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ÖN SÖZ

X IX  Dsrdo “Şumerin kəşfı” dünya tarixində böyük hadisə oldu, 
bəşər larixinin tədqiqi və öyrənilməsi sahəsində ycni dövr başlandı. 
K aina tm  və insanm, ümum ən canh aiəmin yaranmasma, insanhğm 
tarixinə münasibət, clmi baxış tam am ilə dəyişdi; demək olar ki, 
elmin bütün sahələri üzrə mövcud məlum fıkirlər, rəybr ya tam am  
alt-üst oldu, ya da dəyişilib dah a  obyektiv, daha ağiabatan, daha 
ədaləth bir istiqamət aldı. Din, dil, ədəbiyyat, elm, fəlsələ, adət-ənənə 
və s. barədə deyilən “ qeydsiz-şərtsiz” fikir və müddəalar əsash 
surətdə dəyişildi; “ liu yaxm laradək biz elə hesab edirdik ki, yəhudi 
mədəniyyəti bütövlükdə Y unan ıs tana  borcludur. Məhz ən yeni 
tədqiqatlar göstərdi ki, bir çox məsələdə biz o mədəniyyətin varis- 
ləriyik ki, beş min il bundan  əvvəl onu  Şumer xalqmm dühası yarat- 
mışdır” (28, s. 25). Daha sonrakı tədqiqatlar, tapmtılar bu fikrə də 
əlavələr etdi və tək /ib  verdi ki, “ Bcş min il bundan əvvəlki həmin 
zəngin mədəniyyət, sivilizasiya da birdən-birə yaranmayıb, onun da 
dərin kökləri olub, daha qədim zamanlardan axıb gələn qaynaqlan 
olub; hökm darlar olub, mühüm şəhərlər olub” (41, s.l7).

A ydm  həqiqətdir ki, hökm darlar vardısa, şəhərlər vardısa, xalq 
da vardı, el birliyi dövlət də vardı; deməli, mədəniyyət də vardı, 
deməli tarix də yaranırdı. Həs, bu xalq hansı xalq idi? Bu şəhərləri 
kimlər sahb? Bu hökmdarlar hansı xalqm hökmdarları imiş?! Onlar 
hansı dildə danışırlarmış?!

Bu sualları XIX əsr “ Şumer tap ın tılan” qoyub, XX əsr az-çox 
buna cavab verməyə çalışıb, cavab vcrib də. A m m a tam cavab yox- 
dur. Bu suallara XXI əsr tam cavab verməli, mübahisələrə son qoy- 
malıdır.

“ Beş min İI” və daha artıq minilliklər bundan qabaq bizn məlum 
olan, aşkarlanan zəngin Şumcr mədəniyyəti də o vaxta qədərki min- 
min illərin özülü üzərində davam edib gəlib, daha qədim dövrlərdən
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baş lan an  inkişaf həmin mədəniyyəti, zənginliyi yaradıb, O dur ki, 
bəşər tarixinin, insanlığm başlanğıcmı müəyyən etmək çətindir və ya 
heç müm kün də deyil. Əgər akademik A .P.Okladinkovun eks' 
pedisiyası Altayda aşkar etdiyi insan əli ib  yonulmuş daşlarm, 
rad ioaktiv  metodla iki yüz min il əvvələ aidhyini müəyyən edibsə, 
habelə Altaym dağ ətəklərində və Cənubi Sibirin başqa yerlərində 
m ağara la rdan  tapılan m uncuqlarm və dəvəquşu yumurtasmm 
qabığm dan hazırlanmış digər qadm bəzəklərinin yaşmm 40-45 min
il o lduğu dəqiqləşdiriHbsə (Bax: 8, s. 95), dünyanm, möcüzələr 
ya radan  insanhğm yaşmı necə dəqiq müəyyən etmək olar?! Burada 
həm də diqqət edilməh, düşünməli, ağılı işə salmah bir cəhət var ki, 
bu  tapmtılar və bu barədə söylənən fikirlərlə, yenə 40-50 rnin il bun- 
dan  qabaq  yarandığı təxmin edilən Şumer mifləri və mifik təsəvvür- 
ləri necə də bir-birilə səsləşir, üst-üstə düşür! Bu ki, möcüzədir! Yox! 
Faktlardan  qaçmaq olmaz (40, s. 24,25). Deməli, hələlik dünyamızm 
ilk xalqı sayılan şumerlər 40-50 min il bundan əvvəl dünyanm yaran- 
ması, insan oğlunun doğuluşu kimi bəşəri problemlər barədə düşün- 
mək, söz demək, fikir söyləmək, hətta bun lan  sal daşlara, gil 
lövhələrə qazımaq səviyyəsinə gəlib çatıbmışlar.

K ainatm  yaranması, yerin göydən ayrılması, insan, onun doğu- 
luşu, keçdiyi inkişaf yolu, ağh, dərrakəsi, ilkin dünyagörüşü və s. 
barədə düşünmək, az-çox ağlabatan  söz demək, fikir söyləməkdə 
bizə X IX  əsrdə yerin dərin qatlarmda mühafizə olunub qalmış qədim 
Şum erdə güclü ədəbiyyat mövcud idi; dünya ədəbiyyatmm əsası, 
qaynağı olan ədəbiyyat yaranmışdı. Kitabələr özü dil açıb bu 
həqiqəti söyləyir.

Şumer mədəniyyəti və ədəbiyyatmdan söhbət açarkən, söz yox, 
qarşıya ilk olaraq şumerlərin kimliyi və hansı müasir xalqlarm əc- 
dad lan  olduğu problemi çıxır. Bu barədə az-çox yazıhb, mübahisəli 
fikirlər də var, hər kəs “özünə tərəf çəkməyə” cəhd göstərib, buna 
çalışıb. Lakin həqiqət, tapm tılarm  təsdiqi o qədər güclüdür ki, bu 
cəhdlər öz-özünə yox olub gedir. Bəs, Şumer mədəniyyətindən 
ümumtürk mədəniyyəti və onun qaynağı kimi danışmağa bi/im elmi
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əsasımız və mənəvi haqqımız varmı? Nə dərəcədə biz, müasir türk 
xalqları həmin köklə, həmin mədəniyyətlə bağhyıq!

Şumerlərin kimliyi, onlarm  dili, mədəniyyəti barədə dünya elmi 
fikri belədir: Şumerlər müasir türk xalqlarıaiD əcdadlarıdır; şumerlər 
əıı qədim türklərdir, şumer dili prototürk dilidir. Bu fikir, bu nəticə 
dünya şumeroloqlarmm -  S .N .K ram er, L.VulIi, S.Lloyd, Q.Çarl, 
Z.Kosidovski, Q.Vinqler, E.Reklü, M.Belitski, D .Reder, A.Cavat 
və b. gəldikləri fikir və nəticələrdir.

Şumer-türk mühiti məhz bu həqiqətə yan ahr, söylənilən fikir və 
çıxanlan nəticələrin obyektivliyini təsdiq edir.

Tədqiqatlarda zəngin kitabələr, mətnlər əsasmda göstərilir və 
təsdiq edilir ki, miladdan öncə, ən azı üç-dörd min il əvvəlki Şumerdə 
güclü mədəniyyət, elm, ədəbi ənənə olubdur. Ümumilikdə qədim 
Babilistan güclü ədəbiyyat, elm, təhsil və sənətin inkişafina görə, 
bəşər mədəDİyyətinin beşiyi, “tarixin başlanğıcı” sayıhr.

Tədqiqatçılar qəti müəyyən ediblər ki, Şumerin mərkəzi 
“U rukda ,  Babilistanm cənu b u n d a  Şumer mədəniyyəti özünün ən 
yüksək zirvəsinə çatmışdı. Bunu U rukun dönə-dönə xatırlanan dini 
və ədəbi mətnləri və b un la ra  əlavə olunan mifoloji mətnlər də 
göstərir; digər, “Şumer hökmdarlarmm siyahısı”nda xatırlanan tarixi 
ənənələr də təsdiq edir” (32, s. 40).

Beləliklə, bu ulu mədəniyyəti yaratmış xalqm, şumerlərin kimhyi 
məsələsi ~ onlarm müasir dünya xalqlarmm hansma dah a  yaxm və 
ya hansı xalqlarm əcdadları olduğu məsələsi ciddi bir problem kimi 
qarşıya çıxır. Dünya elmi fikrinin görkəmli nümayəndələrinin gəldiyi 
nəticələr əsasən bir nöqtədə birləşir; Tarix Şumerdən başlanır; şu- 
merlər müasir türk xalqlarmın soy-köküdür; şumerlərin dih pro- 
totürk dilidir.



l iLM O D D İN  OI.İBOY/ADƏ A zərhaycan  ə (bb iyva lı  lar ix i

I. TÜRK-AZƏRBAYCAN BƏDİI DÜŞÜNCƏSİNİN 
İLKİN QAYNAQLARI

1. Q Ə D tM  TÜ RK  O R T A Q  Ə D Ə B İ  
N Ü M U N Ə L Ə R İ

Söz sənəti xalqın əzəli-mənəvi sərvətidir. Bu sarvət mibyyən 
qaynaqlardan süzülüb gəlir, kölc, özül üzərində inkişafcdir, 

kamil şəkil ahr.
Türk ədəbiyyatı, habelə Azərbaycan ədəbiyyatı bir qaynaqlar, 

kök, özül üzərində təşəkkül tapıb, inkişaf edibdir. Biz bunhırı 
“ilkin”qaynaqlar, şərti o laraq “ilk inkişaf dövrü” və ya dövrləri ad- 
land ınnq . Çünki, hələlik məlum olanı budur.

Hələ çox qədim zam anlardan ulu babalar sözün böyük mənəvi 
qüdrətinə, əxlaqi və tərbiyəvi gücünə inanıblar; söz, söz sənəti insanı, 
xalqı yaşadan əvəzsiz sərvətdir, onun mənəvi dayağıdır. Sevimli xoş 
günlərdə də, ağır, qayğıh günlərdə də söz onlarm dadm a çatıb, yaxm 
“dostu” , “sirdaşı” və təskinliyi olubdur. O nlar sözlə öz scvinclərini, 
xoş günlərini, ağır qayğıh günlərini də bədii şəkildə iladə etmiş, şeir 
ölçü-biçimində, mif, rəvayət, əfsanə, nağıl, hekayə, ağı, bayatı, sayaçı 
sözləri, layla, atalar sözü, zərbi-məsəl, təmsil, mübahisə-münazirə və 
başqa şəkillərdə verə biliblər. Beləhklə, insanözişini, lıkirlərini, arzu 
və istəklərini, ümidlərini, inanclarmı ifadə etmək imkanı əldə cdib, 
öz mənəvi dünyasmı yaradıb. Bədii düşüncə, bədii təfəkkür insanı 
kamilliyə doğru çəkib, ona qanad verib, onu yaşadıb. Bəşər tarixində 
bu, böyük bir dönüş, inkişaf mərhələsi sayıla bilər.

Bədii düşüncə, təfəkkür ~ insanm ilk və əvəzsi/ mənəvi sərvətidir.
Folklor, şifahi-bədii söz sənəti ədəbiyyatın d ah a  əzəli və ilkin 

qolu, çıxış nöqtəsi, təməl daşıdır. Xalq bu mənəvi sərvətlə öz həqiqi 
tarixini başlanğıcda şifahi şəkildə yaddaşlara həkk cdib, dildən-dilə, 
sinədən-sinəyə, nəsildən-noslə ölürüb, bunları yavaş-yavaş və /am an- 
/am an  yazıya da ahb. bir dildən başqasına tərcümə də cdib. Bcləliklə,
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inkişaf edib, yayılıb, ədəbi-mədəni əlaqələr yaranıb.
Bizə məlum olan və olm ayan tarixi həqiqətlər az deyil, saya- 

hesaba gəlməz. Lakin bizə məlum olmayanlar daha çoxdur. Buna 
görə X IX  əsrədək, yəni “ Şumerin kəşlV’nədək bəşər tarixində elə 
yanılmalar, həqiqətdən sapmalar, “ağı q ara” , “qaranı ağ” yozmalar 
o lub  ki, bu günədək təkzib edilməyib, həqiqət öz yerini tapmayıb. 
Y əqin ki, üzümüzə gələn XXI əsr bunun öhdəsindən gələcəkdir. İn- 
şallah!

Şərq və Qərb! Kim kimə borcludur?
Dünya sivilizasiyasmm əsl qaynağı, ana ocağı, başlanğıcı, kimin 

kimə yaxmlaşması və s. Şərq-Qərb problemi aydmlaşdınlmah, elmdə 
obyektivlik, düzlük-dürüstlük, ədalət bərpa olunmahdır. Problemi 
məhz Şumerin kəşfi ortaya atır və açıhşmı, həllini tələb edir. İndiyə- 
dək  bu mümkün olmayıb. Problemin obyektiv şərhi və həlli dünyada 
elmi ab-havanın dəyişməsinə müsbət təsirini göstərmiş olardı: “İn- 
d ik i avropalılarm başlandıqları o uzaq zam anm  coğrafi xəritəsinə 
baxsaq , Qərb dünyası bir qədər vəhşisayağı görünər. O nun 
mədəniyyəti dünya sivilizasiyasmın beşiyi qədim Şərqdən ara-sıra 
bəxtinə düşən zərrələrdən qidalanmaqla məşğul idi. Təsadüfi deyil 
k i, Çayarası (M esopatomiya), Hindistan, Çin ilə ilk əlaqəsi olan 
A v ro p a  dövlətləri özlərini mədəniyyət liderləri saymaq iddiasma 
düşüblər. Sivilizasiya Şərqinə ən yaxm ölkə qədim Yunanıstan idi. 
B una görə də Avropa mədəniyyəti burada doğulmağa başladı. Son- 
ra la r  Qədim Rom a A rahq dənizindəki ticarət yollarmı əlinə 
keçirərək, yunanları Şərq yollannda sıxışdırdı...” (41, s. 63).

Dini və elmi dünya baxışına görə insan oğlu bir Ata-Ananm -  
A n və Ki-nin, yəni uca Göylər və Ana Torpağm övladlandır, onlann 
“n ikah”m dan  törəyib (102, s. 23, 35); bir müqəddəs ailədir; ali bir 
qurum , ailə qurumudur. Qərb dini və elmi baxışı da bunu deyir; əs- 
lində buradan  götürülüb; insan oğlunun doğuluşunu Adəm Ata -  
Həvva Ana ilə bağlayır. Bu, eyni kökdən, eyni qaynaqdan - Şərqdən 
gələn fikirdir. Bəşəriyyət bunu qəbul edib, bütün dinlərə də buradan 
keçib.
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Şorq vo Qorb! Kim kimdir?!
Məsolonin obyektiv, ədalətli həlli belədir; Şarq də, Qərb də 

başlanğıcda bir A la-A nanm  övladlan, töraməsidir. Bu fıkir -  ilk 
mifık lolbkkür, düşüncə, çıxış nöqtəsi isə Şərqin, ilk növbədə, Şume- 
rin bodii-mirik təfəkkürünün töhfəsidir. Bu həqiqəti din də təsdiq 
cdir, clm də. Onda bəs bir a ibn in  övladlan nə üçün bir-birinin ətini 
didməli, qamnı içməlidir?! Görünür, insan oğlu öz soy-kökünü 
lam am  unudub, özündən xəbərsizləşib, buna görə yolundan a/.ıb...

Lakin nikbin olm ağa əsas var. Xoşbəxtlikdən insanm özünün 
yaratdığı mənəvi aləmin, elm, fəlsəfə, ədəbiyyat, incəsənət, tibb və 
b. insan zəkasmm kəşfləri tarixin bu yolundan sapmalara qarşı çıxıb, 
az-çox işini də görüb. İnsam kamil etmək, onu ucaltmaq üçün əlin- 
don gələni edib və edir. Lakin insan özünə gəlmir ki, gəlmir.

İnsan özünə gəlməli, ailə müqoddəsliyinə qayıtmahdır. Bu, 
dünya tarixinin -  kainatm  və insanm yaranması və inkişafımn öyrə- 
nilməsindo elo yeni vo mühüm morholədir ki, X X I əsr bütövlükdə 
yenidən bu problemin həlhnə qayıtmalı o lacaqd ır . ..

Folklora ağız ədəbiyyatı da dcyirik. Çünki ağızlarda, şifahi şokildə 
yaranan modəniyyətin təzahürüdür. Dildə, ağızda düzülüb-qoşulur vo 
yaddaşlara həkk olunur, ağızdan-ağıza, yaddaşdan-yaddaşa  keçib 
gəlir. Yaranma, təşəkkültapm a tarixi yazılı ədəbiyyatdan çox-çox 
qədimdir. Zaman, vaxt dolaşıb yazı im kanlan  yarandıqca, dildən- 
ağızdan, yaddaşlardan toplanıb yazıya da almıb. Tarixən xalqımızm 
sinəsi dastan, nağıl, atalar sözü, zorbi-məsəllərlo, agı, bayatı, varsağı, 
qo.şma, goraylı, lotifə, qaravəlli, tapmaca, yanıltm ac vo s. ilo dolu 
olub, müəyyon dövrlərdə bunlarm qoləmə almdığı da nəzərə çarpır. 
Bunlar xalqın mənəvi aləminin, demək olar ki, bütün saholorini öz 
əhatəsinə ahr. Bu yazıyaalmalar bizim eranın ovvollorino daha çox 
aid olsa da, ondan ovvələ gctmok və ya top lanan la r  içorisindo 
qabaqkı minilliklərin məhsulunu ayırd ctmək, doqiqləşdirmək çətin- 
dir. Bununla belo, xoşbəxtlikdən o zamanlarm da xalq ədəbiyyatını, 
şifahi-bodii yaradıcıhğmı qorum aq, yazıya alıb saxlamaq barədo 
düşünon dövlətlilorimi/ nlub, xalqm ayrı-ayn müdrik adamlan, xalq

ziyahları olub, folklor materiallarını sinələrdən toplayıb yazıya al- 
mağa çahşıblar, bunları az-çox qoruyub saxlaya, yaşada biliblər. Bu 
m ənada “ K ita b ” mədəniyyətinin tarixi çox qədimdir. İnsanlar öz 
fıkir, hiss və duyğulannı gələcək nəsillərə yetirmək, yadigar qoyub 
getmək üçün əzəldən yol və üsullar düşünüblər, tapıblar. Söz yox, 
sinə və yaddaşlar ilk “k itab” olub; sonra insanlar kağızm hələ ol- 
madığı dövrlərdə öz hiss və düşüncələrini, biliklərini, elmi və bədii 
fıkirlərini sal daşlara qazıyıblar, mis və gümüş qablara həkk ediblər, 
dəriyə yazıblar.

Şumerdə yazmm kəşfı, yaranması, inkişafı zəngin mədəniyyətin 
yaranması və inkişafma səbəb oldu. Yazı böyük işlər gördü. Arxe- 
o loqlann -  “Külüng və bel com ərdləri '’nin fədakarlığı nəticəsində 
bizə gəlib çatan və hazırda dünyanm  muzeylərini zənginləşdirən elm, 
din, fəlsəfə, ədəbiyyat vo mədəniyyətin müxtəlif saholərinə aid yazıh 
gil lövhələr dünya tarixini yenidən yazmaq zəruriyyətini doğurur. 
Dünya ədəbiyyatmm şah əsorləri sırasında du ran  “Bilqa- 
mıs//Gilqamış” dastanı, habelo digər Şumer dastanları və böyüklü- 
kiçikli yüzlərcə kitabələr bu sahədo güclü və etibarlı əsərlərdir.

Türk xalqlarmda şifahi-bədii vo dini-elmi yaradıcılığm yazıya 
almması onənəvi olaraq davam  cdib gəlib. Mosələn, qədim 
dünyamızm ulu kitabı “ Bilqamıs” yaddaşlardan yazıya köçürülüb, 
III miniliikdə Şumcr dilində yaranan  dastan min il sonra akkad  
dilinə tərcümə edilib, gil lövhələrə həkk olunub. Zərdüştlüyün 
müqəddəs kitablar külliyatı şifahi şəkildə yaradıhb, m.ö. təxminən
V IV osrlərdə qədim Azərbaycan-türk dilindən fars pəhləvi dilinə 
çcvrilib, dəri üzərinə köçürülüb: “Dədə Qorqud dastanları” eramızm 
VI-VII əsrlərində bütün türk ellərini el-el, oba-oba sinələrdə gəzib, 
bir müddot sonra yazıya ahnıb, “K i ta b ” bağlanıb, “ Kitabi-Dədə 
Q orqud” olub.

Bu, bizdə ənəno şəklini ahb və davam  edib, gəlib...
Göründüyü kimi, bu ənənənin əsasları çox qədimlərdən gəlir. 

Qədim şumerlor mövcud biliklori yaymaq, tohlil ctmək, şifahi yarat- 
dıqları dastan və noğməlori “ K itab”a köçürmək üçün gil lövhələrdən
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istifadə ctmişlər. “ Enm crkar və A ra tta  h ö k m d a n ”, “ Uruk və 
A r a t ta ” , “Luqalbanda və E nm erkar” , “ Bilqamıs və Ağa", 
“ Bilqamıs" və b. dünya ədəbiyyatmm ilk bədii məhsullan sayılan 
əsərlər -  dastan və rəvayətlər, çoxlu mifık və dini əsərlər, hekayələr, 
təmsillər və b.., gil lövhələr üzərində gəHb müasir dövrə çatıbdır.

Qədim dünyamızm ulu kitabı “Bilqamıs’'m müəyyən hissələri 
xa rab  olub gil lövhələrdən silinsə də, yenə o, sözünü deyir, /əngin 
məzmunu, ideya, süjet xətti, orijinal yazıhş tərzi, üslubu və s. görə 
müasir dünyanm problemləri ilə tam səsləşir. Buna görə dünyanm 
nəzərini özünə cəlb edir, dünya mədəniyyətinin şah əsərləri sırasma 
daxil olur.

“ Bilqamıs” dastanı iki çay -  Dəclə və Fərat çaylan hövzəsində 
5-6 m in il bundan qabaq yaranmışdır. Bu ulu qəhrəmanlıq dastanı 
ilə qismən bizə yaxm qədim ümumtürk das tan lan ,  bədii təfəkkürün 
məhsulları, məsələn, “Alp Ə r-T onqa” dastam  və “ Naməlum qəhrə- 
m am n ölümünə ağılar” (miladdan qabaqkı VII VI yüzilliklər), “Şu 
xaqan” dastanı (miladdan qabaqkı IV yüzillik), “Dədə Qorqud” das- 
tan ları (miladm V I-V II  yüzillikləri), “ O rxon-Yeniscy” kitabələri 
(miladm V-VIII yüzillikləri) arasm da maraqlı paralellər, ideya-fikir 
yaxmhğı, bu əsərlərdə tannçıhq, T annya  inam, hətta yazıhş tərzi və 
üslub yaxmlığı və s. var. Bu kitabələrin eyni qaynaqlardan qida- 
landığı, ənənəvi davam  cdib gələn mənəvi tcllərə bağhhğı açıq-aşkar 
sezilir.

Bu kök, təməl və qaynaqlarm  birliyi və o rtaq  cəhətlərini biz 
qədim dövrlərin ədəbi-bədii məhsullan olan “ Uralbatır”, “Alpamıs", 
“ M anas” kimi dünya şöhrətli dastanlarda da müşahidə cdir, kökcə 
türkün ağlı və zəkasmm, ədəbi-bədii düşüncəsinin, söz dünyasınm 
m əhsulu olduğunu yəqinləşdiririk. Bu əsərlər ayrıiıqda başqırt, 
özbək, qırğız xalqlannm  adma çıxılsa da, ictimai-siyasi və bədii fıkir 
tarixi, gcniş m ənada türk təfəkkür qatı, türkün xəlqi-milli idrakı ilə 
sıx bağh olan abidələrdir. Buna görə bu əsərlərin komplcks şəkildə, 
qarşılıqh əlaqə və mənəvi tcllər əsasmda tədqiqi, təhlil və şərhi 
türkşünashğm  mühüm vəzii'əsi kimi qarşıda durur. Və bu, çox

m ühüm  məsələdir.
Son m in il bizə yaxm və tanış olduğu kimi, qədim dünyanm  

m üdrik  adamları, ziyalıları, el sənətsevərləri üçün də özlərinə qədərki 
m in  il və ya min illər, yaxın, bəlkə də daha artıq tanış idi. Folklor 
nüm unələrin i onlar vaxtaşırı arayıb-axtarıb  yığıblar və yazıya 
ah b la r ,  bunlar əsrlər boyu əlyazmalar şəklində olsa da  qalıb, itib- 
ba tıb ,  sonralar yenə üzə çıxıb, tapıhb, çap olunub, öz işini də görüb... 
Bu m ənada “ Şumerin kəşfı” böyük bir mədəniyyəti üzə çıxartdı, 
d ünya  tarixini yenidən öyrənmək üçün /.əngin material verdi. Bu an- 
lam d a  “Avesta” kitabı öz mübahisəli taleyinə baxmayaraq, böyük iş 
gördü; bir qədər sonralar yenə qədim ümumtürk mədəniyyətləri və 
ədəbiyyatlan tarixində Q orqud  atanın , Kaşğarh M ahm udun elmi- 
bədii fəaiiyyətləri, göstərdikləri xidmətlər əvəzsizdir.

Burada V I-V II  əsrlərdə xalq, cllər-obalar a rasm dan  toplanıb 
“D ədə  Qorqud k i ta b f ’na salm an yüzlərcə atalar sözləri, zərb-məsəl- 
lər, idcomatik ifadələr, frazeoloji birləşmələr və s. nəzərdə tutulur. 
Bunlarm  heç birini Qorqud A la özündən yaratmamış, xalqdan hazır 
şəkildə götürüb kitabmda vcrmiş, ycri gəldikcə işlətmişdi. Bunlar isə 
tamam-kamal bədii əsərlərdir. “Dədə Qorqud k itab f’na qədərki ədə- 
biyyatımızm zəngin folklor qatıdır. Qədim dövr ədəbiyyat tarixçisi 
b un la rm  üzərindən sükutla kcçə bilərmi? Yox!

V I VII əsrlər türk ədəbi dünyasm m  böyük şəxsiyyəti olan Dədə 
Q o r q u d  Q orqud  Ata öz “ K itab ı”nı “()ğuznam ə” ni düzüb 
qoşarkən, şifahi ədəbiyyatm qədim və /,ıngin qaynaqları ona ilham 
vcrmişdi. Qorqud Ata xalqın mənəvi varlığmı, ağlını, /.əkasını, xəlqi- 
milli təfəkkürünü, adət-ənənə, ədəb-ərkan, ailə-məhəbbət və s. kimi 
kcyfiyyətiərini yığcam və bədii şəkildə ifadə cdən incilərlə kitabım 
bəzəmiş, ona ziynət vermişdi. Bununla da o, “ K itab”mın ümumi 
bədii dəyərindən hcç də az olm ayan daha böyük və əlavə bir iş də 
görmüş, VI* VII əsrlərə qədərki xalq yaradıcılığı nümunələrini, xü- 
susilə onun frazcoloji ifadə və vahidlər kimi çox qiymətli qatlarını 
qaldırmış, üzə çıxarmış, “ kəşf” ctmişdi. Bu da təsadüfl deyildi ki, 
Qorqud A laclə “ K itab’'m “ Başlanğıc” ındaca qədim dünyanın fıkri-
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zikri, odəbi-bədii təi'əkkür dairəsi, özünün həyata, insanlara, 
hadisələrə olan münasibəti və s. aid atalar sözbri və zərb-məsəllorlə 
oxucuları hazırlamış və sonra boyları düzüb-qoşmuş, yaratmışdır.

“Dədə Qorqud k itab r’mda indi bizə arxaik görünən, çətin an- 
laşılan sözlər, ifadələr, frazeoloji vahidlər, atalar sözləri və zərb- 
məsəllərin tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. “K itab”a düşmüş diHn 
bu yüzlərcə yatar qüwələri, bunlarm hər biri öz-özlüyündə bədii əsər- 
lər olmaqla, Dədə Q orquda  qədərki ədəbiyyatımızm folklor 
qoludur.

Burada XI əsrdə xalq, ellər-obalar arasmdan, sinələrdən 
toplanıb, “Divanü lüğat-it-türk” əsərində verilən rəvayətlər, yüzlərcə 
şeir inciləri -  şərqilər, mərasim nəğmələri, ağılar, varsağılar, ikimis- 
ralıqlar, habelə atalar sözləri, zərb-məsəllər və s. nəzərdə tutulur.

Böyük dilçi-alim “D ivan”mı bağlayarkən, xalq ədəbiyyatı nü- 
munələrini də toplamış, onlardan fakt materiah kimi bol-bol istifadə 
etmişdir. Bunlan Kaşğarh M ahm ud özündən düzüb-qoşmamış, xalq 
arasmdan toplayıb, ağızlardan hazır şəkildə ahb, “Divan”ına salmış, 
yeri gəldikcə misal çəkmişdi. Bunlar isə tamam-kamil bədii əsərlər- 
dir, “Divan” bağlanana qədərki ümumtürk, habclə Azərbaycan ədə- 
biyyatmm zəngin folklor qoludur. Qədim dövr ədəbiyyat tarixçisi 
bunlarm  üzərindən sükutla keçə bilərmi? Yox! Alim özü yazırdı; 
“Türk, Türkmən, Oğuz, Çikil, Yaqm a, Qırqız boylarmm dillərini, 
qafiyələrini öyrənərək faydalandım . M ən on lan  ən yaxşı şəkildə 
sıraladım, ən yaxşı bir qayda ilə nizama saldım” (49, s. 4); “Qayğıh 
və ya sevincli günlərdə yüksək düşüncələrlə söylənilən zərb-məsəlləri 
də aldım. Onlan ilk söyləyənlər sonrakılara, bunlar da dah a  son- 
rakılara bildirmişlər” (153 ,1, s. 8).

Alimin öyrənib faydalandığı, xalqdan aldığı, topladığı 
“qafiyələr” (şeiriər) və s. barədə dcdiyi “Onları ilk söyləyənlər son- 
rakılara, bunlar da daha sonrakılara bildirmişlər” fikrinin özü 
həqiqəti aşkar edir, apardığımız tədqiqatm  əsas mahiyyətini açır. 
Məsələ burasındadır ki, “ D ivan” a düşmüş bu şil'ahi-bədii xalq 
yaradıcılığı əsərlərinin özü mövzusu, təsvir olunan hadisələrin

tarixi, şcirlərin məzmunu, dili, şəkli, növü, ölçü-biçimi və s. göstərir 
ki, bunlar XI əsrdə qələmə almsa da, həmin əsrin məhsulu deyildir. 
“Orxon-Yenisey” kitabələri və “Dədə Qorqud”dan da əvvəlki, min- 
min illər ərzində düzülüb-qoşulmuş xalq ədəbiyyatı nümunələridir. 
Bunlarm bir qisminin tarixin hətta xatırlanan və ondan da qabaqkı 
minillikdə yaranmış olduğunu müəyyən etmək mümkündür. Mah- 
m ud  Kaşğarh deyəndə ki, “O nlan  ilk söyləyənlər” -  bu ilksöylənmə 
haçandır, hansı dövrə aiddir, əlbəttə, bunu dəqiq demək çətindir. 
Lakin  bir sıra şeirlərin tarixini, on lann  həsr edildiyi hadisələrin tarixi 
ilə ölçüb-biçmək, müəyyənləşdirmək olur, bu hadisələr həmin şeir- 
lərin nə vaxt, hansı münasibətlə yarandığı, hansı dövrün məhsulu 
olduğunu aydmlaşdıra biiər. Beləliklə, ədəbiyyat tariximiz və onun 
doğuluşu, yaranması və inkişaf yoluna düşməsi barədə az-çox dürüst 
söz demək, fikir söyləmək olur.

Türkoloq İ.’V.Stcbleva M ahm ud  K aşğarh “D ivan”mm şeir 
mətnlərini seçib sıralamış və ayrıca çap etdirmişdir. Bu şeir 
mətnlərinin agı, nəğmə, şərqi, varsağa, ikimisrahq və s. müəllif 
haçan , hansı şəraitdə və dövrlərdə yarana biləcəyi barədə bir sıra 
alimləri, fikir və mülahizələri xülasə cdir və öz sö/.ünü də deyir. O 
yazır; “Tədqiqatç ıiann  çoxu, xoşbəxtlikdən “ Divanü lüğat-it- 
tü rk” ün bu günə gətirib çıxardığı və M ahmud Kaşğarlının ayn-ayrı 
sözləri misal çəkdiyi bəndləri və ikimisralıqlan əvvəldən türk folk- 
lo runun  ən qədim nümunələri saymışlar; K .BrokkcIman da belə 
hcsab cdirdi. Bununla yanaşı, “ D ivan”dakı şcirləri xalq poeziyası 
ad landırarkən  o, bclə bir imkanı da nəzərdən qaçırmır ki, bunlar 
bizə məlum olmayan qədim, ayrıca, sonralar unudulmuş şairlərə də 
aid ola bilər. Onun likrincə əksər şcirlər, artıq “ Divan” tərtib olu- 
nandan  çox qabaq  mövcud o lubm uş” nccə ki, bunlarda islamm 
təsirinin hcç bir izi yoxdur (I2S, s. 6). Və ya “ K.Hrokkclman islam 
təsirindən danışarkən, əslində, şeirlərin məzmunu və ya onlann for- 
mal əlamətlərini nəzərə aldığmı izah ctmir. O nun axırmcı 
müşahidələrindən bclə çıxır ki, “D ivan”ın şcir mətnlərinin şəkilləri 
guya ərəb və fars pocziyasınm təsirinə düşməyən bütün türk
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xalqlarmda eyniyyət təşkil edir” (128, s. 6) və s.
İ.V.Stebleva göstərir ki, M .Xartm anın -  “D ivan”dakı şe irb r  

xalq poeziyasıdır” fıkrilə V.V.Bartold razılaşmamışdı (128, s. 6). 
K .Brokkelm anm  - “D ivan” mətnlərinin türk poeziyasmm ən qədim 
nümunələri o lduğu” fikrini P.Pelo da şübhə altma almışdı (128, s. 6) 
və h.b. Lakin İ.V.Stebleva nəticə etibarilə K.Brokkelmanm tərəfmdə 
dayanır və “D ivan”da  verilən folklor nümunələrinin islamm təsirinə 
düşmədiyi, buna görə də islamiyyətdən qabaq yarandığı fıkrini qəbul 
edir və bu nəticəyə gəlir; “ Beləliklə, “D ivan”m şeirləri haqqm da  
ümumi rəylərə belə yekun vurm aq olar: a) M ahm ud  K aşğarlm m  
“D ivanü lüğat-it-türk” əsəri həm türk folkloru nümunələrini, həm 
də türk ədəbiyyatı nümunələrini ehtiva edir; b) mətnlər islamaqə- 
dərki dövrə aiddir, amma yazıhşca müsəlman təsirinə məruz qahb- 
dır” (128, s. 6).

Məsələn, M ahm ud  K aşğarlm m  “D ivan”m a düşən yüzlərcə 
qədim şeirlərdən 11-i A lp Ə r-T onqanm  (Əfrasiyabm) ölümü 
haqqm da elegiyalar, yəni m atəm  nəğmələridir. Bu nəğmələr bizim 
və ümumən qədim türk dünyasmm qəhrəmanı Alp Ərin ölümü mü- 
nasibətilə deyilmiş ah-nalələr, ağılardır. Böyük Nizami “Xosrov və 
Şirin” əsərində bu ulu babamız, onun şərəlli adı ilə fəxr edir; gəlocək 
nəsillərə bu kökdən aynlm am ağı tövsiyə edirdi.

Belə bir tarixi şəxsiyyət, ulu baba haqqm da deyilmiş və XI əsrdə 
kitaba düşmüş şeirlər bütövlükdə gcniş və hərtərəfli, öz səviyyəsində 
tədqiq-təhlil olunub qədim dövr türk, habelə Az^rbaycan ədəbiyyatı 
tarixində özünə layiqli ycr tutmahdır. Burada isə “mifdən” , “mifik 
təfəkkürdon” söhbət belə gedə bilməz; dövr artıq mifık anlayış və 
təfəkkürdən rcal düşüncəyə doğru daha artıq mcyllidir. Bu söz.Iəri 
biz Massaket Sak hökm dan  Tomiris və onun ədəbiyyat tarixinə 
təqdimi haqqm da da deyə bilərik ...

K .Brokkelm an “D ivan” m şeir mətnlərini scçərkən, məzmu- 
nuna, ahənginə və şəkillərinə uyğun olaraq, bunları bir ncçə mühüm 
mövzu üzrə bu bölmələrə ayırır; “Ölülərə matəm şcirləri”, “Qəhrə- 
m anhq nəğmələri” , “ Məhəbbət poeziyasr', “Təbiət təsviri” , “Öyüd-
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nəsihət” . İ.V.Stcblcva da bu bölgünü əsas götürür və ona bəzi əlavələr 
cdir, həmin şcir mətnlərini özünəqədərki dörd nəşrdən (Rifətin nəşri, 
Besim Atalaym tərcüməsi, C .M .M utalimovun özbəkcəyə tərcüməsi 
və K.BrokkcImanm çapı) istifadə ilə ycnidən nəşr edir və bunlan özü 
belə qruplaşdırır; “Uyğurlarla döyüş”, “ Yabakularla döyüş”, “AIp 
Ə r-T onqan ın  ölümünə ağılar” , “N am əlum  qəhram anm  ölümünə 
ağılar” , “Qışla yazm deyişməsi" və bu k. 60-a qədər şeiri adsız böl- 
gülər altında verir.

“İslama qədərki dövr” və ya “Türk folklorunun ən qədim nü- 
munələri” dedikdə, bu dövrün (və ya dövrlərin), bu qədimliyin özü, 
təxminən də olsa, müəyyənləşməli, aşkar olunmalıdır. “D ivan”m 
folklor nümunələrinin cyni vaxtda deyil, müxtəlif dövr və yaranma 
tarixləri də olmah idi. Çünki bu şcirlər bir-birindən çox uzaq, mühüm 
və ibrətli hadisələrlə bağh o laraq  zərurətdən yaranmış, düzülüb- 
qoşulmuş, sinələrə həkk o lunub gəlmi,şdi... Məsələn, m.ö. VII yüzil- 
likdə yaşamış, öz mətanəti, igidliyi, qəhrəmanlığı ilə şöhrət tapmış 
Alp Ə r-T onqanm  ölümünə matəm  nəğmələri -  ağılar həmin əsrdə 
deyilsə, haçan  yaranmalı imiş?! Və ya; təxminən miladi tarixin ilk 
yüzilliklərindən başlanıb uzun sürən türk-tanqut döyüşlərinə həsr ol- 
unmuş şərqilər həmin yüzillikdə deyilsə, haçan yarana bilərmiş?! 
B un lann  həmin hadisələrdən sonralar, nccə dcyərlər, iş-işdən 
kcçəndən sonra yaranm asma nə ehtiyac varmış?! Bütün bu suallar 
öz cavabm ı almalıdır. Ədəbiyyat tarixi mənsub olduğu xalqm 
mənəviyyat tarixi, ədəbi fikir dünyası, talc-müqəddəratı və həyat 
tərzinin bədii-estctik tərənnümünün tədqiqidirsə, bu qəbil suallara 
cavab vcrməyə bilməz, bu problcmlərdən yan kcçə bilməz.

Dcdik ki, Mahmud Kaşğarlmın “ D ivan”ma düşən qədim şeir- 
lərdən bir qismi İran-Turan müharibələrində həlak olmuş AIp Ər- 
Tonqan ın  ölümünə dcyilmiş clcgiyalar, yəni matəm nəğmələri, 
ağılardır. Bu “ürək yanğılan" ağılar nə qədər, sənətkarhq baxımm- 
dan nccə kamil əsərlər olmalı imiş ki, onların 11-i, təxminən min 
səkkiz yüz il sinələrdə yaşayıb, bizim cranm X XI əsrlərinə gəlib çıx- 
sm, k itaba düşsün! Zam an dəyişib, yeni eraya keçilib, neçə-neçə
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nəsillər sıradan çıxıb gedib, amma söz qalıb, bu şeirlər qalıb. İnamla 
demək olar ki, bunlar yarananda, dildə-ağızda necə deyilibsə, 
dəyişmədən elə qalıb, gəlib bizim dövrə çıxıb... Hələ miladdan çox 
qabaq  IV -III minilliklərdə formalaşıb gil lövhələr üzərinə köçürülən 
və zəmanəmizədək gəlib çıxan qədim Şumer-türk daslanı 
“Bi]qamıs//Gilqamış”da (qamısmı, hamısmı, hər şeyi bilən və ya 
dünyanm hər üzünü görmüş adam m dastanı, yaxud da qamışla gil 
lövhə üzərinə yazılmış dastan) ağıdan danışıhr, “ ağıcı arvadlar”dan 
söhbət gedir və s. Deməli, o dövrdə ağı şeir növü vardj.

Beləliklə, dastan  və ağı jannnm  çox qədimhyi aşkar olur. Milad- 
dan öncəki son minillikdə xüsusən VII -V I yüzilliklərdə ağı şeir qolu- 
nun  kamil və klassik dövrü olmuşdu. Bunu Alp Ə r-T onqanm  
ölümünə deyilmiş ağılar, bun larm  məzmun, forma, bədii-estetik 
gözəlliyi, qafiyə, bölgü, ölçü-biçi, dil-üslub xüsusiyyətləri və s. tam 
təsdiq edir.

Bü şeirlərdə qədim keçmişimizin müqəddəs ruhu yaşayır, 
xalqımızm ulu sərkərdəsinə olan böyük məhəbbəti, onun qəhrəman- 
Iıq şöhrətinə olan ehtiramı yaşayır.

M iladdan öncəki V II-V I əsrlər türkdilli poeziya, onun  bu 
səviyyəsi, söz yox, birdən-birə yarana bilməzdi. Bu köklər gedib 
zəngin Şumer mədəniyyətinə calanır. Belə isə Şumer-türk sözlərini 
eyni mənada götürmək olarmı, buna bizim mənəvi haqqımız, elmi 
əsasımız varmı? Bu suallara cavab tədqiqatımızm elmi səviyyəsini 
göstərməlidir. Məsələ barədə təsəvvür və buna inam yaratmaq üçün 
əvvəlcə şumerlərin kimliyi və dilinin hansı dil və hansı dilə yaxm 
olduğuna diqqət yetirək. Görək, şumcroloqlar - mütəxəssis alimlər 
nə dcyir, onlarm bu məsələyə münasibəti nccədir?

2. Ş U M E R L Ə R  K İM DİR,
B U  B A R Ə D Ə  D Ü N Y A  E L M İ FIKRİ N Ə  D E Y İR

r
eçən əsrdən dünya tarixində yeni bir elm sahəsi -  Şumerşü- 

_nashq yaranıb və inkişaf etməkdədir. Dünyanm bir çox şu- 
merşünas alimləri yetişib və fəaliyyət göstərir.

G örkəm li alimlərin bu  barədə məlum fikir və mülahizələrini 
xülasə edək.

Amerika şumeroloqu S .N .K ram erin  əsərlərindən biri belə ad- 
lanır: “Tarix Şumerdən başlan ır” . Bu adm özü çox söz deyir: 
bəşəriyyətin tarixinin başlanğıcı baxım m dan bu əsər çox qiymətli 
ləd-qiqatdır. İnsanhğm , insan cəmiyyətinin tarixi onun  çoxcəhətli 
fəaliyyəti və nailiyyətlərinin, ümum bəşər sivilizasiyasmm -  dininin,

I dilinin, yazısmm, ədəbiyyatmm, clminin tarixidir.
^  Şumcrlərin hansı xalq olduğu və hansı dildə danışdıqları barədə 
■^fikirlər diqqəti cəlb cdir.
^  A lman alimi Q. Viııkler: “ Bizə qədər gəlib çatmış ən qədim qay- 

naqlar Scmit dilində deyil, “Şumer dilində” yaranıb ki, daha son- 
ralar bu  yazılarm dilini də onlarm dili adlandırıblar. Bu dil hələlik 
yeganə dildir ki, Babil mədəniyyətini yaradanlardan, ox şəkilli 
yazıları icad cdənlərdən şumcrlərdən bizə qədər gəlib çatıbdır, 
bunu onlarm  dili də adlandırınq. Lakin ən mühüm və aşkar həqiqət 
onlarm  dilinin mənasıdır” ; “əgər bizim üçün bu xalq hələ 
tarixəqədərki kcçmişimizin çox gözəl xalqıdırsa, əzəli tarixi məlumat- 
ları bizim dövrümüzə gətirib çıxaran aramsız mədəni vasitədirsə, 
onda hər hansı bir mənəvi keyfiyyətindənsə, hər halda xoşbəxtlikdən 
onun saxlamış olduğu dili bizə daha  artıq tanış gəlir” ; “bizə gəlib 
çatmış Şumcr mətnlərinin çoxunun dil xüsusiyyətlərini hələlik izah 
edə bilməsək də, dünyada ən qədim mədəni dil olan Şumer dilinin 
ümumi xaraktcri barədə bizdə kifayət qədər təsəvvür yaranıb. Bu dil 
əsas əlamətlərinə gİM'ə türk dillərinə uyğun iltisaqi quruiuşlu dildir 
və sami dillərinin quruluşundan tamamilə fərqlənir” (77, s. 6-7).
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Fransa alimi E.RekUi: “ Yazıların şəhadəlinə görə, Babil sivili/a- 
siyasını inkişaf etdirənlər Hind-Avropa dilbrində danışıb, özlərini 
dil və mənşəcə A vropanm  həqiqi və yalançı ari xalqlarmm qohum u 
sayan qəbilələr olmamışlar. Arilərin bütün sahələrdə tam  
üstünlüyünün təsiri a ltm da assirioloqlar özlərinin bu kəşfindən xeyh 
heyrətə gəldilər: onlar heyrət içində gördülər ki, ən qədim oxşəkilh 
yazılarm diHndə İran  və Semit dillərinə əsas olan cizgilər qotiyyən 
yoxdur: əksinə T u ran  və Ural-Altay dilləri ilə birbaşa qohumluğu 
var. Bu ilkin yazıh işarələrin ifadə ctdiyi dil iltisaqi dillər tipinə aiddir 
və öz xarakterinə, özünəməxsus daxih fleksiyasma görə tamamilə 
başqa bir dildir. Babihstam n digər müxtəhf sakinlərinin danışığma 
heç cür uyğun gəlmir” (144, s. 466).

Polşa ahmi M .B elitski: “ Bu xalq soy-kökü, dih və raədəniyyətinə 
görə şimah B ab ihstanda  sakin olan scmit tayfasma yaddır, bu 
mübahisəsizdir. Şumerlərin mədəniyyətindən damşarkən, bunu un- 
u tm aq olm az” ; “Xinks və Raulinsonun gəldikləri çox tələsik 
nəticələrin (məsələn, babihərin iskit mənşəhhyi haqqm dakı 
nəticənin) elm tərəfindən tezhklə təkzib olunduğuna baxmayaraq, 
ctiraf edək ki, on larm  fikri əsasən doğru idi” (73, s. 17, 48).

Rus alimi D .Reder: “ Şumerlərin dih a y n ca  bir dildir. Bizə 
məlum dil ailələri ilə onu  bağlamaq hələlik əsas)] və mübahisəsiz 
nəticələr verməmişdir. Yalnız onu qəti demək olar ki, o iUisaqi dillər 
ailəsinə daxildir və öz quruluşuna görə ən çox türk diHəri ilə 
müqayisə edilə bilər” (122, s. 15).

Türk alimi A hm et Cavat: “Şumcr dihnin  turan dillərinə 
bənzədiyi qəbul edilmişdir. Şumcrlər haqqm da ən ycni və mötəbər 
əsər nəşr etdirən Voollcy şumcrlərin morfoloji quruluşca “Əski 
türkcəyə bənzər” bir dildə damşdığmı qəbul cdir” ; “Şumerlər 
türkdür, şumcrlərin türk olduğu məsələsinin çoxlu sübutları var: bi/i 
bu qənaətə gətirən ən güclü sübut ikidir; 1) dii sübutu, 2) gcoloji və 
arxcoloji sübut” (149, s. 58, 59) və h.b.

Dil və digər mənəvi dəyərlər hər hansı bir xalqın varlığını şərl- 
ləndirən mühüm amillərdir. ( ) /  dili və digər mənəvi aləmini 5-6 və

daha  artıq min illər müddətində mühafizə ctmək, bugünədək az-çox 
qoruyub saxlaya bilmək baxımmdan qədim şumcrləri türk xalqlarm- 
d an  başqa bir xalqla müqayisə edib ağlabatan nəticələrə gəlmək 
olmur.

A lm an alimi F.DeHç: “ Babillər öz tarxini iki böyük dövrə - 
D aşqm a qədərki və sonrakı dövrə bölür; bu Daşqm bütün böyük çay- 
larm dənizə tərəf yön aldığı və zəlzələlərlə vahiməli qasırğalar və ya il- 
dırım kimi axmtılı xüsusi növ dəhşətli bir tufan olmuşdur” (85, s. 14).

İngilis alimi L.Bıılli: “Nil vadisinin ilk fironu Manesin hökmran- 
hğı düvründə Misir, nəhayət, tərəqqi yoluna Fərat sahillərində 
pəhrələnmiş daha qədim və daha  yüksək mədəniyyətin şöləsi işıq 
saldı. Qərb mədəniyyəti də Şumcrdəki ana ocaqdan şölələndi. Misir, 
Babil, Assuriya, Finikiya, qədim yəhudi və nəhayət, Yunan 
mədəniyyətinin mənbəyini də Şumerdə axtarmaq lazımdır” (76, s. 8).

Polşa alimi Z.Kosidovski: “ Dəclə və Fərat hövzələri bəşər 
tarixində xalqlarm /ongin mədəniyyət mərkəzlərindən olub. Bu böyük 
mədəniyyətin əsas yaradıcılan şumcrlərdir. Artıq m.ö. III minillikdə 
onlar gözəl şəhərlər sahblar, suvarm a arxları şəbəkəsinin köməyilə 
torpağı becəriblər, onlarda sənət çiçəklənib, onlar böyük incəsənət 
ə.sərləri və ədəbiyyat yaradıblar. Şumcrlərin davamçıları kimi akkad- 
lar, assuriyahlar, babillər, hcttlər və aramcylər sonralar Babilistanda 
və Suriyada öz dövlətlərini yaratmış və onların varisləri olaraq on- 
lardan böyük və dəyərli mədəniyyət götürmüşlər” (100, s. 24).

F.HommcI Babilistamn T a n n  adlarm dan danışarkən yazırdı: 
“ Əgər dcsək ki, bütiinlüklə tanrıların adları Babil mifologiyasından 
götürülüb, onda bu adlar, dcmək olar, hamısı Şumcr əlamətlidir. 
Bunun üçün, ilk növbədə, “ bu cəhətə diqqət ctmək gərəkdir ki, 
scmitlər şumcrlərin .əsas mədəniyyətini və başhca olaraq, yazısını və 
dilini tanımışlar. Axır vaxtlaradək xüsusi həvəslə Şumcr adlarını, ha- 
bclə cmların özlərinin ycnidən yaratdıqları və ya ivləri ilə gətirdikləri 
milbloji fıqurları qəbul ctmişlər” . Və ycnə: “ İlk şumcrlər (Jöyü və 
Ycri ulu ruh sayırdılar, onlarla qonşuluqda yaşayan və babilləşən 
qərbi .scmitlər isə (iünə.şə silayiş cdirdilər" (82, s. 31),
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3. Y A Z IM N  KOŞl'İ

Yazınm kəşfı bəşor tarixində böyük nailiyyotdir. S .N .K ram cr 
yazır ki; “Tarixdə ilk o laraq  Şumcrd;^ insana öz işlərini, 

fıkirlərini və üm idbrini, m ühakim ə və inanclannı otraflı və etibarlı 
sm'ətdə əks ctdirmək imkanı veron yazı inkişaf ctdi (Yaş gil üzərində 
qamış çiling ilə yazırdılar” (155 a, s. 26).

Yazınm kəşfi insanlığa əbədi töhfə oldu. Bu kəşf bəşor sivihza- 
siyasmm ilkin gəhşi, başlanğıcı idi. S .N .Kram er sözünə davam  cdib 
yazır ki, “Şumcr məktəbi mixi yazmm mcydana gəlməsi nəticəsində 
təzahür etdi. Mixi yazmm kəşfi və onun təkmilləşdirilməsi isə Şume- 
rin bəşor tarixinə ən önəmh töhfəsi oldu. İlk yazıh abidəlor qədim 
Şumer şohəri U ru k u n  (“B ibhya”da Ercx) xarabahqları a rasm da 
aşkar edildi. O rada  üzləri şəkilh yazı ilə örtülmüş mindən çox gil 
lövhocik tapıldı. O nlar əsason təsorrüfat və inzibatçılıq yazılarmdan 
ibarət idi. A m m a onlarm  arasm da  bir ncçə tədris mətnlorinin də 
olduğu müəyyən cdildi (ozborləmok üçün sözlərin siyahısı). Bu, onu 
sübut edir ' '

azı 3000 il c 
təhm məsələləı 
məşğul olmuşlar” 
(155 b ,s .26 ).

1) Şəkil və 
nıixi yazılar.

Ilk Şıımer şə- 
kil yazısından nü- 
nıunə (bax: 162, s. 
Lev. 21)

’ fcw. u

I P E | - ^ f = c i  ^

X 1 N f i
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^ T  f
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Şumer şəkıl yazısından m ixi (oxşəkilli) yazıya doğru inkişaf 
(bax: 155a, s. XVIII)
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unu nuç nə ııo muqayıso və 
ovoz etmok olmaz. Yazmm koşfi indi bizo ilk bəşər modoniyyətinin, 
dunya sıvılızasıyasmın başlanğıcını müoyyon etmok, dəqiqləşdirmok 
ımkanını da verir.
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Bütün bu nailiyyətlər Şumerlə bağiıdırsa, Şumcrin öyrənilməsi 
ümumbəşəri məsəlodir.

“ Şumcr örnəkləri” k itabm dan  götürüb vcrdiyimiz aşağıdakı 
m ə tn b r in  yüksək yazı mədəniyyəti bizi hcyran cdir. Qaynaqlarda, 
xüsusib  Şumer ədəbi əsərlərində verilən məlumatlar təsdiq cdir ki, 
Şum erdə təhsil yüksək səviyyədə olub, məktəblərdə yazı yazmaq, 
xəttat mirzələr yetişdirmək çox ciddi məsələ olub, buna aynca əhə- 
m iyyət veriHb. Bu yazı nümunələri məhz həmin tədris, təhm-tər- 
biyənin nəticəsidir (bax: 462, s. Lev. 44, 5, ...).

İki nümuDə:

04

J04

35

fcİffr?

_____  . . ......................

■Tf

22

Entcmena -  (Alahaster tahle) Lev. 5

jr

m
1

WH

B F ^ §
®  If B

oooo

23

lE

Ü|

w

—  CP-

tP "

P -  f |



I■; 1,MODDİN 01 ,İ l iO y /A D Ə Azm'havcan əchhivvatı lurixi

Qədim dünyanın yazı mədəniyyoli, səliqə-səhmanı, ölçü-biçiıni 
göz önündodir.

Qədim ulu ədəbiyyat, 9 Şumer dastanı, sayagəlməz digər ədəbi- 
bədii əsərlər, xalq yaradıcıhğı: atalar sözləri, zərb-məsəllər, ağılar, 
təmsillər, m əktəb hekayələri, miflər və s. məhz bu yazı ilə daşlara, 
lövhələrə, əşyalara həkk edihb və gəhb bizə çatıbdır. Habelə, tibbə- 
təbabətə, hüquqa, aib-məişətə, təsərrüfat işlərinə, təqvimləro, adət- 
ənənələrə və s. a id  onlarca, yüzlərcə müxtəlif ölçü və biçimdə 
kitablar, mətnlər, sənədlər, bir sözlə, 7 hcktarhq bir sahəyə 
sığışdınlan böyük bir k itabxana qədim dünyamızm mənəvi 
aləmindən, zəngin mədəniyyətindən, elmindən, sənətindən, qanun- 
qaydalarmdan və s. soraq  verir...

“ Mixi" və ya “'oxşəkilli” adlanan bu ecazkar yazılar getdikcə in- 
kişaf etmiş, islah edilmiş, təkmilləşmiş, min-min illər boyu dünyanm 
ycganə yazısı o la raq  istifadə edilmişdir; “Qlozel yazıları” , “İssık 
yazısı” , “Orxon-Ycnisey” kitabələri və s. bu yazılann ənənəvi 
davamı və inkişafıdır, dünyanın mövcud digər yazıları da əslində bu- 
radan çıxmış, qaynağını buradan  götürmüşdür.

XX əsrin ən böyük elmi nailiyyəti və kəşfi məhz bu həqiqətin 
təsdiqi oldu...

Həmin yazılarla sal lövhələrə həkk olunub aşkar edilən “Kai- 
natın və insanın yaranması haqqında” klassik şumer mifində dcyihr: 
“Lap  çoxdan, çox əsrlər qabaq  Yer üzündə sülh və əmin-amanhq 
hökmran idi... U lu  Şumer ilahi qanunlar ölkəsi idi. Bütün insanlar 
bir dildə danışır və bir-birilə sakitlikdə yaşayırdı, nəslini artırır, 
hamıhqla qalalar, evlər ucaldır, vahiddildə danı.}indılar”(\22, s. 38).

Burada clmi fikrin diqqəti bu həqiqətdən yayına bilməz: “Bütün 
insanlar bir dildə danışır”dı. Həm də fikir ikinci dəfə təkrarlanır, 
məşhur şumcroloq N .S .K ram er də öz tədqiqatları ilə təsdiq edir və 
sanbalh əsərlərindən birini “Tarix Şumcrdən başlanır” adlandınb...

Artıq kifayət qədər qədim ulu dövrlərə işıq salan elmi llkir, 
mülahizə, rəy, dil faktı və vahid istiqamətə yön alan müddəalar, 
nəticələr var. Cjcdiləcək çətin yolun ilk uğurlu addımlan alıhb. Əınin

olmaq olar ki, şumcrşünaslıqda tam  yeni bir mərhələ - qədim Şumer 
yazıları mətnlərinin düzgün oxunuşu, şərhi, təhlili və elmin, 
mədəniyyətin aşkarlanması -  bu  elmi, bu mədəniyyəti kimlərin 
yaratmış olduğu həqiqətinin əməli və mübahisəsiz təsdiqi başlanır.

Şumer dilində üç şeir.

Şumerşünaslıq xeyli işlər görmüş və görməkdədir.
İtaliyada nəşr o lunan  və latın əlifbası ilə basılmış üç şumercə 

şeirə diqqət edək.

U »-|*] En-in ki-«r Dwr *n-ki *h«-gc -X-X-p«
14 E -kur ki-«0*-an« fhu-r»ıt<ir««-du .<lııı-nıi(n'i*r-i
15 e*h-€B m e-bl k«l-lıaUt-»tıı stKi-loh.ci mah-am
16 gaarji'b i ku-1CM ni fcjı-gc dib-ba-«m
17 E-küf-rt ıhj-bi gj|»{m-k) »d-«ni ni nu.zu-wıı
18 Uh-me-Da-gııt-e |[*h- »v-n»c-2İ-bc «ih h*-r«b-w-M-c
19 s«>|id-dfl-aın
20 Ert-lil l*-m«-D«-tan dunuı-ki «ga c« n(«]«n-U)g{aoj-l.-\ a-nA KıJn 

bi h«r«-*-{n-u}<l
gUh-gi-jtl-M-giti-da-bi-im

2 ' hı*l-l« z«l«g-g« m«-**(-bcih ıhi(d-z«ı m*ı-rÄ-ash 
3’ r«m-gtır-r«-zu »hHm-b«l-e-rK zi-jtu ıhi-im'<-nc(Gio«M: i in- 

• «m-mu-u}
4 '  ıa-gid-d»-«m
5' «-« En-lil l*h-me D«{'g*n)-n« rMwn-*ip«-k»l«m-ma tnw-r>e.joın-(na 

ul'*c hc-tk-e 
6' gi*h-gi-gat'*«-gid da-bi'im 
7' cn m e- |^ -ru  me-« diry-ga ni-n«m-tu gu-ul hı 
t '  dın-<jj-ıa »n-<jJil-*«-rt-<}in «hM-li-ga ntt-um-m 
9 ' ıh«-»ti'Md-«-t* k*-»h«-gal-l«-tvı *ıı-ga-f»m
10' dıı-ga dtt-ga du*g e-t-zu ni na7-(kuf7)-nı-dam 
M’ ni-»i-»«-« ttg*-ıi-d» wru-kil»-ba h«r-r»In]-b<! *«
12' ni-gl-n« ps mu-nı-muJ-muMa-bc gu m«-ar-«b-gtır 
13’ ni-efim ni-«-z{i| ni-ha-Um-ma igi-zo-*he nu-di-bc
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20 ' *u-eiKfam«-k»-»gm-»h*-zJk*ri- tm!-sh»-ınu-ni-bıı 
21 ' nawEn-lU-kl mu-iK-snm dwwu-8İshk»n-ti-jıı-«m 
22* kl'« WÄ uru *Mİaın ı«tı-c-jpif-Knr
13' k»b‘~t» li-ja  Ul-IK
24' b(-iAr d«»» bi-dab
2S' *lJ-me-*D3-i»ı> Juırm-*Eı»-fn-U wf-V'cWı-ha (nt-ni-iu*
’Ä‘ »{rul‘' ni-luk*itn ifi-ni ım-Ü-ioJ

Mənbələr göstərir ki, bu şeirlər, təxminən 6500 il bundan qabaq 
yazılmış və gil lövhəbrə hakk olunm uşdur. Şeirlərin müəllifi Enlil 
İsnid Dağan adh şairdir. Şe irb r  qəzəl formasıdır; b e b  qəzəlbr tarm, 
udun müşayiəti ib  oxunurmuş; şeirbrin  birində də uddan, ud  çalan 
sənətkardan söhbət gedir.

Bu m ətn-şeirbrin  bizə doğm ahğm ı tosdiq m əqsədib  müasir 
dilimizb səsbşməsinə, ay n -ay n  sözbrə, onlara qoşulan qramm atik 
şəkilçibrə və ifadə tərzbrinə ümumi nəzər salaq.

tsimlər: (9) ııd -  ud, qədim çalğı aləti; (20) su -  su; (2) lağ -  lağ, 
lağ (ebmək), lağa (qoymaq); (20) agash (10) agac -  ağaş//ağac; (20) 
nıesha -  meşə; (20) chın7 -  tum , toxum; (21) nam -  ad-san, şərəf, 
qeyrət; (22) ın‘u -  u ruq  - tu ruq , törəmə, övlad; (13) ur -  hörmət, 
ləyaqət; (14) shum -  şum, sürülmüş, şumlanmış yer; (21) gish -  xış, 
yer şumlayan abt...

Felbr: (8,9) gal -  gəl(mək); ( B )  an an, an(maq); (13) dur -  
dur(maq); (21) unı ~ um (m aq); (20) en en(mək); (24) ııl - ol, 
ol(maq); (15) al -  al, al(maq); (16) ged  (get) gct(mək); (8) surag. 
suragin -  soraq, soraqla(maq), sorağm al(maq), soruşmaq.

Feli bağlama(lar): (16) gedih  ged+ib.
Saylar: (15) b i(r)  - bir; (18) besh bes, beş; (10) azuni - ən azı 

(qeyri-müəyyən saym arxaik şəkli).
Əvəzlikbr: (9) u, uni o, onu; (13) ma  mə, mən; ( 15) me mən; 

(22) ki-a  kimə? (7) gani hanı (sual əvəzliyinin arxaik şəkli).
Bağlayıcılar: (13) urdur an k i  hörmotii dur, anla ki; (25) luıltlL^

- Ivnlil+lə, l 'nlil+ib.
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Artıq qeyd edildiyi kimi, m əşhur şumerşünaslar şumer dilinin 
illisaqi d i lb r  qrupuna aid olub, türk dillərinə uyğun gəldiyini təs- 
d iq b y i rb r .  E b  təkcə bu şeirlərdəki sözbr bunlara  qoşulan 
sözdüzəldici və sözdəyişdirici (şəxs, hal, şərt, zaman) şəkilçilər, habeb  
fikrin ifadə tərzləri şum erşünaslann dönə-dönə xatırladığı fikirbri 
b ir  daha  təsdiq edir, heç bir şübhə ycri qalmır.

Sözdüzəldici şəkilçilər: (2) udzıı -  ud+cu, ud çalan; (15) shuhdıcı 
~ şuluxcucı, şulux salan; (6, 2 \)  gishgi ~ kiş+ki, xış-çı (cütçü).

Sözdəyişdirici şəkilçilər:
şəxs sonluqlan; (10) udam -  ud +am  (mən); (15) abn!) -  

a l+am  (gərək); (16, 17) galam  kəl+əm; (13) nihalam  -  nihal+am 
(pöhrəyəm mən); (2) udzum -  udçu+m .

b) hal şəkilçiləri: (20) agasha/Aıgaca -  ağaş+a//ağac+a; (22) ki- 
a -  ki(m)+ə; (2) udzumu -  udçum +u, ud+çu+m +u ~ ud çalammı.

c) şərt şəkilçiləri; (21) gaisa -  kəl+sə; (18) harabsa -  xarab+sa; 
(5) ulse ol+sa, ol+sə.

d) sual şəkilçibri; (21) umdunnı?  umdu+mu?; (20) endimi'l -  
endi+mi?; (22) maskannu? məskən+mi?

Sual şəkilçibri ilə işb n ib n  bu sözlərin ikisində zaman şəkilçibri 
də müşahidə olunur; um+du, en+di.

e)  inkar şəkilçi(iər)i; (5)///;//;/<:/(muncs umma) um +m a(ctibar 
um +m a). l'^yni ifadə zaman və sual şəkilçisi ilə də işlənib; (21) ımınes 
um dumu?  ctibar um + du+m u? (20) cndimu? cndi+mi?; (22) 
n uıskann n? məs kə n+mi ?

Şcirlərdə işlənən birbşmə sözbr  diqqəti cəlb cdir; (20) ana-bala 
ana-bala. (22) ııru adam -  insan oğlu. {\?>) gish urmez xış (əkin) 

xurmas] (məhsulu)...
Təsəvvür cdək ki, arada 6500 illik zaman məsafəsi var. Amma 

tellər, bağlar lam am  qırılmayıb. M üasir dilimizin qayda-qanun- 
lannm  çox dərin kökbri, rişələri üzə çıxır. Ayrı-ayrı ifadə şəkilbri, 
şairin özünə poctik müraciətbri və s. də ulu Şumer dili ilə müasir 
Azərbaycan-türk və iimumən türk dilləri arasında əbədi tellər, qırıl- 
maz bağlar olduğunu ləsdiq cdir.
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Budur, şairin özünə müraciətb poclik düşüncələri! Burada nə 
qədər ruhən vo mənən bu günə yaxmhq və doğmahq var!

(13) A /a /E n lil k i ıır chtr an k i =
Aya Enhl! Hörm ətin dur (saxla), anla ki,..

(5) A-a EnlH Ishnıe Da (gan) nanı sira ka! 
amma mımes ımmuı ulse heake -  
Ay Enhl İşmə Dağan! Gəl şərəfli oi,
Qanmaz yox, am m a qayğı da umma olsa(n) həlak.

(20) Enlil Ism e Dagan, dumu ki agac n/a/mhıg /ao /k ı ana bala bi 
hara s/uıı/d =

Enlil İsmə Dağan! T um  görpə baladır, torpaq ona isti süd verən 
anadır; həm də tum  özünün doğduğu körpə balasma ~ ağaca süd 
verən anadır.

Sonuncu (20) mətndə göz önünə daha qədim tarixi bir həqiqət 
gəhr; “Avesta” -  “Göy Tanrı D ini’’ kitabmda şərh edilən həyat fəl- 
soləsinin (torpağm ana, onun doğduğu, yaratdığı canh aləmin bala 
rəmzi, balanm -  ağacm və s. to rpaqdan süd əmməsi, qida alması...) 
əsaslan və bu fıkirlərin həyatiliyi, həmahongliyi təqdir olunur. Bu- 
rada  şairin adm m  yazılışı da diqqəti cəlb cdir. Qədim Şumer rə- 
vayətlərində, dini görüşlərində tez-tcz xatırlanan, məşhur ilk doğuluş 
insan-tann  EnHI və Enki qardaşla rm dan  (sonrakı dinlərdə Habil, 
Qabil) birinin adıdır, şairə təxəllüs verihb və ya anadan olanda ona 
bu ad qoyulub.

Burada kiçik görünə biləcək bir məqama da diqqət edək. Bclə 
ki, bu  gün də Azərbaycan dihndə s ( z )  -  !^(s) ç ( c )  səsləri dildə- 
danışıqda əvəzlənir, biri o birinin yerinə keçir. Bu, iki sözdə 
m üşahidə edilib. (5) fshme İşmə və (20) İsme İsmə (20) 
agash//agac - ağaş//ağac. Əslində, digər mətnlərdəki ‘■‘şumcr" 
sözünün həm şumer, həm də sumer oxunması da bu hadisə ilə 
bağhdır, s//ş əvəzlənməsidir, Deməli, müasir dilimizdə hələ də ö/, izini 
saxlamış bu sövti-lbnetik hadisənin tarixi çox qədimdir.

Həqiqət gözönündədir. Cjünəş Şərqdən doğur, onu inkar ctmək, 
onun yönünü dəyişmək olmaz. Biz inanır və yəqin cdirik ki, şumcrlər

bəşər sivilizasiyasmm ilk yaradıcılarıdır. Biz inanır və qəti düşünürük 
ki, şumerlər m üasir türk xalq lannm  əcdadlan, ulu babalandır. Buna 
görə də mədəniyyətimiz, Şum er ədəbiyyatm a doğma-kök 
mədəniyyətimiz kimi yanaşır, bu yöndə də tədqiqata girişirik.

İslamiyyətə qədər də, islamiyyətdən sonra da Azərbaycan ərazisi 
və xalqı türk dünyasmm tən ortasm da yerləşib, onun ayrılmaz hissəsi 
olub. Azərbaycan xalqmm tarixini bu  dünyadan ayn, təcrid edilmiş 
şəkildə düşünmək olmaz.

Bu torpaqda Azərbaycan-türk yazı mədəniyyətinin qədim tarixi 
vardır. Bu xalqm təkcə öz ulularmm yaradıb inkişaf etdirdiyi yazınm 
inkişaf mərhələlərini qeyd etmək olar.

İlk mərhələdə yazı ancaq bir o x  (T i)  və ya m ixi ( I ) işarədəıı 
ibarət olub. Bu yazı ilə bizim aram ızda, təxm inən 7-8  minillik (və 
daha artıq) bir zaman m əsafəsi var.

“ Mixi’' yazı adlanan qədim Şumer yazıları ox üzərində 
düşünülmüşdü, buna görə də bu yazılara ‘‘ox yazıları” demək daha 
elmidir. Qədim Şumer yazılarmda söz, məna ox işarələrinin müxtəlif 
vəziyyət və sayda düzülüşündən almır. Məsələn, rus dilində «Epos o 
Qilqameşe» ( « 0  vse videvşem») - “ Dünyanın hər üzünü görmüş 
adam ” şəklində tərcüməsi verilən “ Bilqamjs” dastanı əslində “mixi” 
yazı ilə belə yazıhb (70); dastanm  adm m  yazıhşı belədir.

Bu yazı eyni işarənin müxtəlif ölçüdə və sayda düzülüşündən 
yaranan sistemə əsaslanır, tək bircə işarədən istifadə olunub, ölçücə 
gah qısa, gah da uzun olmaqla, müxtəlif vəziyyətlərdə düzülərək 
heca, ,söz, ilkir alınır.

“ Bilqamıs” dastanının I lövhəsində, lap başlanğıcda deyilir ki,
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Bilqamıs;

“Başına gələnlən sal biv qayaya döydii
Sonra /tasara alıh adını Uruk qoydu” (4, IL , 1,5.).

Bilqamısın yaşadığı və padşahhq etdiyi dövrü, todqiqatçılarm  
münyyonbşdirdiyi m.ö. 2800-2700-cü ilbr hcsah ctsok, “Bilqamıs” 
dastanı e b  o vaxt ilk variantda qala divarhırma elo bu yazı i b  
“döyülüb” - h ə k k  olunubdur. Ya/.ı işarobrinin haçan, ncco vo hansj 
şəraitdə yarandığı, m cydana çıxdığı tarix yeno do namolum qalır, 
açılmır. B u y azm m m . ö. III minilhkdo yarandığmı da dcmok ohna/.. 
Bu barodə no “ Bilqamıs’'da, no do digor Şumer q a y n a q la n n d a  
molumat var. Arxeoloji qazmtıUır noticosindo homin oxşokiHi yazı 
ib  aşkar ed ibn  8 hökm dar vo 8 şohor adı t,osdiq ctdi ki, bu y a /m m  
tarixi çox qədimdir. Ümumdünya daşqm m dan ovvollor bu ya /ı  
mövcud imiş (125, s. 17). Dcməli, yazı artıq III minillikdo miwcııd 
idiso do, onun yaranm a vo icad olunma tarixi bundan əvvolki d(ivr 
və ya dövrb ro  aiddir. Dildo-ağı/da go/.ib Iblklorlaşan “ Bilqamıs” 
dastanı m. ö. 2000-ci ildo ycnidon akkad, assuri, Hctt dilbrinə tor- 
cümo cdilib, cyni yazı ib  gil Kivholoro köçürülüb, hokk olunub...

Bu oxşəkilli yazı ib  qodim Şumcr-türk qohromanhq dastanları 
(“ Enmerkar vo A ratta  hökm dan”, “ Luqalbanda”, “ Bilqamıs” vo b.) 
vo Şumer-Babil clmino, modoniyyotino, tibbino vo s. aid /ongin 
kitabəbr mövcuddur. Bu kitabolor ycrin 8-12 mctrdorin gil qatlanna 
düşüb, X IX  osrin sonlarmda aşkara çıxıb...

l^aşqa xalqlar bu ya /ıdan  cynilo istifado c tdikbri vaxtlarda 
bi/im ulular onu daim tokmilbşdirmiş, asanlaşdırmış, işarəbrin 
saymı a/allmışlar. Artıq “ III minillikdo Şumcr ya/ısı böyük kamil- 
liyo çatmışdı, təxminən 2000 işamdon II minilliyin ovvolbrino doğru 
500-ü qalmışdı, ycni Assuriya və ycni Babil vaxtmda iso inkişafetmiş 
şr iltb rin  ancaq 50-400 mixi işarəsindən istiladə o lunurdu” (143, s. 
196)

Əsrimi/in  30-cu illorindo türk alimi Ahmct Cavat bu qonaoto

_________________________________ Azərbaycan əddbiyyaU tari.xi

gəlmiş, dünya xalqları olil'balarmm məhz qədim Şumer-türk qay- 
nağm dan çıxdığı fikrini söylomişdi: “İndi a r t ıq ən  qədim türk yazısı 
deyildikdo azı 7000 il bundan qabaq başlayan vo beş min ib  qədər 
(zəmanəmi/o ən yaxm Assuri k itabəbrin in  tarixi m.ö. birinci əsrə 
təsadüf cdir) bütün Ön Asiya zəminində yetişən, inkişaf edən və 
sönən modəniyyətbrin yazısı olan oxşəkilli (Küneform yazı) və 
bunun qaynağı sayılan daha  qədim türk yazısı başa düşülür. Şumer 
tü rkbrin in  dühasm dan yaranan oxşəkilU yazı Babilistandan 
Qafqaza, İrandan  və Hindistanın ş im ahndan  Egey dənizinə və 
Misirədək iyirmidən artıq  adda anılan m i lb t  və m ə m b k ə tb rə  
yayılıb, onlarm modoniyyətbrinin ifadə vasitəsi olmuşdur; habelo 
kənani, qədim sami vo ya llnikiya adı ib  xatırlanan yazılarm da qay- 
nağı sayılmışdır. Bu yazıdan Şərqə ib r a n i , hind, uyğur və dünənki 
mədoniyyotin yazısı olan orəb əlil'bası, Qərbdə isə yunan, etrusk, 
nohayət bugünkü mədoniyyotin yazısı olan la tm  əlifbası yaran- 
mışdır” (149, s. 9-10).

Z am an  kcçdikco oxşəkilli yazı xəlqi-milli keyfıyyətbrlə zəngin- 
bşmiş, əsl əlii'ba şəklinə düşmüşdü. Beləlikb, həmin yazmm bizdə - 
türk xalqlarmda ikinci mühüm inkişaf mərhələsi yaranmışdı.

2) Əlifba -  yazıya doğru inkişaf

a) Qlozel yazıları.
XX osrin əvvolbrində “Orxon-Yenisey” kitabələrini tədqiq 

cdərkən moşhur türkt)Ioq P.M.Melioranski heyrət içində demişdi; 
“ Beb imlaya malik olan bir əlilba birdən-birə yaradılmır; onda, 
dcmoli, yazı türkloro nisbətən qodimbrdən artıq  məlum idi və onlar 
bunun üzorindo lazımi ciddi-cohdb moşq etmişdilər... Ümid etmək 
olar ki, Qərbi Türküstanda, habclo, bolkə də Yeddisuda yeni bir yazı 
tapıldı, (mda bu olil'banm mənşoyi məsəbsi daha  artıq aydmlaşa 
b ib r” (113, s. 46-47).

P.M.McIioranski bu llkri ona görə söybmişdi ki, elmi tədqiqat- 
larda “ Orxon-Yeniscy” ya/ılarının tarixi bizim eranm əvvəlbrindon
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o yana getmirdi... M araqlıd ır ,  bu  fikrin söylənildiyi vaxtdan az 
keçmiş Türküstandan , Y eddisudan  da uzaqlarda  -  Qərbdə yazılı 
kitabələr aşkar edildi.

Alimin uzaqgörənliyi təsdiq olundu...
1924-cü ildə F ransanm  Vichy bölgəsində bir ərazi -  mülk sahibi 

3 m in parçadan  ibarət olan kitabə aşkar etmişdi. “Qlozel” 
muzeyində saxlanılan bu  kitabələrin oxunması problem  olaraq 
qahrdı. M.ö. 2500-cü ilə aid edilən bu kitabələrin türk ahmləri Xalıq 
T arcan  və K azım  M irşan  tərəfindən oxunması və əhfbasının 
“öntürkcə” olduğu tosdiqedildi. 1993-cü ildə Sarbon Universitetində 
keçirilən “0111133 yazmm başlanğıcı və Qlozel kitabələri” adh kon- 
fransda kitabədəki hərflərlə bağh illər boyu davam  edən 
mübahisələrə son qoyuldu. Kitabələrdəki hərflərin qarşılıqh 
müqayisəsi, aralanndakı qabarıq bənzərliyin sübutu salondakı müx- 
təlif millətlərdən olan elm adamlarmı inandırdı, verilən izahat, 
gətirilən dəHl və sübutlar 
böyük alqışa səbəb oldu,

Bu barədə məlumat- 
fikir və nəticələr “Dün- 
yaya a y n a ” adı altm da 
Türkiyənin “ Hürriyyət” 
qəzetində yayımlandı 
(I55a, s. 15).

Burada verilən iki 
yazı nümunəsinə diqqət 
edək .

a) Saxsı lövhə üzə- 
ritıdə yazı

w

V'J

j  ^  v '  10  \  /

K  V  r >  - j - ,

_____ ________ ___________________ Azərhaycan ədəbiyyatı larixi

Yazılarm oxunması və tədqiqində xüsusi xidmətləri olan türk 
alimi Kazım M irşan deyir: “ Kitabələrdəki əhfba etrusk əhfbasma 
çox yaxmdır. Etrusk əlifbası daha gec çağlara aid olan latm əhfbasmı 
doğurm uşdur. Etrusk ilə heç bir bağhhğı olmayan Y unan əhfbasmm 
d a  öntürklərə əsaslandığmı bilirik. Finikiya və krill əhfbalan da  xü- 
susi bir istisna təşkil etmir, bunun  bir çox nümunələrini verən çoxlu 
kitabələr mövcuddur” (155a, s. 15).

b) “Keyik rəsmi üzərində yazı”
Yazı oxundu, öyrənildi, onun  “ Yenisey-Orxon yazısı, əlifbası 

ilə yazıldığı təsdiq olundu; türk yazısı nəinki Qərbi Türküstanda, 
ondan da çox-çox uzaqlarda aşkar oldu: yazmm 4500 il bundan əv- 
vələ aid olduğu tə,sdiq edildi (155a, s. 15).

Yazmm oxunuşu, m əzmunu belə təsdiqləndi: 
tapınarcK], tr')k Taarını d ərk  cldilər

_ - J
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“ H ürriyyət” qəzetində qədim tü rk  - “ Yenisey-Orxon”la 
Qlozel’ əlil'basının müqayisəli təsdiq sxemi də veriJib (155a, s. 15).

“ Yenisey-Orxon” əlif'bası 
ilə bu  k itabənin  məzmunu, 
həm də “A vesta”nm  leytmoti- 
vini -  baş xəttini müəyyon 
etmiş oldu...

Əlil'ba dilə görə, ona uyğun 
yaradılır. Söz yox, “Yenisey- 
O rxon” əlifba yazısmm mon- 
şəyinin müəyyənləşməsi, bu 
əlif'banı icad etmiş olan xalqm 
və onun dilinin mənşəyinin ay- 
dmlaşması deməkdir.

Bütün bu alqışa layiq kəşf, 
açıqlamalar, elmi fikirlor 
molum “Orxon-Yenisey” yazı- 
larm m  mohz miladi tarixin 
məhsulu deyil, çox qədim 
dövrbrdon inkişaf edib gəldiy- 

ini və təkmil bir əlifba yazısı olduğunu sübut edir. Türkün -  türk dili 
və yazısmm əsl tarixinə işıq salır.

Yerin dərin qatlarmda mühafizə edilib, müqoddəs torpağm qoy- 
nunda saxlanılan əvozsiz incibr tapılm aqdadır, bu tapmtılarm aş- 
karlanması davam edir...

3) “İssıq” yazısı

Türk yazısmm, əlifbasmm inkişaf tarixinin daha yeni bir dövrü, 
nıərhəbsi barodə söz demək, fikir söyləmək üçün I970-ci ilb rdə 

İssıq yazısı da üzə çıxdı, aşkarlandı. 13u, artıq bütün mübahisəbri 
kəsən bir tapmtı oldu.

1970-ci ildə Almata yaxmlığındakı İssık qəsəbəsində aşkar edibn 
Kurqan-məzar tariximizə aid daha cəsarətli söz deməyə əsas verir.
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Bu kurqan-məzardan son dərəcə dəyərli maddi-mədəniyyət xəzinəsi 
tapılıb. Bu xəzinə bəşər mədəniyyəti tarixinin miladdan öncəki yüzil- 
likbri aydınlaşdıran, yeni səhifəbrini açan əvəzsiz tapmtılardır.

“Türkün qızıl k itab ı”nda  (Bakı, “Yazıçı” , 1992) deyilir: 
“ Məzarın içində tapılan əşyalar göz qamaşdırırdı. Hər şeydən öncə 
gözə çarpan işıl-işıl parlayan altun bir geyim idi. Amma bu hər hansı 
bir altun gcyim dcyildi. Tach başhğmda quş şəkilbri və oxlar vardı. 
Belindəki kəmərinin solunda bir qəmə, sağmda bir qılınc asılmışdı. 
Başlığın alın hissəsində qoç, maral və at şəkilbri görünürdü. Şəkilbrə 
kəmərdə, gəmə qlafm da və o biri əşyalarda da  rast gəlinirdi. 
Başhğma corabm dan kəmərinə və silahlarma qədər hər şey saf qızıl 
idi. Maket y ü zb rb  üçbucaq formah qızıl hissəbrin qızıl saplarla bir- 
bşdirilməsindən meydana gətirilmişdi. Corabm çüzmə ib  dizsümüyü 
arasmda qalan qismində yenə üçbucaq parçalar, çüzmədə isə dörd- 
bucaq qızıl parçalar vardı. QızıIIarı sayıblar: tam 4800 parça!..

Bu məzar kimindir? Qızıl geyim kimindir? Bu suallara cavab tap- 
maq üçün o biri əşyaları araşdırmağa başladılar. Altun geyimindən 
başqa tabaqlar, vazalar, ayna və daraq qabları, gümüş qaşıqlar və 
təbii ki, Altun geyimli adam m  sümükbri də vardı” (58, s. 46).

M əlumat davam cdir: “26 hərllik və iki sətirlik yazı bir qədər 
sonra kurqanda tapılan bütün qızılları kölgədo buraxaraq tarixçinin 
gözündə bir işıq parladı. Türk 
tarixinin miladdan öncəki yüzillik- 
b rin i aydm latdı” (58, s. 47).

Qədinı fOrk əlifba yazısıdır. 
2500 il yaşı var; 

“Yeııisey-Orxon” kifabəbri də bu 
əlifba ilə yazılıb.
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Oxunuşu;
AĞa sana uçuq.
Bez cök. hukun icrə azuk  (olacaq)
“ Elm adam lan  lazerb  yalmz” ulduzlararası məsafəni ölçmür, 

milyonlarca il öncədən qalan əşyalarm yaşmı b eb  tam  dürüst təyin 
edə b il irb r .  Lazerlə radio karbonik analiz apanld ı və kurqanm  da, 
kurqandakı əşyalarm d a  m.ö. 5-ci yüzilliyə aid olduqları anlaşıldr' 
(58, s. 47-48).

Bu mərhələdə əlifba yazı inkişaf edib təkmilləşib, necə deyərlər, 
öz milli-xəlqi məcrasma düşüb. Belə anlaşıhr ki, yazıda özünəməx- 
susluğu əks etdirən keyfıyyətlər artıq  ön plana çəkilib; ox ( 4- t  ), 
süngü ( 1 3 ) üzərində düşünülüb; əlil'ba yazı daha artıq  kamilləşib, 
“ Orxon-Yenisey” yazılarma daha yaxm və ya onun eyni olan əhfba 
şəklini ahb. Bunu “Gümüş cam üzərində yazı" tam təsdiq edir.

Həmin mətndə sözlərdəki hərflərin yazıhş şəkilbrinə nəzər salaq; 
“Orxon-Yenisey”b  bəzi müqayisələr verək;

M ətndə 8 söz, 25 hərf - səs var.
1) : ağa

ğ. “Yenisey'’dəki eyni korpus -  horfdir;
a. Söz başmda yazılmır, am ma oxunur. “Yenisey”dəki eyni 

korpus -  hərfdir: '7-
2) ~ L V i( : san,a (sənə).
- s. “ Yenisey”dəki eyni korpus -  hərfdir; qahn səsdir. “Yenisey” 

yazılarmda bu səs əksərən ş səsib növbələşir; Y y
Xt - sağır nun. Sadəliyə doğru inkişaf edib dəyişilib. 

A .S.Amanjolav bu hərfin qədim yunan lann  n hərfinə uyğun 
gəldiyini qeyd edir.

Həmin hərf “ Yenisey”də belədir; -I ^ 'İ- 
"7 a. Bu səs “ağa” sözündəki a-dır.

3) W y m  : uçuq
^ (o, u). “ Yenisey”dəki o, u ( ^ f / | / )  korpusuna uyğun gəlir. 
-/s ç. “Yenisey”dəki eyni korpus hərfdir, inkişaf edib hir 

qədər sadəbşib; A.
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ri q. “Yenisey”dəki eyni korpus -  hərfdir; t\ ri
4) bez -  yad, yağı.

3  yumşaq (incə) b-dır. “ Yenisey”dəki eyni korpus ^ hərfdir; d  cJ

yumşaq (incə) z-dır. “ Yenisey”dəki eyni korpus -  hərfdir; Ä
5) ;çok .

ç. uçuq // ocuq sözündəki ç-dır. “O rxon” yazılarmdakı ç hər-
fınə uyğun gəlir; y  . <r u  t t

4̂ - ö. “Yenisey”dəki eyni korpus -  hərfdir; 1 » »
^  k. Y um şaq (incə) k-dır. Bir qədər fərqilə “Yenisey”dəki 

hərfdir; Pv
6) /1 M 'DMJ’ : bukun  - qövm, xalq.

b. Q ahn b-dır. “ Yenisey”dəki eyni korpus -  hərfdir; cJ 
M u. “Uçuq, ocuq  sözündəki u-dur. “Yenisey”dəki o, u səs-

b rinə  uyğun gəlir; 4
k. Q ahn  k-dır. “ Yenisey”dəki eyni korpus hərfdir; t  i  T  

M u. Y uxandakı u h ə r lb r in in  eynidir; M 
N  n. Qədim yunanlarm  /j səsinə oxşan var.
7) :içrə.
^  i. “ Yenisey”dəki eyni korpus - hərfdir; ^

ç. Çök sözündəki ç-dır; yuxandan bir çıxmtı əlavəsib 
fərqlənir; K

r. “Yenisey”dəki başıaşağı çevrilmiş eyni korpus -  hərfdir;T

Lakin iki çıxmtı əlavəsib fərqbnir. Sadəliyə doğru inkişaf edib 
gəlib.

'T  3 . “Yenisey”dəki eyni korpus hərfdir; J"
Həm a, həm də ə oxunur.
8)'t= // azık // äzuk, azuqə. Sözün əvvəlindəki “a ” səsi 

və ortadakı “ ı” səsi buraxıhb.
z. “Yenisey”dəki korpus hərfdir; 4-»

^  k. “Yenisey”dəki korpus -  hərfdir; T Y u x a n d a “çok ’
sözündə də işbnib.
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“ Yenisey” yazılarından fərqli o laraq burada məlum hərilərə 
ediion bəzi çıxmlıları da qeyd edəlc. Bizcə bu, camda yazıya verilan 
bədii londur; usta yazıya bir qədər bəzəic vurmuşdur.

Mixi-oxşəkilli yazıdan “İssıq” yazısmadək çox vaxt keçib; bu 
yazı m.ö. V-IV əsrlərə aiddir, gümüş cam üzərində həkk olunub. Bu 
həkketmə mədəniyyəti və “İssıq” kurqanm dan  aşkar ediiən digər 
m addi mədəniyyət tapmtıları təsdiq edir ki, m.ö. son minilHk hər 
sahədə (əlil'ba, dil, m addi mədəniyyət, sənət) yüksək inkişaf 
mərhələsi olmuşdur.

M.ö. son minilhk tarixdə Sak hakimiyyəti və mədoniyyəti dövrü 
kimi məşhurdur. Sak // sakalar isə qədim güclü -  qüdrətli tüık tay- 
falarm dan idi...

4) “Orxon-Yenisey” yazıları
Bu mərhələ bizim eranm I-X  əsrlərini əhatə edir. Türk əhl'bası- 

nm yüksək inkişafı və süqutu dövrüdür. Bu yazı ilə zəngin ədəbiyyat 
yaranıb. “Gültəkin”, “ Mogilyan xan” və “T onyukuk” kitabələri 
məşhurdur. Bunlar qədim türk tarixinə aid qiymətli əsərbrdir.

“Yenisey” kitabələri “Orxon”dan daha qədim sayılır. Buna görə 
“Yenisey-Orxon” kitabələri demək daha doğrudur. Lakin “Orxon" kitabələri 
daha zəngin sayıldığından əksərən “Orxon” sözü əwəldə deyilir..

.........

Kızıl-Çiraa kitabəsi

Qədim Şumer yazılarında ox ( f t  i  ), “ İssıq” və “Orxon- 
Yenisey” yazılannda isə o.v (4̂  T ) və süngü (I) şəkilləri əsasdır, daha 
dürüst desək, əksər hərflər ox  və swıgü  üzərində düşünülüb, tərtib 
edilibdir. Ox da, süngü də qədim şumer-türk cəngavərlik rəmzidir. 
U Iu  babalar qədim həyat tərzinin ən mühüm silahı olan ox və 
süngüdən və yaydan ( Ü ö ) məharətlə istifadə edib mənəvi bir silah
- əlil'ba yaratmışlar. Bununla da əlifbada şumerlərin və ya türklərin 
m ühüm  xəlqi-milli keyfiyyətləri öz əksini tapmışdır. Bu üstünlük 
dünya əlil'balarmm heç birində müşahidə edilmir.

Diqqəti kamil “Orxon-Yenisey” əlifbasınm bu keyfiyyətləri üzə- 
rinə yönəldək:

1) '1' (ox şəkli) -  qədim şumer-türk həyat tərzinin mühüm 
silahı: kar, qalm k hərfi və ayrılıqda “o k ” (ox) sözü hesab edilib, 
düşünülüb.

2) I ) (süngü, qılmc şəkli): qədim şumer-türk cəngavərlik 
rəmzi, silahı. Yumşaq, incə s (1 ) və qalın s ( ) ) hərfləri hesab edilib, 
düşünülüb.

3) 0 (yay şəkli): şumer-türk həyat tərzinin ilk mühüm silahı: 
y  hərfi və ayrıhqda “yay” sözü hesab ediHb, düşünülüb.

4) (çadır, alaçıq şəkli): qədim türk köçəri həyat tərzinin 
rəmzi. Qalm b hərfi hesab edilib, düşünülüb.

5 ) x> ̂  ^  (böyrü üstə qoyulmuş çadır, alaçıq şəkli), köçməyə, 
başqa yerə yığışmağa hazırhq rəmzi; m  hərfi hesab edilib, düşünülüb.

6) ö  ö  <£» (tam və yanmçıq ay şəkli): Qədim türklərin 
Aya tapmması rəmzi; nt / /  nd  qoşa hərfi, diftonqu hesab edilib, 
düşünülüb və s.

“ Orxon-Yenisey” əlifbası əslində qədim oxşəkilli Şumer yazı 
prinsipinə uyğunluq gözlənilərək tərtib edilib. Şumer yazısmda bir 
işarənin müxtəlif ölçü və vəziyyətlərdə düzülüşü ilə hərf, heca, söz 
alındığı kimi, burada hərfiər əsasən süngü, yay,ox, çadır şəkilləri üzə- 
rində düşünülüb icad edilib, bu əşyalar müxtəlif vəziyyətlərdə 
götürülərək onlara bəzi hissəciklərin əlavəs'i ilə yeni səslər -  hərfiər

38 39



ELM O D D İN  Ə IİBƏ Y ZA D Ə .Azərhavcan əddhivvatı tar ix i

yaradılmışdır. Məs.: təkcə bir süngü üzərində aparılan “əməiiyyata” 
diqqət edəlc:

1 )Süngüşək li(  I ) incə5səsio laraqqəbuled ilib :  i = 5 .  Digər 
süngü 3 şəkli qahn  j  səsi olaraq götürülüb: 5 = 5 .

2) Süngü şəklinə ( | ) kiçik bir ilişik əlavə edilib yeni səs -  hərf 
yaradılıb: 1 + = 1  -p .

3) Həmin səs tərsinə çevrilməkb yeni iki səs yaradıhb: P = /, /.
4) Həmin səs başıaşağı endirilib daha yeni bir səs yaradılıb: 'r 4 =  7.
5) Süngü şəklinə əlavə olunan kiçik ilişik ortaya endirilərək sağır 

nun hərfi yaradıhb: ^ = t%. (Həm də sağır nun  hərfı üçün başqa bir 
işarədən istifadə edilib: -0 . Bu səs “ İssıq” yazısmda müşahidə edilir.

6) Süngü şəklinə yeni bir ilişik əlavə edilərək yeni səs yaradıhb:
1 = M - r .

7) Həmin səs tərsinə çevrilərək dah a  yeni iki səs yaradılıb:
P r =Ö. M.

8) Həmin səs başıaşağı endirilərək daha yeni bir səs yaradılıb: fl = /.
9) Həmin səs sola çevrilərək k, q səsləri yaradılıb: f\ = k, q.
Və h.b.
Beləliklə, tək bircə süngü şəkli üzərində 11-12 səs-hərf icad 

edilib. I fs), 1 (p), r  (1 , i), l, ğ (1), ] (n), »1 (r), N (o, ö), h  ( t ) ,

^  (q)-
Bu dahilikdir.
“O rxon-Yenisey” əlifbası öz milli şəklini uzun tarixi inkişaf 

nəticəsində almışdı. Bunu “ Yenisey” mətnlərində öz əksini tapan 
eyni hərflərin müxtəlif şəkillərdə yazılması və təkmilləşməsi də aşkar- 
layır. “ Yenisey” kitabələri üzrə hərflərin müxtəlifliyini, inkişaf 
mənzərəsini göstərən bu sxem də təsdiq edir.

100 ilə yaxmdır ki, qədim türk əlifbası öyrənilir, tədqiq olunur. 
M əşhur türkoloqlar bu əlifbanı türk xalqları üçün ən yararlı və türk 
dillərinin incəliklərini tam təmsil edən kamil əlifba kimi qiymətlən- 
diriblər. V .Tomson, V.V.Rodlov, P.M .M elioranski, S.Y.Malov, 
V.V.Bartold və b. alimlər ərəb əlifbası ilə tutuşduraraq qədim türk

əlifbasmın müqa- 
yisəyəgəlməz dərəcədə 
türk xalqları üçün ya- 
rarh olduğunu dönə- 
dönə göstərmişdir.

Qədim türk əlif- 
bası türk xalqlarınm, 
təbiidir ki, həra də 
Azərbaycan xalqınm -  
öz əcdadlarının yarat- 
dığı ilk əsl əlifbasıdır.

“Orxon-Yenisey” 
kitabələri öz qədimliyi 
ilə dünya yazı mədə- 
niyyəti tarixinin nadir 
incisidir. Müdrik ağlın 
məhsulu olan bu yazı, 
bu əlifba türk xalqla- 
rının qədim mədəniy- 
yətini qorumuş, onu 
müasir dünyaya gətirib 
çıxarmışdır...
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‘Yeııisey-Orxon” əlifbasının inkişafını 
göstərən sxem (76a, s. 7).
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4. D İN İN  M Ə N Ş Ə Y İ.
ŞU M E R -T Ü R K  M İFİK  B Ə D İİ D Ü Ş Ü N C Ə S İ

Qədim dövr Şumer-türk odnbi dünyasma daxil olub, çoxcə- 
hatli türk bədii düşüncəsinin qaynaqlarma yön alaq, dini- 

mıtık təsəvvürbrə nəzər salaq, ədəbiyyatımızm folklor və yazılı qolu 
üzrə mövcud kitabələrə diqqət edək, bu əsərləri bir-birinə bağlayan 
qaynaqlar, mənəvi tellər, dini-ədəbi bağlar və s. üzərinə gələk.

Türkün, türk  xalqlarm m  soy-kökünü, mənşəyini müəyyən 
etmək, habelə bədii düşüncə, fıkir İarixini yazıb əsl həqiqəti aşkar 
etmək üçün Şumer zəngin və tükənməz qaynaqdır, onu əsaslı şəkildə 
öyrənməliyik. Bunsuz tariximiz durulmaz, həmişə bulanhq qaiar.

1) “Kaioatın və insanın yaranması haqqında” 
ilkin miflk təsəvvörlər

Hələ çox qədim zam anlardan bəşəriyyətin ən mühüm vo çətin 
problcmi sayılan “ K aina tm  və insanm yaranm ası” haqqm da ilk 
mifık təsəvvür şumerlərlə bağlıdır; iik söz, ilk miilk anlayış, məzmun 
şumerlərdə yaranıb, sonra digər xalqlara kcçib, hallanıb, özünü müx- 
təHl'rəvayətlər halm da göstərmişdir.

Həmin mifik təsovvürlər bclədir:
“Başlanğıcda kainatm bütün varhğı böyük okeanm dolu suyun- 

dan ibarət olmuş. Onun nə əvvəli, nə də sonu varmış. Onu hcç kim 
yaratmamış, əbədi mövcud olmuş və çox min-min illər ondan başqa 
heç nə olmamış...

An və Kinin nikahm dan I'nlil tann  doğuldu...
bnlilin dahnca ilk ər-arvaddan bütün ycni-ycni övladlar törədi. 

Ycddi böyük tanrı və ilahənin ən ağıllısı və qüdrətlisi bütün kainatı 
idarə etməyə və əhalinin talcyini müəyyənləşdirməyə başladı. T ann  
və ilahələr böyüdü, cvləndi, oniann (wiadlan törədi. O nlar üçün ən 
mötəbəri, ən yaxm dərk cdiləni ( jöyiər alası An və Torpaq anası Ki 
oldu. Oniar gcnişliyə çıxdıiar və ö/. böyük qardaşiarı i-nliidən kömək

diiədiiər ki, hər gün yox, hər saat böyüsünlər və hamısı ən güclü və 
ycniiməz olsunlar. Bununla Eniil böyük iş gördü. Mis bıçaqia o, Göy 
qübbəsini çərtdi. Göy tanrısı An, iniiti ilə öz arvadı ilahə Yer Ki-dən 
ayrıldı. 13öyük dünyanın dağları gurultu iiə parçalandı. Ilahə Yerin 
yatdığı yastı dairə onun ətrarmı yuyan ilk yaranış Okeandan 
yuxarıda qaidı, dünyanın örtüyü nəhəng qalaylı yarımkürə isə 
havadan  a.sıiı qaidı.

İlk qoşa ər-arvad beiə ayrıidı. Uiu baba Göy və ana Yer bir- 
birindən əbədi oiaraq araiandı. UIu An yuxanda qalayh Göy qüb- 
bəsində qaiıb yaşadı və artıq  hcç vaxt aşagı öz arvadm m  yanm a 
enmədi. Ycrin sahibi Bniil oidu. O, Ycrin tən orta dairəsində Nippur 
şəhərini saidı və orada Tanrı və iiahəiəri ycrləşdirdi. Göylə Yer 
arasmda yaranmış çox böyük boşluq oniara təqdim oiundu.

Enlilin azad ctdiyi Ycrin canı rahat oldu. Orda-burda hündür 
dağlar ucaİdı və oniarm yam aclarından şiddətii scllər iz buraxdı. 
Arat torpaq otiar və ağaciar göyərdi. Tanrıiar ailəsi çoxaldı və En- 
iilin rəhbəriiyi ilə çox böyük sahənin əhaiisi nizama salmdı, Tanrı 
An isə yuxarıdan səssiz-səmirsiz öz öviadiarı və nəvələrinə baxırdı.

Eniiiin baş köməkçisi və məsiəhətçisi onun qardaşı, tanrıiarm 
ən müdriki, hammı cşidən, əhaii arasında və dünyanm bütün 
nöqtəiərində nə hadisəiər baş vcrdiyini biiən qardaşı Enki oidu. Eniii 
yeri idarə ctdi, qardaşı Enki isə dağiarı və ormaniarı, çaylan və dəni- 
zləri öz hüdudsuz yaradıcıiığı iiə yoiuna qoydu..." (122, s. 24, 25).

Hiz burada böyük bir parçanı vcrdik ki, nəzərləri bəzi anlara  
yönəidək, likirlərə aydmiıq gətirək.

Məium oiur ki, “Ycr kürəsinin havadan asıiı qaldığı” fikrini, 
hələ təxminən 40-50 min il bundan öncə bizim Şumcr əcdadlarımız 
söyləmişlər.

M əium oiur ki, “ Başlanğıcda kainatm bütün varhğı böyük 
okcanm dolu suyundan ibarət oimuş. Onun nə əvvəli, nə də sonu 
varmış. Onu hcç kim yaratm am ış...”

Biz bu fikiriərin bir sıra xaiqlarm dini və ədəbi-bədii yara- 
dıcıiığmda cyniiə təi<rannı görəcəyik.
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Belə anlaşılır ki, bütün canlı aləm ata Göyləıiə ana Yerin, yəni 
An-la Ki-nin məhobbətindən yaranmışdn-. Mifda deyilir ki, Tann 
Eniilin əli ilə Göy çərtilmiş və '‘nikahlı"  ər-arvad o lan  An və Ki 
aynlıb  biri yuxarıda -  Səmada qalmış, digəri aşağı enmişdir. Amma 
ata A n və ana Ki hər vaxt, hər an ruhən və “qəlbən” bağlı olur; Ata 
Göyiər Ana Yeri himayə edir, öz şəfqətini, məhəbbət və scvgisini ona 
bəxş edir; günəş şüaiarı ilə onu isidir, Su (bulud, yağış, qar) ilə, hava 
(yel, külək) ilə ona həyat vcrir, nəzərini ondan  heç vaxt çəkmir. Bu 
dörd amil birlikdə kainata can verir, canh aləmi; insan, hovvan va 
bitkilər aləmini doğur, törədir, yaşadır, möcüzələr yaradır...

U lulanm ız -  şumer əcdadlarımız bu vəhdətə, ata Göylərlə ana 
T o rpağm  bu əbədi sevgisinə, məhəbbətinə Tenqri// denqri// lenri// 
tanrı demişlər, göylərin qüdrəti, yəni doğuluş, yaranış adı vermişlər. 
Bu həqiqət bütün həqiqətlərin əzəlidir, dinin, clmin, fəlsəfənin ilkin 
çıxış nöqtəsi, başlanğıcıdır. Biz irəlidə bu fikirlərin bir çox xalqlarm 
dini görüşləri və ədəbi-bədii yaradıcılığmda eynilə təkrarını, hətta 
eynilə tərcümə olunduğunu vcrəcəyik.

Bütün bunlar ümumilikdə Şumcr-Babil dini-fəlsəfı idcologiya- 
smm, inam və pərəstişlərinin əsası oldu, sonra gələn nəsillər -  tay- 
falar, xalqlar bu yolu, bu istiqaməti ənənəvi olaraq davam və inkişaf 
etdirdi. Dünya xalqlarmdakı bütün allah məzmunu və anlayışları da 
buradan  çıxdı, buradan yarandı. Xalqlar bu ilk mənəvi xəzinədən 
çox şey götürdü, dəyişdirdi, təzələdi, “özünküləşdirdi” .

“ A vesta”nm yaradıcısı və onun davamçıları da bu mənəvi 
xəzinədən bəhrələnmişlər. Bu ənənələri doğma mənəvi miras kimi 
mənimsəmiş, yaşadıqları dövrü, insanların zəruri mənəvi ehtiyacları, 
istək və amalları yönündə dönə-dönə işləmiş, nəsillərə təqdim et- 
mişlər. İnsanhğı yaşatmışlar, mümkün qədər insanları bəd əməllər- 
dən, şər işlərdən çəkindirmiş, qorumuş, düz yola, ədalətə, insafa, 
sülhə, dostluğa, eşqə, məhəbbətə, qayğıkeşliyə, ruhani yetkinliyə, 
elmə, şeirə-sənətə, əməyə, zəhmətə, halal peşəyə, mərdliyə, qəhrə- 
m anhğa və bu kimi yüksək insani kcyfiyyətlərə çağırmışlar.

Bu mənada bəşər tarixindn “Avcsta” nın rolu əvəzsizdir, ilkindir
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və onu hcç bir dinlə, heç bir əsərlə müqayisə bclə ctmək olmaz.
Bəşəriyyətin ilkin inkişafı əksliklərin mübarizəsi, xeyir və şər 

qüvvələrin çarpışması ilə başlamr. Bu məsələnin kökü, əsası çox 
qədimlərə, yenə də Şumer-Babil miHərinə gedib çıxır.

Tədqiqatçılar qədim Şumerdə “ İlk qızıl dövrü” , “Qızıl əsri” , 
“Sirli əsr və onun puça çıxması"ndan söhbət açır, xeyirlə şərin necə 
yarandığı və bunun çox əzəli mifoloji kökləri barədə danışır, fıkir 
söyləyirlər. S .N .K ram er yazır ki, “ Klassik mifologiyada qızıl əsr 
dinclik, səadət əsri kimi təsvir olunur. O vaxt insanlar əziyyətin, 
qayğının nə olduğunu bilmirmişlər. Bir Şumcr lövhəciyində ilk qızıl 
əsr haqqmda ən qədim yazı saxlanılıb. Şumcrlərin təsəvvürüncə qızıl 
əsr haqqında “ Enm erkar və A ratta  hökmdarı” cpik dastanmın IV 
fəslində, insanlarm həmişəlik itirdiyi, dünyanın xoşbəxtlik təminath 
əsri təsvir cdilib” (102, s. 250).

Q .D .R cder həmin lövhəcikdəki məzmunu nəsrlə belə təqdim 
edir; “ Lap çoxdan, çox yüziiliklər qabaq yer üzündə süih və həm- 
rəyiik hökm ran  idi. Sancan ilan yox idi, zəhərii əqrəb oimamışdı. 
Düziərdən ancaq vəhşi hcyvaniardan qorxmadan öküzİər və uiaqİar 
doiaşırdı; otiaqiarda ancaq qoyunlar və keçilər oynaşırdı, vəhşi hey- 
vanlardan  qorxu-zad yox idi, Onlar, naxırçı olm adan sakitcə ot- 
layıfdı, çünki hcç yerdə yırtıcı şir, vəhşi qurd, zalım kaftar, yava it 
yox idi.

Bütün adam lar bir dildə danışır və bir-birilə sakitlikdə yaşayırdı. 
Qorxu və paxıllıq yox idi. Hcç bir adam başqasmm nüfuzuna və 
malına həsəd aparmazdı. Ulu Şumer ilahi qanunlar ölkəsi idi; On- 
larla qonşuluqda olan Şubur, Xanmaz, U r torpağı və qərbə tərəf 
uzaqlara uzanan M artu  ölkəsilə bir-birilə düşmənçilik etmədən 
əmin-amanlıqda və dinclikdə yaşayırdılar. Əhalinin əziyyətsiz və zor 
işlətmədən yemək və gcyim bolluğu vardı. İlahə Aşnan taxıl 
yetişdirirdi, böyük usta U ttu  oniar üçün isti, ağappaq yun parça 
toxuyurdu. İnsanlar rahatiıq və boiiuqda yaşayır, nəsiini ar tın r ,  
hamıiıqia cv və qalalar ucaldır, vahid bir dildə Enlilin başçıİığı iiə öz 
hakimiyyətini şöhrətləndirirdilər” (122, s. 38, 39).
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Lakin tann-insan  bu xoş günə, bu “qızj] əsri”nə dözmədi. Tan- 
nlığa ucalan insan özünün yaratdığı bu xeyir işlərə, lıravan həyata, 
insanın artrnıı, inkişafı və xoşbəxtliyinə darıldı. O nun daxilində 
paxıllıq, həsəd hissi yarandı. Bu hiss aşıb-daşdı, nəsə şər bir şcy, pis 
bir əməl düşünməyə başladı. Nəticədə xeyiri də, şəri də o, özü yaratdı.

İnsanda baş qaldıran bu ikili xasiyyətə uyğun olaraq da əzəldən 
mif, daha  dürüst desək, mifik təfəkkür, bu ikiiik üzə çıxmış, izah və 
şərh cdilmiş, insanm özünün öz başma bəla oldugu, qənim kəsildiyi 
fıkri yaranmışdı.

D ah a  sonra “lövhəcik'’də oxuyuruq: “ Lakin müdrikhk lannsı 
Enki bu dərya ağhndan azdı, insanlara nəzər saldı və gördü ki, (vniar 
həddən çoxdur, son dərəcə güclüdür, ucaboyludur, hədsiz 
bacanqiıdu', çahşqandır. Tannlarm  müdriki vahiməyə düşdü və ] 'n- 
li]ə dcdi: “Qorun, mənim qardaşım. Sənin itaətində olan insanlann  
sayı artır və onlar ycnilməz nəhəngiərə çcvrilir, onlar çox fədakar 
olur və fəallaşır, şəhəriər salır, qala]ar ucaldır. Hax, hər halda, o n la r  
bizimlə tən gəlməsin!”

Qüdrəth Enlil qorxuya düşdü və Lnkidən soruşdu: “ İnsan nəshni 
məhv ctmək yaxşı olmazmı? İnsanlan ycnidən sənin onları hazır- 
ladığm gilə çevirəkmi?”

“Yox, belə cləmək yaramaz” dcyə Imki cavab vcrdi: “ İnsanlar 
bizə öz qurban  hədiyyələrilə məbədlərimizi doldurm aq üçün 
lazımdu'. Amma onlarm saymı azaltmalı, cəsarətli niyyətlərinə manc 
olmalı, yoxsulluğa çəkməli, onları qorxu/.malı ki, onlar ö/lərini tan- 
rılara tay tutmasmlar!” , “ IJunu nccə ctməli?” dcyə 1-nli] soruşdu 
və ona ağıllı Lnki cavab vcrdi: “Vəhşi hcyvanlar yaradaq ki, insan- 
ları məhv ctsin və onlarm sayını azaltsın, Ycrə bərk isti və acgöz çə- 
yirtkə göndərək ki, aclıq düşsün və ycrdə ölənlərin sayı artsın. 
Q əddar İrranı insan əlcyhinə silahlandıraq. Qoy o, insanlığa altmış 
cür xəstəlik yoluxdursun. Onda insanlar azaiacaq və onlarla 
hcsablaşmaq asan olacaq. İnsanları bir-birinə savaşdıraq; qoy qar- 
daş-qardaşla, qonşu-qonşu ilə vuruşsun, qoy layfa-layfa əicyhinə, 
xalq-xalq əlcyhinə qalxışsın və onda insanlar a/alacaq, onlar ram

cdiləcək və bizim qarşımızda titrəyəcəklər” (122, s. 38, 39).
Belə də olur. Tanrı Lnlil müdrik Lnkinin məsləhətini eşidir, ona 

əməl edir. İnsanlığa, xeyir işlərə, amal və istəklərə qarşı pis işlər, şər 
qüvvələr yaradılır, xoşbəxtliyin qarşısmı bədbəxthk kəsir, işıqh, 
xeyirxah qəlbləri qara, xəbis qəlblər hədələyir. Dincliyi, əmin- 
am anhğı vuruşlar, müharibələr pozur, rahat, firavan həyat daimi 
narahatlıq  və yoxsulluğa çevrilir...

Bcləliklə, xeyirlə şərin əzəli mübarizəsi başlanır və əbədiləşir. 
Xeyir qüvvələr, işıqh, aqil başlar həmişə ästünlük qazanmağa çalışsa 
da, ədaləti, düzlüyü bərpa ctməyə cəhd göstərsə də, şər qüvvələr, qara 
başlar, bədxah niyyətlər ona mane olur. Bu artıq  həyatm əbədi qa- 
nununa çevrilir. Həyat bu yöndə davam edir. S .N .Kram erin sözü ilə 
desək, “ İndi insanlarm həmişəhk itirdiyi dünyanm xoşbəxtlik təmi- 
natlı əsri” puç olur, keçmişdə qalır.

“Kainatın  və insanm  yaranması h aq q m d a” mifin haçan  
.yarandığmı qəti müəyyən ctmək, hətta təxmin etmək belə mümkün 
deyil. 30, 40 min ilmi? 50 min ilmi? Bəlkə də milyon il!.. Əgər müasir 
elm Yerin yaranma tarixini 5 milyard il təxmin edir, hesablayırsa, 
xatırlanan mifin tarixi nə qədər olmahdır? İnsanın tarixi nə qədərdir?

Fak t budur ki, qədim insan, əcdadlarımız haçan olur-olsun, 
dünyanm  bu bəşəri problemi barədə düşünmüş və öz sözünü də 
dcmişdir. Hər halda, olum, ölüm, şər, pislik, paxılhq, həsəd və b. in- 
sani keyllyyətlərin T ann la r  tərəfindən -  Göylərdən gəldiyi və insana 
verildiyi təsəvvürü yaranmışdır. Və doğrudan da, ilk Tann-insanlar 

Lnlil və Lnki qardaş lan  istədikləri kimi də həyat öz məcrasma 
salmıb. Bəşər tarixi boyu, yəqin ki, milyon illər onlar insanlann öz 
qarşılarmda “titrəməsinə” nail olmuşlar. Təsadüfi deyil ki, bu gün 
belə biz (və dünyanm digər xalqları da) mifdə ərz olunan məzmuna 
uyğun olaraq bəd hadisələr, müsibətlər və s. önündə, təbii olaraq, 
üzümüzü göyə tutur və T an n d a n  imdad diləyirik: “Ulu T ann , bizim 
dadımıza çat!”, “Allah, sən özün kömək ol!”, “Tanrmın işidir” , “Uca 
(iöylər rəhm clə!” və b. yalvarış diləkləri bu məntiqə uyğun olaraq 
yaranıb...
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N ə etmək olar?! İnsanhğm taleyi belə imiş.
Belə gəlib, belə də gedir.
Kainatm, insanhğm yaranması, ilkin idarəolunma, ilkin inkişaf, 

xeyir və şər qüvvəbrin ortaya çıxması və bunun başdan -  binadan 
tan rı la rm  işi o lduğu barədə qədim Şumer-Babil təsəvvürbri dini, 
mifik-əfsanəvi olsa beb , düşündürür, az-çox ağıla batır, həqiqətə 
uyğun gəhr. E tira f  edək ki, müasir elm, hələhk bundan  irəli gedə 
bilməmiş, fıkir söybməmişdir.

B unu inkar etmək olmaz ki, bu  əzəh fıkir, ideya, inkişafm  bu 
qoşa əkshkbri dünya modelinə çevrilmişdir. Bebcə də “A vesta”ya 
və bütün dinbrə  düşmüşdür.

2) Qədim Şumer mifik təsəvvürlərinin 
dünyəvi-təsir dairəsi

Q ərbin məşhur müqəddəs dini kitabı “Bibhya” ib  qodim Şum er 
dini-mifık fikirbrində m araqh paralehər müşahidə olunur. Bu eb -  
belo deyil. Qaynaq bir, başlanğıc birdir. “Bibliya”da “ K aina tm  və 
insanm yaranm asr’ kimi ciddi mosobdə əksini tapan bir sıra mühüm 
müddəalar, ilahi-dini məzmun -  rovayət vo söhbotbr mohz Şumer 
qaynaqlarm dan gəlir. Açıq-aşkar sezilir ki, bəzi redaktobr, artınb- 
oksiitmolər, ad dəyişmələri vo s. nəzərə ahnmaqla, ilk qaynaq şumer 
milloridir.

a) Şumer-Bihliya paralelhri

Şumer miflərində deyilir: “ Başlanğıcda kainatm bütün varhğı 
böyük Okeanın dolu suyundan ibarot o lm uşdur” (122, s. 23).

“Bibliya” hekayələrində deyilir: “Əvvolco, Yer biçimsiz halda 
adamsız və boş imiş vo əbədi qaraniığa dahbmış, hor torof ancaq su 
ilə örtülübmüş” (100, s. 19).

“ Bibliya” bu fikri haradan almış, haradan götürmüş olur-olsun, 
ilkin qaynaq, başianğıc Şumcr miHoridir, Mosələ özü-özlüyündo ciddi

araşdırm aya möhtacdu'.
Çox sonrakı dövrlərin dini kitabı “ Bibliya”da ilk insan ər-arvad 

o la n  Adəm vo Hovvadan danışıhr, onlar barədə m araqh hekayəbr 
söylonilir. Bu mozmunun, bu fıkirbrin tarixi iso daha qədimdir. 
Qodimliyi dəqiq müəyon etmək çətin olsa da, Şumcr miflərindo bu 
barədo  geniş məlumat var. Bəşəriyyətin ən qodim eposu sayılan 
“ Bilqamıs”da bu model var. Tarixi isə dəqiq məlumdur: m.ö. III 
minillik. Deməli bu mozmun “Bilqamıs”dan da çox qabaq mövcud 
im iş ki, ənənovi olaraq, şilahi şokildə yaddaşlarda yaşayıb, gəlib das- 
t a n a  düşüb, oradan da “ Bibliya”ya keçib, dünya modelino çcvrilib.

Şumer miflərində ilk rann-insan  An və Ki cütü or-arvaddır. An 
vo Ki Göy vo Ycr timsahnda ləsovvür olunur, bəşoriyyətin ilk ata və 
anas ı,  bütün canlı a b m in  sobəbkarı, yaradıcısıdır. Adom ata və 
Hovva ana buradandır, modcl birdir.

Bəşəriyyot -  insanhq məhz bu ulu ata və anadan  başlayır. Bu 
a ta  vo ananın, yoni ( jöy  və Ycrin məhəbbətindon, a ta  Cjöybrin (od
- günoş, lıava kübk , yel, yağış su, qar) və ana torpağm qovuş- 
m asından  yaranıb. Ümumon canh varhq (heyvanat və nəbatat) da 
bu mohobbətdon ayrı mövcud dcyildir...

Şumer midərində deyilir: “An vo Ki-nin nikahından i -nlil vo Bnki 
t a n n l a n  doğuldu. l-nlilin baş köməkçisi qardaşı linki oldu... Enlil 
to rp ağ ı  idarə etdi, qardaşı linki isə dağları, o rm an lan , çayları vo 
doni/lori ö/. yoluna qoydu” (122, s. .̂' )̂.

“■Bibliya” lıekayələrində deyilir: “Adəm və Həvvanın iki oğlu 
o ldu ; böyüyü Qabil, kiçiyi Habil. Habil qoyun otardı. Qabil torpaq 
bccordi"(l()(), s. 21).

Qabii vo Habil qardaşları linlil vo Hnki qardaşları mozmunudur, 
moclcl hirdir, torcümo olunub, əxz edilib.

Şunıer miflərində deyilir: “ Ulu baba (iöy və ana Yer bir-birindən 
obədi arulandı... Ycrin sahibi Imlil oldu. (), ycrin ton orta dairosindo 
N ip p u r  şohərini saldı vo orada Tanrı ilahələri yerb.şdirdi” (122, s. .' 5̂).

“ Bibliya” hekayələrində deyilir: “Adəm vo Hovvanın nəsli lədric- 
b ycro  ycrbşdi..” (100, s. 22).
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Bu paralellərin no dcmək olduğu aydındır: ilk qaynaq , çıxış 
nöqlosi Şumer m inəridir. Modcl Şumcrdən götürülüb. B unu  gör- 
m əm ək mümkün dcyiL A lim br buna inanır, onu obyektiv şəkildə 
şərh cdir, məlum haqiqəti döno-dönə təsdiq cdir. Bu hoqiqəllərdon 
biri “ Bilqamas”da mühüm hadisə kimi vcrilən “N u hun  tu fa n ı” vs 
onun  Şumcr qaynaqlan  ilə bağlı olması mosələsidir. Bu m ünasibətb  
Z.Kosidovski maraqlı bir hadisəni xatırladır. Bcb ki, ingilis alimi 
C orc Smit N incviyadan göndərilmiş və Britaniya muzcyində 
saxlanılan şumer yazı lövhələrini araşd ırarkən  təəccüb qnrşısında 
qahr: “ Lövhələri oxuduqda öz gözünə inanmır, orada tul'an barədə 
söhbətə dair Iraqmcntlər tapır. O, dərhal onları çapetdirir .  R iyakar 
ingilis viktorinaları tərəiindən isə ona qarşı ctiraz dalğası qalxır. Bu 
m ənada  ki, “ Bibliya” müqəddəsdir, ilahi kitabdır; on lar bu  f ik irb  
razılaşa bilmirbr ki, N uhun  tarixi mifı şumerbrdən götürülüb. On- 
lann  rəyincə, o şey ki, onu Smh oxuyub, bu daha çox təsadülı oxşar- 
lığın təftilatı ola b ib r” (100, s. 32-.'^3).

1885-ci ildə C.Snıitin aydınlaşdırdığı lövlıə: üınumdünya 
tufanı tarixiuin bir hadisəsi olan “Bilqanns” dastanı yazılmış

12 lövhədən biri (Aşurbanıpahn kitabxanası)
Lakin  Smit təslim olmur. Babilistana yola düşür və onun  fıkrini

. v r . t . ’ v  •

.İO

tam am ib  təsdiq edən, məlum hekayənin çatışmayan hissəbrini də 
əldə edir.

Göründüyü kimi, “ Bibliya"nm əsas məzmunu, dini məsələbrin 
qoyuluşu və şərhində “ Şumcr mədəniyyəti varisliyi” mühüm rol oy- 
namışdır. Burada ingilis viktorinalarınm ctiraz dalğası” da təbii 
görünür. N uh (Noy) tulan zamanı b<iyük lədakarlıqlar göstərib. Bu 
tanrı-insanın adı “Bilqamıs” dastanında U bar Tutunun oğlu Dədə 
Utnapişti (m) şəklində xatırlanır.

h) “Bilqanus” - *‘Bibliya”paralclhri

“Bilqamıs”da:
Dəhşətli leysan-tufan gözlənildiyindən xcyirxahhq T annsı 

Eyanın göstərişi ib  U b a r  T u tu n u n  oğlu var-dövlətindən, mal- 
mülkündən, cv-cşiyindən əl çəkib gəmi düzəltdi, ən vacib olan şeyləri 
və külfətini, nəslini gəmiyə yığdı xilas ctdi. Tanrılar isə Göyə qalxıb 
A nunun  səmasma köçdülər.

Ahı gün, yeddi gecə dəli k iih kh r əsdi,
Tufaıılar yer iiziaıii da^jqtıılara hiirüdii 
Bn C H/V7 qovğa ih  gəlih yeddi gün keçdi 
Da^qın tanıam dayandı, qasırğalar sovnşdıı.
M,vt nəfəsliyi açdwt, üzümə ii'iq düşdü 
Baxdtm sakit daniz<'f, gördüm qnz^hi sönüh 
Bütün ha^ariyyatsa, tamam torpağa dönüh... ”

(4, XI  / .  127-130a)
“Bibliya”da:
Tanrınm  göstərişi ilə N uh //N oy  gəmi düzəltdi və onun çat və 

yırtıqlannı çöldən və içəridən qatranladı... Nuh heyvanları və hər 
növ yeyinti ib  birgə ailəsini gəmiyə yığdı. Yeddi gündən sonra yağış 
tökdü, qırx gün, qırx gccə davam etdi... Bütün canlılar: insanlar, hcy- 
vanlar məhv o ldu” (100, s. 22).

Hər iki kitabədə - həm “ Bilqamıs’ dastanında, həm də
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“Bibliya”da hətta bəzi detailar da bir-birinə uyğun gəlir. Məs.; 
“Bilqamıs”da:

“Sahasi bir hektann iiçch hiri olavdt,
Yanlarııı hünäiirliiyü düz iyirmi dirsak,
Üst yanların hər;>si, ayrdıqda t^k-tək,
Olardı na az, na ço.x, diiz yü z  iyirm i dirs^k... ”

(4, X I 1.50)

“Bibliya”da:
“ G əm inin  uzuniuğu üç yüz, cni olli dirsək, hündürlüyü otuz 

dirsək idi...” (100, s. 22).
“Bilqamıs”da:
Gəmini “elin ə rənb ri” , “Güclülər” , “U şaq la r” iməciliklə qurur, 

düzəldir;

“Mən hiyara çağmlım elin orənlərini,
Evbrim i sökdühr, hasart dağttdılar.
Uşaqlar da işləyir, qatran daşıytrddar,
Giiclülar ağtr y iikü  çəkih aparırdtlar.
Beşca günün içindi> m m  ham düz^ltdirdim"

(4, XI 1.50)

“Bibliya”da:
“Gəmini N uhun  oglanları (üç oğlu) qurur düzəldir” (100, s. 23),
“Bilqamıs”da:
T ufan  yatıb yağış kəsiləndən sonra U b a r  Tutunun oğlu Dədo 

selin-suyun nə qədər qalxdığmı, su basmayan torpaq sahəsi olub-ol- 
madığmı yoxlamaq üçün gəmidən göyə göyərçin, qaranquş və 
quzğun buraxır ki, görək qonmağa ycr varmı?

5.->

Az^rhuvcan ^xbhivvalı larixi

“Yeddinci gün g.ıLındə 
M?n f'öynrçin çtxarth onu huraxdtm göy,ı, 
Göyeirçin ttçdn, nçdtı, gedih döndü geriyə, 
Qonmağa yer tapmadt, hir dn geri qayıtdt. 
Qaratu^şu çtxarth, onu huraxdtm göyn, 
Qaranqıış uçdu, uçdu, gedih döndü geriy,-). 
Qonmağa yer tapmadı, hir d,̂  geri qayıtdı. 
M m  quzğunu çtxarıh, onu huraxdm göy.ı, 
Quzğun yol gedih tapdt suyu çakilmiş yeri, 
Orda yedi, qtğladt, daha dönnwdi geri”

(4, X I 1. 40)

“Bibliya”da:
Eynib bu səhnə tək ra r  o lunur, “qonmağa yer tapacaqm ı?” -  

deyə Nuh göyə qarğa və göyərçin buraxır; “ Nuh qırx gün gözlədi, 
sonra pəncərədən qarğanı buraxdı ki, bilsin görək o, quru  yer 
tapacaqm ı, am m a quş dincəlməyə ycr tapmayıb tezliklə qayıtdı. 
Yeddi gündən sonra o yenidən onu buraxdı və onda  axşamüstü 
dimdiyində zeytun budağı ilə qayıtdı. Bu o demək idi ki, torpaqda, 
hardasa artıq quru açıhr. N uh  yenə yeddi gün göziədi və üçüncü dəfə 
göyərçini buraxdı, bu dəfə o qayıtmadı, dcmək artıq torpaq qu- 
ru y u b ” (100,s. 22).

“Bilqamıs”da:
U bar Tutunun oğlu Dədə tanrılara minnətdarlıq hissilə qurban 

kəsir, göybrə tərif dcyir ki, “çox şükür, mən insanlığı xilas edə 
bildim” ;

“Man çtxth dörd t,ır,->fm dördünə qurhan verdim.
Qalxth dağtn haştna göyləra t ,v if  dedim”.

(4, X I 1. 140)
“Bibliya”da:
“ Nuh gəmidən çöb  çıxdı və səcdəgah düzəltdi, xilas olduğuna 

görə, tannsm a qurban kəsdi” (100, s. 2.' )̂ və h.b.
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Bu paralelbrin  sayını istonilən qədər artırmaq olar. Lakin 
deyilənlər də hər şeyi ləsdiq edir. Buna görə də S .N .Kram er yazır; 
“Bi]qam]s"da tufan barodə qədim yəhudi müəllinərinin yaratdığı 
helcayə orijinal rəvayət deyildir. Corc Smitin “Bilqamıs” eposunda 
onun  XI lövhəsini dəqiqləşdirdiyi də bizə məlumdur. Bununla 
yanaşı, tufan barədə Babil mifmin özü də əslində ilk Şumer qay- 
nağm dan götürülmədir” (102, s. 175).

Şumer mədəniyyəti haqqmda, alman alimi F.Deliçin bu fikri də 
maraqlıdn-, yada salaq: “Babilistan ərazisindəki qazmtılar bizə As- 
suriya sivilizasiyasmm IV minilliyə, yəni o vaxta qədər bu  ölkənin 
gözlənilməyən, ağıla belə sığmayan yetkin incəsənəti və mədəniyyəti
-  Assuriya sivilizasiyasmm əsaslannı aşkar etdi. Biz başa düşdük ki, 
tarixin dərinliyi hind-kerman vo səmit-xalqlarmda deyil, şumerlərdə
- böyük Babil mədəniyyətinin yaradıcılarm dandır” : "‘Şum er ali 
kahin in in  Berlin muzeyində saxlanılan, yaxşı qalmış başm ın  
təsvirini, bəlkə də bəşər nəslinin ilk çağmm nəcib nümayəndəsi hesab 
etmək o l a r '  (85, s. 10).

Xalqımızm qan yaddaşmda hələ çox qədim zamanlardan “N u h  
Peyğəmbər”, “N uhun  tu lanı” , “N uhun  gəmisi” anlayışlan var. İn- 
dinin özündə Naxçıvan ərazisində “ Gəmi qay a” adlı bir dağ yad 
edilir. Bunlar çox söz deyir və bu məzmunun, bu təsəvvürün bizim 
üçün doğma olduğuna, məhz Şumer əcdadlanmızdan keçib gəldiyinə 
şübhə yeri qoymur, inam oyadır.

5. ŞUM ER-TÜRK ƏDƏBİ M Ü H İTİ

^■^ədqiqatlarda zəngin kitabələr, mətnlər əsasmda göstərilir və
X  tosdiq edilir ki, miladdan öncə, ən azı üç-dörd min il əvvəlki 

Şumerdə güclü mədəniyyət olub, elm, ədəbi ənənə olubdur. Şumerdə 
məktəblər, sistemli oxu mətnləri, sabit dərsliklər, müəllimlər, 
mirzələr, xəttatlar olub. Şumerdə /əngin “kitabxana” və orada gil 
lövhələrdən ibarət “k itablar” , yüzlərcə müxtəlirnöv kitabələr, ədəbi 
və elmi əsərlər vardı, rəsm və Şumcr dili müəllimləri ləaliyyət 
göstərirdi, yaxşı i.şlənmiş şumer dilinin qramm atika kitablarmdan 
istifadə cdilirdi: clmin ayn -ayn  sahələrinə aid dərs vəsaitləri, pro- 
qramlar yaradılmışdı, ədəbiyyat təmayüllü proqram lara isə xüsusi 
diqqət yctirilirdi və s. Bir sözlə, ümumilikdə qədim Şumcr və Babilis- 
tan  güclü ədəbiyyat, elm, təhsil və sənəlin inkişalma görə, bəşər 
mədəniyyətinin bcşiyi, “ tarixin başlanğıcı” sayıhr.

S .N .K ram cr yazır ki, “Yəhudilərin “Tövral"m dan, yunanlarm 
“ İlliada” və “Odisseya”smdan min illərəcən Şumcrdə millər, dastan- 
lar, ilahilər, ağılar, a talar sö/ləri kolleksiyalan, məsəllər və 
hekayələrdən ibarət /.əngin və inkişal etmiş bir ədəbiyyat olmuşdur. 
U zun zam andan bəri unudulmuş bu əski ədəbiyyatm inkar edilməsi 
və bərpası barədə düşünmək yada bclə düşməmiş, bu heç də həqiqətə 
zidd sayılmamışdır” (155a, s. XVII). “ Məhz burada çar 
hakimiyyətinin məhdudlaşdınlması və xalq şurası haqlarının tanın- 
ması kimi dcm okratik hökumət yaratmaq yolunda ilk addım 
atılmışdı" (102, s. 41).

Tədqiqatçılar qəti qənaətə gəliblər ki, Şumcrin mərkəzi 
“U rukda , Babilistanm cənubunda Şumcr mədəniyyəti ö/.ünün ən 
yüksək zirvəsinə çatmışdı. Bunu Urukun dönə-dönə xatııianan dini 
və ədəbi mətnlər və bunlara əlavə olunan miloloji mətnlər də 
göstərir; bunu digər, Şumcr “hökmdarlarınm siyahısı"nda xatııianan 
tarixi ənənələr də təlqin edir" (118, s. 49).
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1) İlkio ədəbi-bədii biçimlər

Qədim Şumerdə həyatın, ailə-məişətin müxtəlif sah əb r in ə  aid, 
müxtəlif somtdən deyilmiş atalar sözləri, zərb-məsəllər, ağılar, bədii 
iladə şəkiliəri və s. var. Bunlar o xalqm ağhnı, zəkasmı, dərrakəsini, 
bədii düşünfcəsini müəyyən edən söz inciləridir. Təkcə bu kəlamlar. 
on larm  ruhu, m əzm unu bizə yaxm, doğm a olduğunu təsdiq  edir. 
Qoy bu kəlamlarm başqa xalqlar, tayfa lar da özlərinə yaxmhğmı 
duysun, *‘m ənim kidir” desin. A m m a bunlardakı, hiss, duyğu, 
mənəvi aləm bizə daha yaxm görünür.

liu  kəlamlar barədə S .N .K ram er də öz sözünü deyir (102, s. 126- 
133). Biz bunlan  yenidən tədqiqata cəlb edirik.

Xalq yaradıcıhğmm bu incilərini ümumi şəkildə “xalq kəlam- 
la n ” adı altmda tədqiq edək, görək bu günümüzlə necə səsləşir, bədii 
düşüncəmizlə nə dərəcədə qovuşur və doğmalığmı təsdiq edir.

a) Ağt hadii yavadcıUq twviı

Ağı ali insani duyğudur. Ürəkdən, qəlbin dərinhklərindən gələn 
ağrmm , kədərin, dərdin-ələmin, hissin-duyğunun sözlə ifadəsidir; 
diliə göz yaşlarmm vəhdətindən yaranır; daxildən gələn yanğmı, odu- 
alovu göz yaşlan söndürür, ağı şcir növü almır. Və ürək sakitləşir.

Ağı insanhqla birgə yaranıb, amma bizə şumerlərlə gəlib çatıb, das- 
tanları bəznyən kədərli və təsirli şeir parçaları şəklində özünü göstərib.

“ Bilqamıs" dastam nda iki ağı dcyilir.
Birinci ağı Bilqamısm öz dilindəndir.
Dostu linkidünün ölüsü üstündə deyilir. İki hissədən ibarət uzun 

“dildemə”dir, 50-52 misradır. Əvvəlinci hissədə Knkidünün doğul- 
ması, kcçib gəldiyi həyat yolu, bütün çətin, keşməkeşli mübarizə və 
qələbə səhnələri yığcam şəkildə xatırlanır. Ağı dastanda bədii cəhət- 
dən çox təsirli işlənib. Bunun özü dastanm  içində ycni və orijinal 
yolla dcyilmiş bir dastan (əsiri bagışlayır. Bilqamıs kədərli bir dillə. 
hüznlə və hönkürtü ilə söyləyir ki, l'’nkidünün ölümünə hamı yas

tu tu b  aglayır, bu ölümə dağ-daş da susa bilmir, göz yaşı tökür;

‘̂ Sidv mc^əsimbki s<vt saldığm ctğtvlar,
Gcc.f-nündüz avamstz səttin dalınca ağlav.
Da^ hasavlt Urttkda ağsaqqallav ağlayav,
Avxamtzca göz dikih, qol açanlav ağlayav

(4, VIII, L. I. 3-10).
Və ya:

“Qavda^Iavın ağlayav, hact kimi hay salav,
Yaslava hatav lamam, ttah  çakih saç yolav!..
Enkidüy,y ağlayıh stxacağam gözlorinti.
İndi m.ıni cı îdin, cy ;>v^nhv, cşidin!”

(4, VIII, L. I, 1-36)

Ağıda, dcmək olar, Enkidünün bütün həyat yolu vcrilir, ölkə nü- 
fuzlu, böyük bir qəhrəmanı itirib. Bu məzmun göz yaşlarınm təsir 
gücünü qat-qa t artırır. Ağmm nə qədər bədii, təsirli iladəli dillə 
dcyildiyi, söylənildiyi göz önündədir.

Ağmm ikinci hissəsi üç bənddir, l^ilqamısın ö /  göz yaşlannm öz 
sarsıntı və ah-nalələrinin tərənnümüdür, yüksək bədii tonda deyiHb, 
ifadə olunub. Bu isə qədim insanın ulularnnızın ağhnı, zəkasmı, 
yüksək bədii düşüncə tərzini, hissini, duyğusunu nümayiş etdirir:

“Ey hasavlı Urııktın qocalavt, c^idin!
Dostum Enkidii iiçün mən göz ya^t töküvam,
Ağtçt avvadlav tsk  hay salıh hönküvüv,ım:
Ağtv, güclü haltamt, dayağtmt, avxamt,
Əyilm,n. XrViCrVİmi, dözündii qalxantmt,
Bayvam hüvüncifyimi, ci)lallı paltavımı -  
ŞrV ihlis, yağt ihlis mənim ,ılimdnn aldı!.. ”

(4, VIII, /.. 1-7)

.̂ 6
.̂ 7
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Göründüyü kimi, Biiqamıs doslunu özündən artıq  hesab edir, 
ona olduqca yülcsəlc qiyməl verir; onu özünün “ağır, güclü baltası”, 
'‘dayağı, arxası^’, '‘əyiİməz xəncər” , “dözümlü qa lxan ı” , hətta 
“bayram  bürüncəyi, p a l ta n "  sayır. Bu, qəhrəm an h ö k m d a rm  öz 
silahdaşma, məsləkdaşma, döyüş yoldaşına ürəyindən gələn məhəb- 
bətin izharıdır.

S onra  dost qayğısı, əzizləmə gəiir; bundan  ancaq dörd misra 
qahb, iyirmiyədək misra pozulub;

“Dostum, sənə man e b  haşdaşı düzMd.ıc^ınt,
Behsini hcç hir kəs dosUma düzaltntəyih.
Saçı lacivərd, altı daşdan hörübcrjk,
Üzü əhəngdən, özü altıtnladan yonnlacaq...”

(4, VIII, L ,  1-10 vr? 20-25)

Bilqamısm dilindən dcyilən ağmı həm bütövlükdə bir, həm  də 
ayn-ayrıhqda iki ağı götürmək ohır, ağmm ruhu da, ilkir yönü və 
ifadə biçimi də ondan təxminən iki min il sonra Alp Ə r-T onqanm  
ölümünə qoşulmuş ağılara uyğun gəlir. Burada təkcə hccalann  sayı 
fərqlidir. Alp Ə rin  ölümünə ağılar sinələrdə dördlüklə, 7 heca ilə 
həkk o lunub, bu ölçüdə khıssik şəklə düşüb, əbədi həyat qazanıb. 
Bilqamısm dediyi ağılar dastanm  mətni ilə birgə dildən-dilə, tər- 
cümədon-tərcüməyə keçib, bununia bclə, Azərbaycanca tərcümədə 
hecalarm sayı (14) gözləniiib qalıb və s.

Bilqamısın “Ağıçı arvadlar tək hay sahb hönkürürəm” deməsi 
m araq  doğurur, Belə anlaşılır ki, yas saxlamaq, ölü üstündə ağı 
demək, ağı deyən usta, ayrıca ağıcı qadm larm  olması çox qədim 
tarixə mahkdir, bu ağı demək bir ənənə şəklini ahbmış. Bu, bu gün 
də var. Əslində isə “ağı deyib hay salmaq” qadmiara məxsus işdir. 
Lakin dostu Bnkidünün anası yoxdur. I^una görə, ona Biiqamıs özü 
yas saxlayır, hay salır, ağı deyir.

“ Bilqamıs” dastanm da ikinci ağı məleykə İştarın dihndəndir. 
Dastanda təsvir olunur ki, “ Ümumdünya daşq ın r’ kimi ınəşhur olan 
ləlakətə bais tannlar özləri olublar, on lann  “məşvərəli” və istəyi ilə

törədihb. Bunu bir sirr, sehıii söz kimi Dədə Utnapişti Bilqamısa 
danışır. Çox maraqlıdır ki, məleykə İştar da bu “məşvərətdə” iştirak 
edibmiş, o da bu iəlakələ razıhq verib, amma sonra peşman olub və 
bu  “ağını” deyib:

O tanrdar xanınıı, o gözəl s.ısli İştar,
Ağrı ç.jL vi qadın t.ık, haray salıh qı^tjırdı:
“Kaş ki, həmin o gün.ı daş yağaydı göylvd .vı 
Tanrı məşv.vətində hu cür qərarım n.ıydi?!
Mən ilk d.ıfə yamanlıq etm.ık fıkrinə düşdüm,
İnsanlarwta ölüm  davastnt m.vt seçdim.
Onttnçünmü törəyih, ço.xaldtram ki, oniar 
Balıq kimi sulara, dənizlərə dolsuıdar?!

(4, X IL ., 116-120)

“Ümumdünya daşqını” elə ağır fəlakətlə nəticələnir ki, tannlar 
özləri də çaşıb qahr, vahiməyə düşür, “Qalxıb göyə, Anunun sə- 
m asm a köçürb r” , peşmançıhq çəkib onlar da ağı deməli olurlar;

“Annıınak latm lart ağlayır için-için:
Tanrılar ram olnhlar, ağı deyirbr lı.v gün’’'

(4 ,X I L ., 125-126)

Az.ərbaycan-türk ədəbiyyatında ağı jannnın tarixi çox qədimdir. 
M iladdan  öncəki son minillikdə, xüsusilə, VII-VI yü/illikbrdə bu 
janrm daha kamil, klassik dövrü olmuşdu. Bunu Alp Ər-Tonqanm 
ölümünə deyilib dillərdə gə/^n ağılarm məzmunu, bədii-estetik gözəl- 
liyi, ana türk dilində qafıyə, bölgü, üslub xüsusiyyətləri və s. təsdiq 
edir...

“Dədə Qorqud k i ta b f ’nda Dirsə xanm arvadı və Qa/.an xanm 
arvadı Burla xatunun oğul nigarançıhğı, ölüm-itim qorxusuilə ərlə- 
rinə üzünü tu tub  dediyi şeirlər də ağı tonludur. Bu şeirlərdə 
qədimdən gələn matəm ruhu, matəm havası var.
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Dirsə xamn xatını:
“KöniU vcrih sevcligim, a Dirsə xaıı!
“Qalqı/ham yerindan uru turdml 
Yalm  qara Qazlıq atm hiitiin hindin,
Köksii gözəl qaha tağa ava çtqdm,
İk i vardtn, hir kəliirsən, yavrım  qam?
Qara kərdıında htıldtığnm oğttl qant?
Çtqstm hənim gor gözüm, a Dirsə xan, yaman səgrir, 
Kısilsiin oğlan ,ıman süd tamartm, yaman stzlar.
Sarı ytlan soqmadtn ağca t,ınim qalquh şişər,
Yalnuzca oğul görünm,ız, hağrım yanar...
Yalnuz oğııl xəhərin, a Dirs,ı xan, dcgil mana!..
Qara haştm qtırhan olsun hugiin sana!”

(Dr. 24-25)

Burla xatun ana:
“Bək yigidim Qazan!
Qalqtthant ycrindən ttru turdtn!
Oğltınla yelisi qara Qazltq attn hütiin bindin.
Boynt ttztın b,ıdəvi keyikin aluh ytqdtn  
Sən atun yüklətdin, keri döndün,
Ik i vardtn, hir kəlürsən, yavrtm qant?
Qara kərdtmda httldtğtm oğltm qant?
Bir həküm görünməz, hağrtm yanar...
Yalnuz oğttl xəhərin, Qazan, dckil mana!
Dcməz oltırsan, yaııa -  köynə qargaram, Qazan sana!

(Dr. 136-137)

Insan oglunun ölümünə yas saxlamaqla bağlı yaranan maləm 
nəğmnləri -  ağ] dcdiyimiz janr bizo, hololik “ nilqamıs” dastanm dan 
qalıb, tarixən inkişafcdib gəlib. Bu gün do elə, matəm moclislərində 
qadınlar bizim analar “dil dcyor", “hay salar", moclisi apanriar, 
Məgər bu Bilqamısın yaşadığı dıivrlo bu gün arasmdakı qırılına/

əlaqə, mənəvi bağlılıq dcyilmi?!
Bu gün bizim kitablanmıza düşən, yazıya almmış yüzlərcə ağılar, 

bcləco analarımızın dilindon dcyilib, qan yaddaşımız onlan yaşadıb, 
qoruyub, bu güno gotirib çıxarıb. Mosolon, tək birco kitabda bu 
ağılarm 300-ü (variantlan ilo 304-ü) toplanıb çap olunub. Digər türk 
xalqlannm bu janrda yaratdıqlannı da bura olavo ctsok, saya-hcsaba 
gəlmoz.

Ağı türk ruhu, türk üroyi və türk səliqosinə uyğun çox qədira və 
qəmli, həzin şeir növüdür. Bu şcirin yaranm a tarixi, çıxış nöqtəsi, 
hələlik Bilqamısdan başlanıb gəlir, hotta ağı janrının mövcudluğu 
N uhun tu tanm m  törətdiyi -  İştarm dililo dcyildiyi vaxtdan məlum 
olur. Bunun isə tarixi, təxminon, 12 min il bundan  qabaqdır...

h) Atalar sözl,tri və zərh-m.ısəlhr; müdrik kəlamlar

Xalq yaradıcıhğınm bu növü xalqın to.şəkkül tapdığı dövr (və ya 
dövrlər)dən başlanır. Lakin doqiq dcmok, müoyyən ctmok çətindir. 
Hələlik Şumcrdən başlanır (bax: 155b, s. 100-106).

Şumerlər hər şcydən qabaq ana dillorini sidq-ürokdən scvib də 
onu çox üstün tuturdular. Qədim Şumcrdə ana dilinə məhəbbət olub, 
dili öyrənməyə, sərrast danışmağa, yaxşı nitqo qiymət verildiyini də 
müşahidə cdirik. Şumcrlor öz müdrik kolam lannda bunu hiss et- 
diriblor:

“Bu necə mirzədir ki, Şumer dilini biimir”.
f 'ikri güclondirmək üçün ana dilini yaxşı bilon adi xidmətçini 

mirzələrlə müqayisə ediblor:
“Bax, bu xidmətçi Şumer dilini öyrənmişdir”
Ana dilini gözəl bilib do öz işgüzarlığı ilə forqlənən mirzələr 

haqqında dcyiblor:
“Əsl mirzə odur ki, əli ağzından geri qalmaya”
Şumcrlər yoxsul, kasıb ailolor üçün dcmişlor:
“Kasıbın ölməsi yaşamasından yaxşıdır:
Onun çörəyi olanda duzu olmur,
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Duzu olanda çörəyi olmur.
Ə ti ofanda quzusu olmur,
Quzusu olanda əti olmur”.
Yoxsullarda ədalətsizliyə qarşı etiraz motivləri də unudulmayıb.
Şumerlərin düşüncəsincə, böyük var-dövlətin böyük də dərdi var: 

az a ta  qane o lm aq  məsləhətdir, çünki baş ağrımır. Yoxsullara, 
kasıb lara  təskinlik vermək, onlarm  könlünü a lm aq məqsədilə 
deyiWər:

“Kimin çoxlu gümüşü varsa, bəlkə də o xoşbəxtdir. Kimin çoxlu 
arpası varsa, bəlkə o da xoşbəxtdir. Amma kimin heç nəyi yox<lnr>,;t. 
o, gecələri sakit yatır”.

Şumerlər gözəl, şux geyinməyi sevirmişlər, buna  görə də 
deyiblər;

“Yaxşı geyinməyə hər yerdə şaddırlar”.
Bu likri “Bilqamıs” dastanmdakı bir söhbət də təsdiq edir. Şam- 

xat Enkidünü U ru k a  aparm aq istərkən, o rada adam lann  “ Şux 
geyimlə öyünməsi” xüsusi vurğulanır:

“Gedcik, Enkidü, gedək o hasarlı Uruka -  
O yerə ki, adamlar i'iıx geyim h öyüniır,
O yerə ki, hər giaıü toya hayrama diinür”.

Şumerlər nikbiniiyə, nikbin olmağa üstüniük veriblər. Sızıl- 
dayan, gileylənən adam iardan xoşu gəlmirmiş. Odur ki, deyiblər:

“Səni suya atsalar, su iylənər: səni bağçaya buraxsalar, bütün 
meyvələr çürüyər”.

Yəni sən özündən bezarsan, deyingənsən, tənbəl.sən və heç insan 
deyilsən... Deməli, insan nikbin olmahdır, nikbinlik insanm ən üstün 
keyfiyyətidir.

Şumerlər şum ərləri əslində torpaq, təsərrülat adam lan  ol- 
ubiar, əməyi, /əhməti seviblər, ona görə də deyiblər:

“İşləyən adamm yuxusu şirin olar”
Bu kəhımda da Şumerlər iki cəhəti biri digərinin əksinə olan

kcyfıyyolləri qcyd ediblər. Beiə, bir-birinin əksinə olan deyimlər 
maraqhdır.

Şumerlər deyiblər:
“Kim qul kimi tikirsə, ağa kimi yaşayar”
Bunun əksinə;
“Kim ağa kimi tikirsə, qul kinıi yaşayar”
Şumerlər deyiblər:
“Əl üstə gəl əl -  görürsən ev tikildi”
Bunun əksinə:
“Qarm üstə gəl qarm - görürsən ev söküldü”
Şumerlər deyiblər:
“Hələ çox yaşayacağıq, gəlin (var-dövlət) yığaq”
Bunun əksinə:
“Onsuz da öləcəyik, gəlin nəyimiz var xərcləyək”
Şumerlər ailə-məişət məslələri, ər-arvad münasibətləri, subayhq, 

bəy, gəlin daxili aləmi və s. aid rəngarəng bədii düşüncə, obrazh 
ifadə, kəhımhır yaratmışLar ki, bu gün də düşündürür, öz dəyərini 
saxlayn'.

Şumcrlər tənbəliiyi, acizhyi scvməyiblər, eyhamla deyibiər.
“Arvadım məbəddədir, anam çay kənarında,
IVIən də evdə acından ölürəm”.
H ər halda bu sözü deyən adam a münasibət müsbət dcyil, mən- 

ildir, o özü hərəkət edə, yemək hazırlaya bilərdi.
Şumerlər ailə və (wİadhınn qədrini bilib, ailəyə yüksək qiymət 

vcriblər. IJuna görə də deyiblər;
“Arvad kişinin gələcəyidir.
Qız kişinin nicatıdır,
Oğul kişi üçün sığınacaq yeridir”.
Şumerlər ailə münasibəliərindəki ii<iliyi, uğurlu və uğursuzluğu 

da deməkdən çəkinməmiş, rəy və münasibətlərini bədii şəkildə iladə 
etmişlər:

“Gəlinin ürəyi fərəhlə doludur, bəyin ürəyi qəm-qüssə ilə”
Kim bilir, hansı vəziyyətdən bu '‘qəm-qüs.sə” yaranıb. (Jörünür,
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sevməyib, iqtisadi münasibətlərə görə cvlənəniər nəzərdə tutulub, 
doyilib.

“Qız deyir: “Mən məhəbbəfimi kimə bəxş edim? Bəlkə hər şeyi 
bol olana, kifayət qədər varı olana”.

Ailə qurm aq və ailə münasibətləri ilə bağlı “Xoşbəxtlik nədir?" 
sualma ikili cavab verilib:

“Xoşbəxtlik evləoməkdədir: amma bir az fikirləşəndə ayrılmaq- 
dadır”.

Ailə saxlamağın, uşaq-övlad böyütməyin məsuliyyətli, hir 
iş o lduğunu duyub deyiblər:

“Kim arvad və uşaq saxlamayıbsa, deməli, o, burnunuu dc-̂ İN İikI.) 
halqa gəzdirməyibdir”.

Ailədə deyingən arvad haqqm da deyiblər:
“Evdə deyingən arvad kədər üstQnə azar gətirər”
Qohum luq haqqm da deyiblər:
“Dostluq müvəqqəti, qohumluq əbədidir”.
Ağaya tabehk haqqm da dcyiblər:
“Sənin hökmdarm ola bilər, sənin şalnn ola bilər: amma, hər şey- 

dən əvvəl ağandan qorx”.
Şumerlər (xalq) sülh istəyib, sülh tərəfdarı olub, amma düşmənə 

qarşı həmişə hazır olmağı tövsiyə ediblər; ayıq-sayıq olmağı məsləhət 
görüblər:

“Əgər ölkə pis silahlanıbsa, düşmən həmişə şəhər darvazaları 
önündə dayanacaqdır”.

İzaha heç bir ehtiyac yoxdur. Necə də müasir səslənir! Bu gün 
də bizə örnək olacaq kəlamdır...

Bütün bunlar açıq-aşkar təsdiq edir ki, Şumeriər öz ana dillərini 
sevib, onun üzərində səylə işləyiblər, cilalayıblar; onu daim qoru- 
maq, inkişaf etdirmək əzmində olublar; rnəhz bunu duyan, hiss edən 
mütəxəssis Şumeroioqlar etiraf edirlər ki, “Şumer dili dünyanın ən 
qədim mədəni dili olub".

c)  Tcimsil hi)dii yamdtcılıq mivi'ı

Azərhaycan ^cbhivyuu ta r ix i

Şumer-Babil ədəbiyyatmda təmsil kamil bir ədəbi növ kimi 
özünü göstərir, fıkir zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Heyvanlarm dili 
ilə danışıb cəmiyyətə nüfuz etmək, insanlarm xasiyyət və 
davranışlarmı heyvanlar üzərinə köçürüb söz demək, fikir söyləmək 
Şumerdə çox inkişaf etmişdir. Tülkü , donuz, it, şir, at, qatır təmsil- 
lərdə fəal iştirak cdir, danışır, bir-birinə kəfgəlir, bir-birini aldadır. 
Bir sözlə, insan aləmi heyvanlar aləminə köçürülüb (bax; 155b, s. 
106-112).

Şumerdə həyat və məişətlə bağh müxtəlif məzmunlarda təmsil- 
hekayətlər yazıya ahnıb saxlanılıb. Şifahi .şəkildə dildə ağızda yaran- 
mış ədəbi məhsullar məktəblərdə gil lövhələrə yazılıb məktəb-təhsil 
üçün istifadə olunurmuş. Bunlan məhz yazıya alındığına görə həm 
şifahi, həm də yazıh ədəbiyyatm nümunələri saymaq olar. Bunlar 
yazıya alınmasa, üzü köçürülməsəydi, yəqin ki, itib-bata da bilərdi, 
gəlib bizə çatmazdı. Bu m ənada da  ululanmız ağıllı olub, özlərindən 
sonra gələcək nəsilləri də unutmayıblar, öz mənəvi aləmini yadigar 
qoyub gediblər.

Diqqəti daha  artıq cəlb edən tülkü, it və şirlə bağh təmsil- 
hekayələrdir: bunlar söz miniatürləridir, ,söz inciləridir. Əvəzsizdir. 
Bugünkü günüınüzlə lam səsləşir, elə bil bu gün dcyilib, bu gün 
qələmə alınıb.

Hiyləgər tülkü
“Tülkü tanrı l'nlildən vəhşi öküz buynuzu arzuladı. Ona vəhşi 

öküz buynuzu qoyuldu. Lakin külək qopdu, yağış yağdı, tülkü öz 
yuvasına girə bilmədi. Səhərə yaxm soyuq şimal küləyi, qara bulud- 
lar və lcysan tülkünü yaxaladı. ()  dedi: “Qoy səhər açılsm"...

Mətnin sonu zədələnmişdir, oxunmur. Lakin mətləb aydmdır. 
M ətndə ifadəsini tapan  söz, ifadə və ümumən düşüncə tərzi 
hekayənin gözəl bədii parça o iduğunu təsdiq edir.

Növbəli təmsil bir-iki cümlədir, amına min-min illərin mənasını 
çəkib gətirib bu günə çıxanb, clə bil, bugünkü məzmundur.

64 63



E L M Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ Azərhuvcun ədəhivvulı tarix i

“Tülkü əlində ağac gəzişir və deyirdi: “Görəsən, kimə ilişdirim” .
Tülkü tülküdür. O, tülkülüyünü göstərməsə, tülkülük etməsə, 

birinə sataşmasa, digərini aldatmasa, sakit ola bilməz. Min-min illər 
belə olub, belə də gəlib, indi də belədir.

Səhlənkar it
“ It ziyafətə gəldi, lakin sümük qalaqlarm ı görüb deyinməyə 

başladı və ordan uzaqlaşdı: “İndi mən gedəcnyim ycrdə mənim üçün 
daha  çox yemək tapılar” .

“ It iftixarla deyirdi: “Mənim üçün fərqi yoxdur, doğduğum 
küçüklər kürəndir, yaxud xalh; onsuz da mən onlarm  hamısmı 
sevirəm” .

Tamahkar canavar
“D oqquz canavar və onuncu bir neçə qoyunu birgə parçaladılar. 

O nuncu canavar tam ahkar imiş. O, hiylə ilə dcdi; “Mən bunları sizin 
üçün bölüşdürərəm. Sizin sayımz doqquzdur. Qoy bir qoyun  
(cəmdəyi) sizin paymız olsun. Mən isə təkəm, qoy doqquz q o y u n  
cəmdəyi mənə çatsm. Bu da mənim payım olsun” .

Şir və donuz
“Şir cəngəHikdə donuzu yaxaladı və deyinə-dcyinə onu parçala- 

mağa başladı: “Sənin ətini hələ heç dadmamışam, amma sonin cığ- 
bığm qulaqlanm ı deşib” .

Bic keçi
“ Şir bir dişi keçini yaxaladı. fKcçi dedi): “ Məni burax, mən snnə 

rəfiqələrimdən birini, qoyunu vcrərəm. Şir cavab vcrdi: “Səni bu- 
raxaram , ancaq adını mənə dc görüm ” . Kcçi: “ Məgər sən mənim 
adımı bilmirsən? Mənim adım, “Sən aqilsən”dir. Şir arxaca çatanda 
m ınldadı. Artıq arxaca çatdım, səni burax ıram ” . Azad olmuş kcçi 
cavab verdi: “Bəli, sən məni buraxdm. Məgər sən aqilsən? Mən sənə 
nəinki qoyun verərəm, heç özüm də səninlə qalm aram ” .

İbrətHdir. T am ahkar şir keçinin sözünə aldanır. Şir olmaq şərt 
deyil, gərək ağlm olsun. Ağıllı keçi şiri də aldada bilər.

Lovğa fil
“ Fil öyünüb deyirdi: “dünyada mənə bənzəri yoxdur. Bunu

cşidib çah quşu ona cavab verdi: “Axı mən də bənzərsiz 
yaradılmışam. Heç sənə bənzərim yoxdur” .

Təkəbbür, özündən razılıq, lovğalıq və bu kimi mənfi sifətlər 
qədim  insanlara da xoş gəlməyib. Buna görə filin təkəbbürü adicə 
çah  quşu ilə qarşılaşdırıhb, əzəmətli iil quş səviyyəsinə cnib.

Qəssab və donuz
“Qəssab donuzu kəsə-kəsə deyinir: “Nə cığbığ salmısan. Bu yol 

ilə sənin ata və babaların  gctmişdir. Sən də onların arxasınca 
gedəcəksən. Hələ səs-küy də sah rsan” .

Həyatda hər canhnm  bir qisməti, bir taleyi var, ondan qaça 
bilməzsən. Harada olsan, səni gəhb tapacaq. Qədim insanın, ulu əc- 
dadlanm ızm  qənaəti bclədir. Bu, hcyvanm rəmzində qəssabın dililə 
bu şəkildə ifadə edilib.

Atın giley-güzarı.
“ Mən cins atam, am ma qatır ilə bir boyunduruğa sahblar; araba 

çəkmək, qamış və arpa daşımağa məcburam” .
Ağır dərddir. Hcyvan at üçün ağır görünən bu dərd, gör insan 

üçün nə qədər ağır ola bilər?!
Əz.əldən bclə, öz yerini tapm ayan işlərə, insan əməlbrinə, əda- 

lətsizliyə qarşı aqil başlar öz ctiraz səsini ucaldıblar. Hcç olmasa, öz 
sözü, söhbəti ilə, özgilcy-güzarı ilə bədii düşüncədə vcriblər, hcyvan- 
lann  dili ilə yığcam şəkildə, qızıl külçəsi kimi, rəmzlə ifadə cdiblər 
Bu kəlam larda bircə sö/. də artıq  dcyil. S .N .K ram cr bu kəlam 
sahiblərini “ l ^zopun sələfiəri” sayır: “ lizoplar onlarm xələnəridir” 
deyir.

Hələ də bizim qulağımızdan lap bu yaxıh tədqiqatların sədası 
gctməyib: qədim dünyamızın ibtidailiyini, insanlann mənəvi yoxsul- 
luğunu sübuta çahşan, təblig cdən cəfəngiyyatlara nccə inanasan? 
Bu gördüklərimiz, bu zəngin ədəbi mühit, insanın zəkası, ağh, 
düşüncəsi, canlı həyala, ailəyə münasibəti, baxışı, ali insani duyğulan 
və s. hər şeyi dcmirmi, əsl həqiqəti aşkar ctmirmi?! Tariximizin ən 
qədim qatlanna  bclə işıq salmırmı?! Bu mədəniyyəti yaradanlara da 
“ibtidai insan” , primitiv insan dcm ək olarmı!? Burada “ibtidai
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modəniyyət , ibtidai şüur” istilahı nə dərəcədə özünü doğrulda bilər 
və bu  mədəniyyət haçandan və haradan  başlanır?!

2) Yazılı ədəbiyyat, hekayə yaradıcılığı

Şumer mədəniyyətinin zəngin və çoxcəhəth sahələrindən biri 
insan təiəkkürü, arzu və diləklərinin bədii təsdiqidir. Bunlar öz ifa- 
dəsini daha çox hekayələrdə tapır. Belə məlum olar ki, Şumcr ədə- 
biyyatı güclü ənənəyə mahkdir; sahələr geniş və çoxcəhətlidir: 
“ Şumer müəllimləri az uğurlar qazanm ayan bütöv bir silsilə ədəbi 
janrlar: miflər və epik hekayələr, tann lara  himn və ağılar, a ta la r  sö- 
zləri və nəsihətlər yaratmışlar. Anlaşılır ki, bunların çoxu, xüsusilə, 
epik hekayələr və ağılar müəyyən dərəcədə tarixi faktlara söykənirdi” 
(102, s. 46).

Bu ədəbiyyata ümumi nəzər yetirək.

a ) “M üdrik A xikar” hckayəsi

“Assur hökmdarmm ali məmuru Axikar övlad həsrətindədir. O, 
tanrısm dan oğul istəyir. Ancaq bu arzu yerinə yetmir. Axikar qar- 
daşı oğlu Nadanı oğulluğa götürüb onun tərbiyəsi ilə məşğul olur...”

Hekayədə A xikann  N adana  lüO-dən artıq öyüdü, nəsihəti 
verilir. Bunlardan aşağıdakılar diqqəti daha artıq cəlb edir:

S ırn  açma. Sarayda e.^ildiyin hər bir söz qoy sənin qəlbində qal-
sın

"Sakit danı^, səsini ııcaldıh haray-hə^ir sahmı. Sds-küyh ev lik- 
nw k nnimkün ohaydı, onda uzunqıılaq ^ündə iki ev tikərdi”.

‘‘Ağıllı adanı Hə da.^ da.pnıaq, a.xnuıq adamkı ^^rab içnidkd^n 
ya.x.i'idır ”.

Həddən arlıq )irın (midayirn) olnıa, səni udarlar, həddən arlıq 
acı da olnuı, səni aiarlar ",

'‘DiHniyanıanhqdan sa.xla. əHni oğurhıqdan”.
‘‘Ağıllı adanıa qıılaq asnuıq, isii havada sərin sıı içməyə hənzər '".

Azərhavcan ədəhivvalı tarixi

‘‘Heç kəsə ayağını basmağa imkan vermə, sonra boynuna minə 
bilər ”.

“Bir sərçəni əldə tutmaq, nıin qu.'fun göydə uçmasından sərfəlidir ”.
' 'Nə zaman .su yuxan  a.xsa, qıı.}' qanadsız uçsa, qarğa ağarsa, acı 

bal k im i .^irin olsa, o zaman a.xnuıq da ağıllanar ”.
‘‘Öz sahibini atıb sənin arxanca gedən iti da.şla qov”.
‘‘lia^qasına qııyu qazan özü dü.pr ’ (61, s. 132) və b.
Söylənilən fikirlər, verilən öyüdlər bəşəridir. Ulularımızm bu 

m ühüm  məsələdə ağh və zəkasm m  bədii təsdiqidir. Ovlad urzusu, 
nəslin davamı, lərbiyəsi, əsl insani keyfiyyətlərin övlada aşılanması 
həmişə insanlığm ali istəyi, həyatınm mənası olubdur. Bu fikir və 
istək bütün dövrlər üçün qiymətli sayılıb, bu gün də qiymətlidir. Bu 
fikir, bu ideya yüksək səviyyədə qoyulub və bədii həllini tapıb.

Hekayədə verilən nəsihətlər təkcə m əm urun himayə etdiyi, 
övladlığa götürdüyü N ad an a  yox, bütün gənc nəsillərə aiddir. Hamı 
üçün gərəklidir; Hər vaxt gənclərin tərbiyəsinə təkan verən, onlara 
əsl insan kimi yetişməyə kömək edən, kamil bir vətəndaş kimi 
cəmiyyət həyatm a qovuşduran  hiss və duyğulardır. Hekayəmin 
dəyəri, tarbiyəvi rolu və ahəmiyyəti də bundadır.

H ekayədə bu səviyyədə yüzdən çox nəsihət və öyüd verildiyi 
göstərilirsə, bunlar zam anınm -  qədim Şumer dünyamızm tərbiyə 
üsu llann ı öyrənməyə im kan verir, əxlaq-etika, ədəb-ərkan və s. 
barədə  fikir söyləməyə əsas verir. Bunlar bu  gün övladlanmıza 
verilən nəsihətlərdir. A talar sözləri, zərbül-məsəllər səviyyəsinə yük- 
sələn müdrik sözlər, nəsihət və öyüdlərdir, bu günümüzlə tam səsləşən 
qızıldan qiymətli kəlamlar, mənəvi bağlar, qırılmaz tellərdir.

Azərbaycan-türk xalqının, mənəvi aləmini insaniliyə, paklığa, 
təmizliyə çəkən, şüuruna aydmlıq gətirən bu kəlamlar uzun yol 
keçib, min-min illərin sınağmdan keçib, gəlib bu günümüzə çıxıb.

Mənəvi dünyamızm, ədəbiyyatımızın ilkin qaynaqları beləcə 
duru olub, şəlTaroIub. Xoşbəxtlikdən bu duruluq, bu şəffanıq, necə 
var elə də gəlib bizə çatıb: çünki, vaxtmdaca yazıya almıb, gil 
lövhələr üzərinə həkk cdilib.
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h) “Nipptn lu yoxsuV’un hekayəsi

Bu Şumer-Babil poeması xalq yaradıcılığı olub, maraqlı bir sü- 
jetdir. M ənbəb r  göstərir ki, dünya folklorunda çox geniş yayılmışdır. 
Pocm a üç fraqm en t şəklində gəlib bizə çatıb. Bunlardan biri 
N ineviyadakı A şu rbanupa l  (m.ö. V III əsr) kral kitabxanasında 
saxkmıhr, d ah a  mükəmməl və bütöv o lan  digər nüsxə Türkiyənin 
Sultan təpə şəhərciyində qazm tı zam anı aşkar edihb. Poema- 
hekayənin yaranm a tarixini dəqiq müəyyən etmək çətindir, təxminən 
onu m.ö. II minilliyin ikinci y an sm a  aid etmək olur. Poema-hekays 
160 xoldir (139, s. 190-194), misradır.

Qısa m əzm unu belədir;
“ Kimil N inu rta  adh N ippurlu  bir yoxsulun ürəyindən keçir ki, 

şohərin rəisinin ziyafətində iştirak etsin. A m m a hədiyyə aparmağa 
onun heç nəyi yox idi: o n u n  nə qızılı, nə gümüşü, nə taxıh, nə əti, nə 
pivosi, nə də yaxşı geyimi vardı. Əlacı ona  qalır ki, paltannı satsm, 
bir şey ahb getsin; “ O lan-qalan  pa l tan m ı N ippur şəhərinin 
b aza n n d a  satım, bir qoyun  ahb  apa r ım ” -  deyir. Belə də edir. Bu 
pula üç yaşar bir keçi alıb ziyafətə gedir. Şəhər rəisi onu məclisdə 
göriib qəzəblənir. Rəisin göstərişi ilə onu  bir kənarda, küncdə otur- 
durlar. Q abağm a artıq qalan  yeməkdən qoyurlar. Sonra da oradan 
qovurlar. Kimil gedərkən rəisin qapıçısma belə deyir:

“Sən öz allahstz cənabma de ki:
“Mənim iizərimə qoyduğu yükii o,
Bir yox, üç qatına çəkəcək”.

Bu sözlərə rəis bütün günü uğunm aqdan  qarnmı tutur. Yoxsul 
lənd ışlədır, gah clçi pa ltannda ,  gah da həkim donunda üç dəfə rəisi 
aldadıb şəhərdən kənara çıxarır. Və onu əzişdirir. Hekayə bu sözlərlə 
tamamlanır:

“Rəisin iislünə şığıdı,
Incikliyin .ıvəzini hc^ qat çıxdı.
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Onu çöldə qoyuh uzaqla^dı 
R<ıis yavımcan halda ^əhərə galdi”.

Poema-hekayədə insana hörmət, insan mənəviyyatının ucahğı, 
toxunu lm az olduğu məsələsi qoyulur; kasıb ol, zəngin ol, vəzifə 
sahibi ol, adi vətəndaş ol, şəhər rəisi ol fərqi yoxdur, insan insandır; 
insan ləyaqəti ucadır, o, hörmətə layiqdir. Onun heysiyyətinə tox- 
unm aq, onu alçaltmaq olmaz...

Ulularımız bu həzin insani nöqtəyə aydın bir işıq salmış, mü- 
nasibətini bildirmişlər. Budur, hansısa müdrik bir qələm sahibi 
həmin mövzunu miniatür bir bədii əsər şəklinə sahb-yazıb, o dövrdən 
yadigar olaraq qoyub getmişdir. Hekayənin geniş yayılması özündə 
bəşəri -  insani hissləri yaşatmasıdır.

Hekayədə ifadə olunan əsas bədii fıkir-ideya budur ki, insanm 
mənliyinə, xeyirxah arzu və istəyinə hörmət ə/oli insani keyfiyyətdir. 
Kasıb, yoxsul olanda nə olar? O  d a  insandır, o da ali insani hisslərə 
malikdir, buna  görə insani m ünasibətə möhtacdır. I3unu dərk et- 
məmək, bu hissləri təhqir etmək olmaz. Əks təqdirdə rəisin gününə 
düşərsən. Bu dözülməzdir. İnsanhq üçün bunu bağışlamaq olmazdı. 
lil müdriklərini bu məzmunu yaratmaga, üstəlik yazıçmı qələmə al- 
m aga  məcbur və təhrik edən də clə bu ali hiss olub.

Məzmun, bədii nəticə ibrətlidir. Min-min illəri keçib gəhb. Öz 
sözünü dcyib.

Nippurlu yoxsul təmənnasız olaraq, şəhərin rəisinə öz hörmətini, 
bəlkə də rəğbətini göstərmək, sədaqətini və insani borcunu yerinə 
yctirmək istəmişdi. O, məclisə əliboş getməyi də adm a sığışdırmır 
(görünür, o dövrdə də bu, dəb, ədəb-ərkan sayıhrmış); güc bəla bir 
kcçi ahb, hədiyyə aparır. Lakin məclisdən pərt qayıdır. Onun günahı 
nədə idi? YoxsuIIuğundamı, apardığı hədiyyənin kiçikliyindəmi?

Hekayə bu gün üçün də öz sözünü deyir. Çünki həmin ləyaqəth 
yoxsullar da, harınlamış zənginlər, rəislər də var. İlahi! Bədii söz, 
ədəbiyyat olmasaydı, cəmiyyətlər tarixinin, insan oglunun günü nə 
olardı?! Həmişə bədii söz, düşüncə - ədəbiyyat insanın dadma çatmış, 
ona təskinlik vermiş, dərdlərinə məlhəm olub könlünü almışdır...
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c) “Ağa v,7 Q ul” mümıziv3-hekay^si

Qaynaqlarda müxtalif həyat tərzi, ailə-məişət, tohsil və s. mövzu- 
lara həsr olunmuş hekayələr, kəlamlar çoxdur. Bunlardan biri ağa 
və qul münasibətlərilə bağhdır. M araqh və münazirə-dialoq şəklində 
yazılmış hekayədir. Q aynaqlarda elə bu şəkildə təqdim  olunur; 
“həyat haqqm da” Ağa və qulun d ia loqu” (199, s. 277-279).

M əzmunu bclədir ki, ağa nə desə qul ona hər vəziyyətdə “ bəH, 
clədir” cavabmı verir; Ağanm dcdiyindən hcç cürə imtina cdiımir. 
Dcyilən Cikir, söz, fərqi yoxdur, istər müsbət, istərsə də mənfi olsun, 
qul b u n a  təsdiq cavabı verir. O vaxtkı ağa və qul münasibətlərini 
bilmək, öyrənmək üçün, mövcud cəmiyyətdə bclə rəftar, ağa ilə qul 
arasm da bclə mutilik sayıhrmış ki, bədii şəklə də sahnıb.

Dialoq bclə başlanır;
A ğanm  qula ilk müracicUi suah bclədir; “Saraya gcdirəm, 

gcdim, gctməyim?”
- “ I'y qul, mənim xidmətimdə dayan!
- Bəli mənim ağam, bəli!
- Yola tələs. İş arabasmı hazırla! Mən saraya gcdirəm.
- CJct, mənim ağam. Get. Səni uğur gö/,Iəyir.
- Yox, mənim qulum, yox. Saraya gctmək istəmirəm.
- ( ıc tm ə, mənim ağam, gctmə! Cıctmə! Birdən .səni uzaqlara 

g(mdərərlər, mənim ağam, gctmə. Naməlum, tanımadığm ölkəyə 
yola çıxmağa məcbur cdərlər. Onda sənin payma gccə və gündüz iz- 
tirabı düşər” .

Bu parçada, əlbəttə, mütilik, tabcliklə yanaşı, qayğıkcşlik və sə- 
daqət də müşahidə olunur.

Lakin hckayənin əsas idcya xətti, Icytmotivi daha güclüdür; 
Sual-cavab şəklində, demək olar, o vaxtkı cəmiyyətin, ' ‘ağalar və 
qullar” , “zənginlər və kasıblar” dünyasmın ağır yükü çəkilir, mühüm 
problcmlərinə toxunulur, bunlar həm müsbət, həm də mənfı ca- 
vablarla qaldınhr, ön plana çəkilir; nəyi edək, nəyi ctməyək; 
gc^rülməli işdir, göıək, görməyək?... Bu da bir üsuldur, bir metodduı,

I'I M Ə Ü D İN  Ol.İBOYZADƏ ____________________________________________

likrin iladə şəklidir, cəmiyyətin daxili məzmununu üzə çıxarır. EIə 
bizə də bu lazımdır ki, kcçmişimizi öyrənək.

Hckayədə ikiuci müraciət ~ sual “kef eləyim, cləməyim?”
“ - F.y qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Əlimi yumağa su hazırla, mən kef eləmək istəyirəm.

- Kcfclə, mənim ağam, kef clə. liyş-işrət şadlıqdır. Kim ki, şad 
qəlblə və təmizəllə kefcləyir, Şamaş onunladır...

-  Ey qul, mən kef eləmək istəmirəm.
-  liləmə, mənim ağam, cləmə. Aclıq və toxluq, susuzluq və içki 

adam a əziyyət verir” .
Bu müraciətdə kcf eləmək, cyş-işrət insanm həmişə ehtiyac duy- 

duğu, şadlıq əlaməti kimi təqdim olunur; hətta insanlara uğur və güc 
verən, onlan qələbəyə ruhlandıran  xcyirxah Şumcr tannsı Şamaşm 
da  buna rəğbət bəslədiyinə (biz bu tannnm  adına “ IJiIqamıs” das- 
tanında və başqa bədii əsərlərdə də tez-tez rast gəlirik) işarə vurulur, 
bu, hekayənin yazıldığı vaxtı, zamanı və xalqm koloritini müəyyən- 
ləşdirməyə kömək cdir. Bununla yanaşı, ' ‘achq-toxluq” , susuzluq- 
içki antonimlərinin xatırlanması da mənalıdır; bu təzadlarm hər biri 
əziyyət verir, yəni kcf çəkməyin o biri üzü də var. Əlbəttə, burada 
həddini aşan “aclıq-ker’, “susuzluq-içki”dən söhbət gedir. M adam 
ki, kcl çəkməkdən söz açılıb, dcməli, hədd aşıla bilər. Qul da  *bu 
nöqtəni vurub; görünür, o, ağasmm kcf çəkməsindən imtina edir, 
həm də bunu əsaslandınr.

Üçüncü nıüraciryi sual; “Çöldə düşərgə salım, lagcr tikim, tik- 
məyim?”

I;y qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Arabamı hazırla, Çölə gctmək istəyirəm...
-  (jct, mənim ağam. (jctm əyə cəhd clə...
-  Ey qul, çöləgetm ək istəmirəm.
-  (ıctmə, mənim ağam. (ıctməyə cəhd eləmə (Şəhərdən) çölə 

çıxıb gcdən adam  ağlmı itirər” .

------------------------------------------------------------------— __________________ A zərhaycan əddbiyyaiı larfxi
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Dialoq bir qədər müəmmalı görünür. Lakin növbəti söhbət bu 
müəmmanı açır.

Dördiincü müraciət -  sual: “Ev tikim, tikmayim?”
“ -  Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  M ən ev tikmək istəyirəm.
-  Tik, mənim ağam, tik. Evə sahib ol...
Düşmənlə (?) ədalətsiz və zalim keçin.
-  M ən istəyirəm düşmənimi bağlayam, buxovlayam, zəncir- 

ləyəm. M ən istəyirəm rəqibimi təqib edəm.
-  Ay ağa, təqib et. Mənim ağam, təqib et.
-  BəH, bəli, mən ev tikmək istəmirəm.
-  Sən ev tikmə. İndi belə edənlər, atasmm evini dağıdır, sökür” .
Belə anlaşıhr ki, hekayədə təsvir olunan qul surəti təkcə buyu-

ruqqul, iş görən, qul kimi hü/urda dayanan şəxs dcyil, həm də ağanm  
yaxm məsləhətçisidir. Aga ona hər işdə müraciət cdir, hər üzünə 
onunla razılaşır. Hətta ev tikməkdə. Qul bu məsələdə həm müsbət 
həm də mənfı cavab verir. Mənfı cavabını onunla əsaslandırır ki, “cv 
tikirsənsə, ata evini sökməhsən, çünki indi belə edirlər” . Burada, 
bəlkə də ata evinə bağhhq, ata yurduna sonsuz ehtirama işarə var 
ki, qu lun diHndən deyihr.

Be^inci mürcıciət -  sual: “ Üsyan qaldırım, qaldırmayım?”
“ -  Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  BəH, mənim ağam, bəH!
-  M ən üsyan qaldırmaq istəyirəm.
-  Qaldır, mənim ağam, qaldır. Əgər üsyan qaldırmasan, 

aqibətin necə olar? Düşərgəni təmin ctmək üçün kim sənə ərzaq verər?
-  Ey qul, üsyan qaldırmaq istəmirəm.
-  Qaldırma, mənim ağam, qaldırma. Üsyan qaldıran adamı ya 

öldürürlər, ya gözlərini çıxarırlar, ya həbsxanaya salırlar".
Sual-cavabm bu gedişində cəmiyyətlər tarixində çox xarakterik 

ohın üsyan qaldırmaq, mövcud quruluşa qarşı durub-durm am aq 
məsələsi qoyulur; bunun həm zoruri, həm də qorxulu bir iş olduğu

qabardıhr. Görünür, elə bir gərgin vəziyyətdir ki, saray məmuru da 
bu iikrə düşüb; o rəybərəydədir, bu işi görsə nə olar, görməsə nə olar! 
Belə bir ilkrin saray m əm urunda baş qaldırması və belə bir söhbətin 
bədii əsərə, hekayəyə düşməsi elə-bclə adi məsələ deyil, həm də mənfı 
cavabda “ölüm qorxusu” , “göziərin çıxarılması” , “həbsxana xatır- 
lan ır” . Hər halda, bunlar mövcud cəmiyyəti səciyyələndirir, onun 
daxiHnə nüfuz etmək üçün az söz demir. Elə bu fikri demək, ön plana 
çəkmək üçündür ki, aga ilə qul arasında bu dialoq gedir.

Altmcı müraciət -  sual: “ İttiham çmın sözünə (ittihamma) 
sükutla cavab verim, veməyim?”

“ -  Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  İttihamçınm sözünə mən sükutla cavab vermək istəyirəm.
-  Sükutla cavab ver.
-  Ey qul, mən ittihamçmın sözünə sükutla cavab vcrmək istəmi- 

rəm.
-  Sükutla cavab vcrmə, mənim agam. Cavab vcrmə. Əgər sən 

dam şm asan... Onda sənin ittihamçıların sənə qarşı qəddar ola- 
eaqlar” .

Cəmiyyət həyatının bu da bir səhnəsidir ki, yazıçmm gözündən 
qaçmayıb. Hər iki hal mümkündür...

Yeddinci müraciM sual: “Scvim, sevməyim?”
“ Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Mən sevmək istəyirəm.
-  Sevginən, mənim ağam, scv. Qadını sevən adam dərd və qəmi 

yaddan çıxarır.
-  Ey qul, mən scvmək istəmirəm.
-  Sevmə, mənim ağam, sevmə. Qadın ovçu üçün tələdir, dərin 

quyu və yarğandır. Qadın adam ın boğazına keçən iti xəncərdir” .
Qədim Şumcrdə qadına ikili münasibət müşahidə edilir. Qulun 

diH ilə həm dcyilir: “Qadını sevən adam dərd və qəmi yaddan çıxa- 
rır” , həm də bunun tam əksinə likir söylənilir.
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Təsəvvür yarana bilər ki, hekayədə qul ağanm iradəsinə tabe və 
muti bir sürət kimi verilir; öl-öl, qal-qal! Amma b e b  deyil. 
Hekayənin sonuna doğru  qulun dili bir qədar də “açılır” , sözü, 
hadisələrə münasibəti üzə çıxır, onda öz sözünü demək, rəyini 
söybm ək casarati yaranır, qəlHinin dərinliklərində gizlənib qalan  və 
deyə bilmədiyi sözü deyir.

Dialoq-hekayədə həyatm beləcə iki üzü xatırlanır, belə də davam  
edir: xeyir və şər, yaxşı və pis, məhəbbət və nifrət. Qadma münasibət 
də belə olub.

Səkkizinci müraci^t -  sual; “Tanrıma qurban kəsim, kəsməyim?"
“ -  Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Əllərimi yum aq üçün mənə su hazn'ia. Və mənə ver. M ən is- 

təyirəm Tanrıma qurban  kəsəm.
-  Kəs, mənim ağam. Kəs. Tanrısm a qurban kəsən a d a m m  

ürəyi sevinelə dolur. O, öz borcunu verir.
-  Ey qul, mən T a n n m a  qurban kəsmək istəmirəm.
-  Kəsmə, mənim ağam, kəsmə. Sən elə bilirsən ki, T anrm m  is- 

təyini yerinə yetirsən, onu öz ardm ca apara biləcəksən və ya 
(maqlarm), yaxud (ibadətin) sorğu-sualma cavab verə, yaxud da ki, 
onun  səndən tələb etdiklərini yerinə yetirə biləcəksən?”

Burada dialoq, artıq dini-ənənəvi istiqamət alır. Göylərə - Tanrıya 
inam və ehtiram bəsləmək, Tanrm m  nəzərini öz üzərinə cəlb etmək 
üçün Göylərə üz tu tub  qurban  kəsmək kimi ənənələrin yaşaması və 
davam m a işarədir. Bununla belə, cavabm sonu düşündürür; fıkir 
müəmmalıdır. Əslində qul dcmək istəyir ki, Tanrm m istəyini yerinə 
yetirməklə, yəni ona qurban demək və kəsməklə clə güman etmə ki, 
onu “öz arxanca apara bilərsən? - yox, bu mümkün olan iş deyil...

Doqcjuztmcu müraciəl sual; “Ölkəmə ərzaq verim, verməyim?”
“ - Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
O deyir; Ölkəmizə ərzaq vcrmək istəyirom.

Vcr, mənim ağam, vcr. Özölkəsinə taxıl vcrən adamm onun

gəliri və qazancı çox böyük olur.
-  Ey qul, ölkəyə ərzaq vcrmək istəmirəm.
-  Vermə, mənim ağam. Vermə. Bore vermək məhəbbətə 

bənz^yir. Amma gəlir oğul doğulmaq kimidir. Sənin taxılmm gəlirini 
onlar özlərinə götürəcək, sənə də nifrət edəcəklər. O nlar sənin taxılmı 
yeyəcək, səni isə məhv edəcəklər” .

Omıncu müraciət -  sual; “Ölkəmə xcyirxahhq göstərim, göstər- 
məyim?”

“ -  Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Mən ölkəmə xeyirxahlıq göstərmək istəyirəm.
-  Göstər, mənim ağam, göstər. Öz ölkəsinə xeyirxahhq edən 

adam, özü də tez-tez M arduk  iltifatı (yəqin ki, insanm  mühakimə 
saxlanma məbədində) tapar.

-  Ey qul, mən ölkəmə xeyirxahhq göstərmək istƏmirəm.
-  Göstərmə, mənim ağam . Göstərmə. Qədim şəhər xara- 

bahqlarmı gəz və insan kəllələrinə nəzər sal ( və tapgörüm), onlardan 
k im  şər sahibi, kim xeyir sahibi olmuşdur?”

On hirinci müraciəi son sual-cavab; “ Hal-hazırda nə yaxşıdır?”
“ - Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!
-  Bəli, mənim ağam, bəli!
-  Hal-hazırda nə yaxşıdır?
-  Mənim boynumu və sənin boynunu sm d ınb  çaya a tm aq  

yaxşıdır. Kim çox ucadır, göyə qalxmaq istəyir və kim çox böyükdür 
dünyanı tutmaq istəyir?

-  Ey qul, mən istəyirəm səni öldürüm və məndən öndə getməyə 
m əcbur edim.

-  Həqiqəldə üçcəgün yaşayacaqsan məndən sonra, mənim ağam ”
Göründüyü kimi, qula edilən müraciətlər bütün məsələlərdə iki-

lidir; Ağanm həm müsbət, həm də mənfı qoyduğu suallarma təsdiq 
cavabı almır.

“ Ey qul, mənim xidmətimdə dayan!” eyni üslubda müraciətə 
ahnan  cavab ancaq “ Bəli, mənim ağam, bəli!” şəklində II dəfə
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təkrarlanır. Əslində mövcud cəmiyyətin hərəkətverici am ilbri olan 
çox mühüm problem lərinə toxunulur və münasibət bildirilir. 
Bununla, həm də dialoq-hekayənin özündə orijinal üslub ahnmış 
olur. Biz bu orijinalhğm kökdən gəldiyinə və müxtəlif dillərə tər- 
cümələrdə beb  dəyişmədiyinə, sabit qaldığma şəkk-şübhə etmirik, 
mətnin aUmda verilən bu qeyd də fikrimizin lehinədir. M ətn bu əlavə 
ilə tamamlanır: “Öz əslinə əsasən yazıhb və yoxlanıb” .

Hekayədə ağasma son dərəcə müti olan, onun  həm müsbət, həm 
də mənfi məzmunlu müraciətlərinə ancaq “bəh”, “elə et” cavabmı 
verən qul axırda dözə bilmir, dilə gəHr, mütihk cəsarətə çevrihr.

X sual-cavabda;
A ğanm  “xeyirxahhq etmək istəyirəm” və “isləm irəm ” ikih 

sözünə verdiyi cavaba b u n u  da əlavə edir; “ Qədim şəhər xara- 
bahqlarmı gəz və insan kəllələrinə nəzər sal (və tap görüm), on lardan 
kim şər sahibi, kim xeyir sahibi olmuşdur?”

Əlbəttə, fikir orijinaldır, düşündürür.
XI sual-cavabda;
Q ulun  fikri, cəsarəti daha  artıq  qabardıhb. “Hal-hazırda nə 

yaxşıdır?” sualm a ağa gözləmədiyi cavabı ahr. Qulun “K im  çox 
ucadır Göyə qalxm aq istəyir və kim çox böyükdür dünyanı tu tm aq 
istəyir” kəlamı diqqəti cəlb edir. Bu qədim dünyanm tənəh sözüdür. 
Qulun dih ilə verihb; ağalar, fatehlor dünyasma qarşı. O dur ki, ağa 
buna qəzəblənir və deyir; “ Ry qul, mən istəyirəm səni öldürüm” . 
Qulun cavabı daha  ötkom və mənaiıdır, kəsodir; Sən də mənim 
dalımca gələcəksən...”

“Ağa və qu l” dialoq-hekayəsinin cəmiyyət həyatma və dünya 
hadisələrinə bədii-fəlsəfi baxışm, düşüncənin gərəkli mənzərəsidir; 
xalqm aşağı təbəqəsinin - qulun dih ilə veriHb.

Hckayənin bədii və ictimai dəyəri də bundadır.
Dialoqlarda çox düşündürücü, götür-qoycdici mənalar daha 

qabarıq şəkildə verihr. Ümumi üsluba uyğun, fikir ikibaşh qoyulur. 
Sözyox, o zaman cəmiyyət hoyatmda mosəiənin bclə mövcud olduğu 
şübho doğurm ur; hoyatdakı realhq bədii osər-dialoq üzərinə
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köçürülüb. M oh/ bu fikir qaynaqları, bu kəlam, bu ikihk, bu 
ümümbəşori xeyir vo şər modcli, dini görüşləri, elmi, fəlsəfəni və müd- 
rik zokalan - pcyğomborlori yaradıb ki, insan oğlunu həmişə düzlüyə 
çəksin, halal keyfə-işroto yönoltsin, qurmağa, yaratm ağa həvəs- 
londirsin, hüququnu müdafioyo, mübarizəyə qaldırsm, sevib- 
scvilməyə meyl, yaradana T a n n y a  inam, mohəbbət, ehtiram və 
itaot hissi aşılasm, ölkəyo, xalqa morhomot vo xeyirxahhğa sövq et- 
dirsin; ümumon insanlara monovi-ruhi qida versin, insaniyyətin 
daxih aləmini açsm. Mohz din, clm, fəlsofə, incəsənət, ədəbiyyat bu 
chtiyacdan yaranmışdır. İnsanhğm  ilk müqəddəs dini kitabı və 
dünya dinlorinin ilkin qaynağı olan “Avesta” “Göy Tenqri D in i” 
bu  zəruriyyotdon m cydana çıxmış, ümumboşori m əzm un və şəkil 
almışdı...

3) Məktəb hekayələri

Qədim Şumcrdo oxum ağa , tolim-tərbiyəyo, təhsilə böyük əhə- 
miyyət verilirdi; oxumaq, bilik almaq imkanı da geniş idi. Bunu biz 
m əktəb  hoyatı, tolim-tərbiyo işi ilo bağh yaranmış zongin ədəbiyyat- 
d an  görürük. Bu barədə, xüsusilo münazirə-hekayolor diqqəti cəlb 
cdir. S .N .Kram cr bu qəbil hckayolori “adi iş günləri” , adi məktəb 
həyatm a aid hekayolor ad land ın r;  () yazır; “ M üasir tədris 
müəssisolərindon l'orqli olaraq, ^um cr moktəblori özünəməxsus ədəbi 
mərkəzlor idi. Burada nəinki kcçmişin odəbi abidələri öyrənihr və 
köçürüiürdü, hotta ycni osorlər də yaradılırdı. Bu məktəbləri bitirən 
mo/,unların əksoriyyoti, bir qayda olaraq, saraylarda və məbədlərdə, 
ya d a  zongin vo moşhur ad am lan n  təsorrüfatlarmda Mirzə kimı ça- 
lışırdılar. Lakin onlarm müoyyon bir hissosi özlərini elmə və tədriş 
işinə hosr cdirdi” (102, s. 19-20).

Moktəb hckayolorinin mo/.munu validcyn-övlad, müəllim-tələbə, 
müəllim-valideyn münasibotləri ilo bağlıdır. Məlum olur ki, qədim Şu- 
merdo təhsil sistemindo ciddi nizam-intizam; bə/^on şagirdi yoran, 
yeknəsək qayda-qanunlar vardı. Bu mənzorəni təsvir edən hekayələrdən 
biri bclə adlanır;
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a) “Məktəblinin giiniı”

Hekayə münazirədir, söhbət mükalimə şəklində gedir; səhər 
tezdən məktəbə tələsən uşaqla kənar bir şəxsin ona sorğu-suah ilə 
başlanır (102,8.23-25).

“ -  M əktəbh, belə tezdən hara gedirsən?
-  Məktəbə gedirəm.
-  M əktəbdə nə ilə məşğul olursan?
-  Kitabələrimi öyrənirəm.
Sonra da  nahar edirəm” .
Şagird artıq məktəbdədir; orada nə etdiyi, nə işlə məşğul olduğu 

barədə söhbət gedir; şagirdin öz dih ilə, bir növ, hesabat vcrihr;

“Bax, kitabəmi öyrəndim,
Yazdım, onu bitirdim.
M?ktəbin tapşm ğvn alıb yazdım.
Indi mən cvə gedə bihrəm.
Evə təhsirəm, atam nuıni g ö zh y ir”.

Belə məlum olur ki, şagird hər gün dərsdo nə keçdiyi, nə öyrən- 
diyini evdə-ailədə atasma deməh, söyləməlidir. l^urada həm məktəbo 
iələsmək, həm də məktəbdən evə tələsmək məzmunu, fikri diqqətdən 
yayınmır. Deməh, Şum er məktəblisi küçədə veyillənmir, boş vaxt 
keçirmir; o, vahdeyn və məktəbin ciddi nəzarəti ahmdadır.

“Bax, tapşırığımı ona damşdım,
Yazdtğım lövhami ona oxudum.
Atam razt qaldı nvvubn

Sonra, ümumən şagirdin səhər lezdən başlanan günü və onun 
“bölüşdürülməsi" gəhr. Bu məzmun da şagirdin öz dili ilə söylənihr:

“BNdur, mən sahər oyandım,
Anamı öniimdə gördiim.
-Anacan, manə nahar haztrla 
M əktəbə gcdirəm mən -  
Bax, beləcə ona dedim.
Anam mənə ik i kökə verdi.
Onun ömindəeə onlart ycdim.
İkisini də öziimlə aparmağa vcrdi.
Və mən məktəbə qaçdtm.
Məktəbdə miiəllim mənə söylədi:
“Nə iiçiin yubandtn?” -  dedi.
Çox pərt oldum, həyəcan kcçirdim.
Bax bcləcə miiəllimə yanaşdtm,
Bcləcə baş əydim  ona mən... ”

Şumer məktəblərində ciddi nizam-intizam, rejim vardı, dərsə 
geeikmək, dərsdən yayınmaq olmazdı. Əks təqdirdə şagirdi cəza gö- 
zləyirdi. Ailədə də bu nəzarət mövcud idi. Mətndən bu  həqiqət açıq- 
aşkar sezihr (bunu biz növbəti hekayədə daha  aydm  müşahidə 
edəcəyik).

Belə anhışıhr ki, bu  chtiram a, üzr istəməyə baxmayaraq, müəl- 
hm onu sərt qarşılayıb, onu danlayıb. Dərs vaxtı yerindən 
qalxdığma, məktəb darvazasm dan bayıra çıxdığma görə cəza da ahb, 
kötəklənib də. Ən pisi isə o olub ki, müəlhm ona deyib: “Sənin əhn 
(əlyazman, gördüyün iş) heç nəyo yaram az” .

Şagird pərt evə gəhr. A tasm dan  xahiş edir ki, müəlhmi evə dəvət 
edib, ona hörmət və qayğı göstərsin, qulluq etsin, ailə onun xətir- 
könlünü alsm.

“Atasi şagirdi diqqətlə dinlədi.
M əktəb miiəllimini çağtrtdı,
Evə dəvət ctdi, başda oturtdu.
Şagird ona qnlluq ctdi, qarşısında dayandı.
Öyrəndiyini, biitiin bildiklərini 
Atasına söylədi, ıtəql etdi, dantşdı”.
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Müəllimin evə dəvətilə bağlı lıekayədə maraqh bir məzmun da 
var: şagird ata-anası və müəllimi önündə sanki imtahan verir. Mək- 
təbdə öyrəndiklərini məharətlə danışır; müəllimin sorgu-suahna 
dəqiq cavablar verir. Şagirdin bihyi, hazırcavabhğı xoş təsir 
bağışlayır, həm  ata-ananı, həm də müəllimi sevindirir, onlarm 
ruhunu oxşayu'.

A ta hodsiz sevinclə müəllimə -  “məktəb atasına” öz minnətdar- 
hğmı bildirir, onu hörmət və hədiyyələrlo yola sahr. Mətndə işlənən 
“məktəb atası” məna və məzmunu diqqətə layiqdir -  qədim Şumerdə 
a ib  ib  məktəb arasmdakı çox yaxmhğa və doğmahğa şahidlik edir.

“Atası sevmch^farah dolu iivəkh  
Mfiktəh atasııta heLı dedi:
“Bax, Çocuğum monim, əlini açdı,
Sənsə, öz fə z ih tin i qoydun ovcuna.
Cavabım, müdt ikliyini, hiliyini 
Elinin hiitiin incəlikhrini 
Açdm, verdin ona sən.
Biitiin misalları, hesabları 
Anlatdm ona sən.
Bilik onun sərvətidir, hu nurla 
Aydınlatdm, ziya verdin ona sən!”

Hu minnətdarhğm ardınca hekayo müəllifi əlavə edir:

“Ona təzif paltar hnx^ etdihr,
Çörək-ərzaq verdihr.
Barmaqlarmı iiziikhrh  h.ızədihr”

A çıq-aşkar görünür ki, hckayədə incə şəkildə ailə və moktəb 
problemi qoyulub. Comiyyətin gələcoyi olan goncliyə qayğı vo yaxşı 
bilik vcrmək ailo ilo moktobin birgo fəaliyyoti əsasmda daha önəmli

olur; məsolo odəbi-bodii düşüncoyo çıxanhr, bədii əsər-hekayə 
mövzusu olur, buna xüsusi məna vo əhəmiyyət verihr. Hekayə “mək- 
təb a tasf 'nm  qətiyyət və inamla söylədiyi sözlərlə tamamlanır; şa- 
girdinin forasəti, ona çokdiyi zohmətin hədər getmədiyi, a ib  
qarşısında üzünü ağ ctdiyi üçün o sevinir. Müəlhm,

“Çocuq, sən mənim dedikhrim i dinhdin,
Atmadın, tullamadın, anladm” -

dcyə Ibrohlənir, ondan razı qaldığmı bildirir.
Şagirdinin nitqindon, biliyindon m əm nun olan müəllim 

validcyni omin cdir ki, övladmız daha artıq  bilik alacaq, “fəzibt 
zirvosino yüksoIocok"dir.

“Sən hər ^eyi miikəmməl hihcəksən.
Fəziht zii'vəsinə yiiksələcəksən.
Nə hacardmsa, onu verdin mənə,
Mənsə, nəyi hacardım, onu verdim sənə... ”

Stv. yox, bu mo/.mun qodim dünyamızm təhsil sislemində yüksək 
göstəricidir; Müonim şagirdin ikinci tolim, tohsil, bihk atası sayıhr 
vo ya hckayodo bcb  toqdim edilir.

Hir qayda olaraq, Şumcr ədobiyyatmda, bədii osərbrdə, ümu- 
mən Şumcr düşünco torzində, oksərən ilahi qüvvolərə, mifik var- 
lıqlara müraciotlor müşahido olunur. Bu hckayodə də müəllim 
onlardan şagirdino uğur diloyir, şorin ondan uzaq olmasmı arzu edir: 

“Nidahə-savcıların hakimi,
O, qoy sənə himayə dursım.
Qamiij çuhuğuna uğur versin,
Gil lövhədən ^əri qovsun.
Qarda^larm öniində dik duracaqsan,
Taylarına hasjçı sən olacaqsan.
M əktəh ^a^irdhri arasmda, hil,
Yax^ılarm yaxşıst sən olacaqsan”
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Tədqiqatçılar göstərirbr lci, bu  lıekayənin bizim əlimizdə müx- 
təlif vəziyyəllərdə 21 surəti var. Onun üçü Filodelfiyanm Pensilval 
Universitetinin muzeyində, yeddisi İs tanbulun Qədim Doğu 
Muzeyinda, biri də Luvrda saxlanıhr. Bu onu göstərir ki, Şumerdə 
aiiə-məktəb problemi aktual məsələ imiş. Buna görə də hekayə-mü- 
nazirə çox m əşhur olub, çox yayılıb. Bu səbəbdən də bu qədər 
köçürülüb, yazıhb ki, 21 nüsxəsi də gəlib bizə çatıbdır.

Əlbəttə, hekayədə təhsil, təlim-tərbiyə üçün ciddi və əhəmiyyətli 
məsələlər qoyulub. Lakin bəzi tədqiqatçılar müəllim-vahdeyn 
qayğısmı müxtəlif yerə yozur, başqa rəng verir və s. Görünür, qədim 
dünyamızda -  o vaxtlar müəlhm-valideyn-şagird münasibətbri çox 
səmimi olub. Müəllim a ibn in  yaxm adamı, övladın ikinci atası 
sayıhbdır. Buna m ətnin  özündə də işarə var: müəllimə “m əktəb 
a tas ı” deyə müraciət edihr. Biz bura S .N .K ram erin bu fikrini də 
əlavə edirik: “ G üm an ki, o dövrlərdə, bizim günbrdə tez-tez 
müşahidə etdiyimiz kimi, müəhimin gəhri çox az olub. Hər halda o, 
şagirdin vahdeynbrindən  bəxşiş və hədiyyələr alanda çox sevindi” .

Söz yox, bu  hekayə fərasəth, ayıq, görən-götürən, öyrənməyə, 
bilik qazanm ağa səy göstərən övlad haqqında bədii fıkirdir, ibrəth 
sözdür. Lakin bunun əksi olan hahar, mozmun da nəzərdən qaçırıl- 
mayıb, avara, tənbəl və fərsiz övlada, məktəbhyə aid hekayəbr də 
var. Bu hekayəbrdən biri “Ata və oğul'' adlanır. Bu hekayəyə “Ata 
və fərsiz övlad” adı da vermək olardı.

b) “A ta v ə o ğ u r

S.N .K ram er bu hekayənin 17 lövhəcikdən və cüzbrdən ibarət 
olduğunu qeyd edir: “ Bu sənəd, təqribən 3700 il bundan öncə 
yazılmışdır. Ç’ox güman ki, həmin mətn bir neçə yüz il qabaq tərtib 
edihb. Barəsində danışılan əsər Mirzə ib  onun fərsiz oğlu arasında 
əvvəlcədən giriş söhbətib  başlanır. N arahat ata oğluna deyir, ondan 
soruşur (102, s. 26-30).

“ -  Hara yığışmısaıı beh?
-  Heç hara yığışmannşam.
-  Əgər heç yerə getmirs^ıısp,
Giinhriın necə keçirirsən?
Məkt,ıhə get, məktabdə ol s.w,
Oxu tapşmğun, həU et s,vt,
S m  gil lövhəciyini yaz.
Böyiik məktəbli qardaşvı 
Qoy kömək etsin, s^nə,
Yeni gil lövhəciyi yazsın.
Ev tapşm ğım  bitirib,
Öz rəhbərinə cavab ver.
Sonra gəl mənim yantma.
Anladtnmt, sənə nə dedim?”

Ata az-çox səmimi tərzdə oğlunu inandırmağa çalışır ki, mək- 
təbə getmək, səyb oxum aq lazımdır. Ata oğlunu məcbur edir ki, 
dedikbrin i təkrarlasın və ona əməl eləsin. Oğlu a tanm  dediklərini 
eyn ib  təkrar edir. A m m a ona əməl etmir.

Hckayədə atanı üzən məhz övladlarmdan birinin avaraçılığı, 
veyil-veyil gəzməsidir: faydah bir işdən yapışmamasıdır. A tanm  
narahatlığı bir də bundadır ki, fərsiz oğlu, fərsiz övlad nəsli korlayır, 
o n u n  admı batırır, üzünü qara edir. Hekayədə bu məsəbyə xüsusi 
diqqət yetirilir. Bütün nəsl, qohum-qardaş da buna pis baxır, bəzən 
sevinənbr də olub.

“Aihm izdə arasan beh,
S m ə  hənzəri taptla bilm əz-.
Qəbal etməm tənbəlliyini, yamamm  
Dolnb qəlbim, daştr səbr kasam,
Səna qeyzhndiyimdən.
O qədər narahatltq var ki, səudənL. ”
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Ala oğluna təsir etmək, onu əməyə alışdırmaq üçün müxtolif 
vasitələrə əl atır. Onu d ib  tutur, danlayır, onu həmyaşıdları ib , qo- 
hum lann  uşaqları ilə müqayisə edir ki, bəlkə düz yola çəkə, ona təsir 
edə, yola gətirə.

“Başqa cür yaşayır yaşıdların -  öz Zr^hməlilə. 
Ata-analarma çörək qazamr onlar.
Yetər baxmaq qohumlarm uşaqlartna necə çalışır onlar!... 
Bax, h cb b ri səndan uca dururlar!
Onlartn yanmda sən adam dcyilsən!
/ş  görməkdə sən onlara çatan dcyilsən!
-N ccə , qatlaşmtram onlar qədər z^hmətə?!...
-  Budur sözüm, nə dcyirəm sənə, cb!
Utan vicdamn, abrtn-həyan olsnn”

Valideyn həmişə övlad haqqm da bclə düşünüb, onun qayğısına 
qahb, ərsəyə çatmasl, bir peşə, sənət sahibi olması, təlim-tərbiyəsi, 
işi-gücü barədə narahat olub. Bu qayğılar bəzən onu üzüb. Burada 
isə ilk tədbir öyrənmək, oxumaq, böyük-kiçikdən görüb-götürmək, 
ağıl sahibi olmaqdır. Yoxsa, ömrü ləyaqətlə, şərənə başa vura 
bilməzsən, həmişə başqasma möhtac olarsan. Atanm narahatçılığı 
da bundadır. A ta təkid edir ki;

“Sənin həmyaşıdlann ki, hir hoyunduruqdasıntz,
Səninb çəkirbr  -  niyə sən onlara haxmtrsan, 
onlarla təniəşmirsən?!
Dostlarına, yoldaşlartna sən haxmtrsan, 
onlarla tənbşmirsən?!
Buyur, “höyük qardaşlarınla” tənləş sən!”

Ata sözünə davam edir;
“Bnki T ann  söyləyib ki, ən çətin iş mənim seçdiyim “savad hik- 

məti”dir. Yəni mənim sənətim gil lövhə üzərində yazma, həkkctınə 
sənətidir. Sən ona sahib ol. Avaraçılığı burax!"

Ata hər vasitə ilə oğluna təsir göstərməyə çalışır. Dövrün, za- 
m an ın  ruhuna uyğun təsir vasitələrinə əl atır, ilahi qüvvələrə istinad 
cdir, onlann müqəddəs sözləri, tövsiyələrini ona xatırladır.

Ata axırda oğluna dcyir;

“ -  Yox, mənim mirzəlik sənətim harədə, 
hcç sən d ü ş ü n m ü r S fV i .
Amma Enlil insanların talcyinə yazıh ki:
“Oğul öz ata sənətini scçsin gərək.
Ehtiram yolu səfahdtr,
Sən huyolla gcdəsən gərək”

Bütün bu danlaqlara, gilcy-güzara, narahatçılığa baxmayaraq, 
ata oğlunu yola gətirəcək, ona öz .sənətini vcrəcək, istəyinə nail ola- 
caqdır; o buna əmindir;

“Məchur cdəcəyəm səni dönməyə mən!”

Bclə anlaşıhr ki, nəhayət Ata oğlunu ipə-sapa yığıb, istədiyinə 
nail olub. Bu likri hckayənin sonu, tannlara cdilən alqış sədalan təs- 
diq cdir;

“Təmiz adt, mchrihan sözM 
Q oy sənə Tanrm vcrsin!
İnannada -  öz Tanrında mərhəmətini ara sən!
Ninqal ana da qoy səui əzizbsin!
Nisahə, alqış olsun sənə!
Nisahə, cşq olsun sənə!”

Göründüyü kimi, sonluq ilahi qüvvələrə, Tanrıya inamla bitir, 
llkir on lara  ümidlə tamamlanır.
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tan  Da

6. DASTAN YARADICILIĞI

kədim Şumerdə dastan yaradıcılığı güclü olub. Müxtəlif qay- 
naq  və tədqiqatİarda bir neçə dastandan  söhbət açılır, 9 

d as tan l)a rəd ə  m əlum at verilir. Bu dastan larm  adları belə çəkilir: 
“E nm erkar və A ratta  hökm darı” , “Bilqamıs və A ğa”, “U ruk  və 
A ra t ta ” , “Luqalbanda  və E nm erkar”, “Luqalbanda və h u r ru m ”, 
“Bilqamıs” və s.

Bunlar qəhrəmanlıq dastanları sayıhr. Bu dastanlar Şumer ad- 
lanan xalqm zəngin ədəbi yaradıcıhğa malik bir xalq olduğunu tam 
aydmlığı ib  təsdiq edir. Bu dastanlarda bir çox bəşəri keyfiyyollnr 
bədii əksini tapıb. Bir çox insan həyatı üçün zəruri problem  və 
məsələbr qoyulub holl olunur. Bu isə qədim dünyamız, əcdadlanmız 
haqqm da geniş təsəwür yaradır, bilikbrimizi artınr. Şumerbrin ağh, 
zəkası, dünyagörüşü, bədii düşüncəsi, dini görüşbri, inamı, byaqəti,  
a ib  məhəbbəti, məişəti, dostluqda sədaqəti, ideya-məsləki -  ümumən 
mənəvi dünyası haqqm da daha dürüst məlumatlar, elmi b ih k b r  
ahnq .

İki dastan  üzərində dayanaq.

1. “Enmerkar və Aratta hökmdan” dastanı

Ş um erbrdə b eb  bir məsəl, müdrik kəlam var, deyibbr:
“ Sən gedirsən düşmənin torpağmı zəbt edirsən, digərbri gəhr, 

sənin torpağmı zəbt edir” .
Bu kəlam, söz yox, şum erbrin -  bir xalqm sülhsevər ruhunun, 

müdrikhyinin bədii ifadəsidir. Məsəl səviyyəsində üm um ibşdirihb 
deyihb. Buradan ahnan nəticə bebdir: “Nə sən başqasmm torpağma 
göz dik, nə də başqası sənin torpağma göz diksin! Yəni müharibə ol- 
masm, həmişə əmin-amanhq olsun!”

Bu kəlam, haqqm da bəhs edəcəyimiz “ Enmerkar və A ratta 
hökm dan" dastanmm leytmotividir. Dastan ümumşumer xalq ruhu-

nun bu üstünlüyünə həsr olunub, onun bədii ifadəsi olaraq yaradıhb 
və geniş şəkildə yayıhb.

S.N .K ram er “Tarix Şumerdən başlanır” əsərində “Beynəlxalq 
m ü n a s ib ə tb r” başhğı altmda bu dastandan bəhs edərək yazır: 
“Qarşımda masa üzərində bir gil lövhə var. Təxminən 4000 il qabaq 
naməlum Şumer mirzəsi onun  üzərində mixi işarəbri cıznuşdır. 
Lövhə 23x23 sm ölçüdə dördbucaqhdır, yəni adi m akina kağı/ından 
da kiçik. Amma Mirzə bu lövhəni on iki sütuna bölmüş və onun üzə- 
rində kiçicik işarəb rb  qəhrəm anhq poemasmm 600-dən çox sətrini 
yerbşdirmişdir. Bu poemanı “ Enm erkar və A ratta  hökmdarj” ad- 
lanırmaq olar. Lövhədə təsvir olunan hadisəbrin az qala beş nıin il 
əvvəl baş vermiş olduğuna baxmayaraq, poema son dərəcə müasir 
səsbnir. Z ira  orada güc siyasəti tərəfdarlarmm bir sıra üsullarmı 
canh şəkildə xatırladan beynəlxalq münaqişə təsvir olunur.

Poem ada təsvir olunan hadisəbr qədim zamanlarda, poemanm 
gil lövhəbrə köçürüldüyü dövrdən də yüz ilbrcə qabaq  (iüney 
M esopatom iyada, Dəclə və Fərat çayları arasm da yerbşən şəhər- 
dövbti U rukda  şanh şumer qəhrəmanı Imm erkann necə hökmdarhq 
sürdüyü barədə nəql edilir” (155b, s. 14-15).

a) Enmerkann İlahə İnannaya müı a cb ti

Dastan-poemanın baş qəhrəmanı Urukun hakimi Enmerkardır:
o, Günəş tannsı Utunun oğlu kimi təqdim edilir. Enmerkar İkiçaya- 
rasm m  şimal-şərqində yerbşən  A ratta  hökm darhğına güc işbdir. 
A ra tta  U rukdan  uzaqda, qüzeydə dağlar arxasmda yerləşən digər 
bir şəhər dövbtid ir; onu yeddi dağ silsibsi U rukdan  ayırırdı: ora 
gedib gəlmək çox çətindi. Tədqiqatçılar göstərir ki, “ təxminən Ur- 
miya gölünün cənub-şərq torpaqlandır: bu ölkə M anna və ümumən 
Cənubi Azərbaycana uyğun gəlir” (6, s. 125).

A ra tta  öz təbii sərvətlərib  şöhrət tapmışdı; rəngli metalları, 
qızılı, gümüşü, tikinti-daş materiah ilə məşhur idi. İkiçayarası düz^n- 
liyində yerbşən Uruk dövlətinin isə buna böyük ehtiyacı vardı. Odur
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kı, necə olur-olsun, Enm erkar A rattan ı özünə tabe etmək qərarma 
gəlir: onun  varidatı ilə U ruku inkişaf etdirməyi, bəzəməyi qarşısma 
məqsod qo y u r . Bu məqsədlə müxtəlif yol və üsullara əl atır.

D astan  əslində şeirb  yazılıb f 155 b, s. 19-24), biz onun həm də 
rus dilinə nəsrlə tərcüməsindən (139, s. 268-276) istifadə edirik.

B nm erkar istəyir ki, A ratta  U ruka  tabe olsun və onun  var- 
dövlətilə, qızılı-gümüşü ilə, lacivərdilə U rukda  məbədlər, ibadətgah- 
lar ucaltsm. D astan  qüdrətli Şumer məhəbbət və savaş tanrısı ilabn 
İnannaya bu  müraciətlə - dua ilə başlanır:

“Öz bacısvm, anular xamnnna 
Nm ln İnannaya helə dna ctdi!
“İnanna, hacım mənim, qoy Urnk üçiin 
Aratta əhli altun-gümüş gstirsin.
Qoy onlar onn məharath işhsin -  
Nəcih lacivərdi lövhə-lövhə,
Elektri təmizhnmiş lacivərdi...
Uruka, müqəddəs yerə gətirsin,
Aşnamn evini, sənin taxt-tacını

IRO

İäis
190

İC C

“Enmerkar və 
Aratta hökmdarı” das- 
tanmm yazıldığı 12 sü- 
tunlu lövhədən bir 
bölümfin surətl (bax: 
155 b, s. 16).

Orada Eanam sanin iiçün tiksin;
Müqəddəs yatağını, evini sənin,
Q oy Arattada incəUkh həz^sin.
Mən də lacivərd huğa, orda yataram.
Aratta Uruka təslim olsun!”

Mətləb aydmdır. Enm erkar işğalçılıq ehtirası ilə yanır, qonşu 
d a ğ h q  ölkənin torpaqlarm ı zəbt etmək, özünə təslim etmək 
niyyətindədir; məqsəd bu hesabla hakimiyyətini gücləndirmək, şə- 
hərlərini abadlaşdırm aq, U ru k u  gözol bir m əkana çevirməkdir. 
H ətta  bu işləri o, A ratta  əhalisinə gördürmək istəyir və İlahə İnan- 
naya bol-bol vədlər verir. Lakin əsl niyyətini ondan gizlədir:

“Q oy arattaldar dağ daşlarını 
Dağlardan Uruka gətirsinlər.
M ənə möhtəşəm taxt-tac ucaltsmlar! -  
Möhtəşəm məhəd, Tanrı məhədi!”

E nm erkar  İnanna  üçün “ A şnan evi”ni, “E an a” məbədini, 
“A bzu” , “Ereduk” ibadətgahlarmı yaradacağına, onları nura, şəfəqə 
qərq edəcəyinə söz verir:

“Ahzunu müqəddəs dağa döndərsinhr,
Ereduku mcşəli dağ tək ııcaltsınlar,
Ahzu məhədini çırağhan şəfəq kimi 
Zülmətdən öz mıru ih  qaidırsınlar”

h)  İlahə İnannanın Enmerkara öyüdü və verdiyi vəd.

Sonra, İnannanm  ona cavabı, verdiyi vədlər gəlir:

“İnanna, hütün ölkəhrin hakimi 
Enmerkara, Utunun oğluna dedi:
“Enmerkar, sənə sözüm var, qəhnl et!
Verdiyim məshhətə sən əməl et!
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Ovdun arasından yaxşı bir elçi scç,
Inaunamn ayin*s'öziinii aparsın.
Parlaq dağlara, qoy qalxstn o,
Parlaq dağlardan, qoy ensin o.
Suzlara, dağbq ölkə Anşana,
Qorxunc, möhtaşəm, əzəm^tli dağlara.
Siçan tak sakitca, qoy haş ^ysin -  
Yollar, qoy toz ih  örtiilsün,
Aratta Uruka tabe olsunl”

İlahə İnanna hökm dan inandınr ki:

“Doğrudan, Arattamn sakinhri,
Sənə dağ daşları gdtiracakhr.
Ssnə tutya**yapacaq, taxt tik!>cəkhr 
Böyiik Tanrı məb^di ucaldacaqlar.
Sutlarım QuIIaba göndərəcəkhr 
Abzunu miiqəddəs dağ tək yiiksəldəcəkhr.
Ereduku meşəli dağ tək ucaldacaqlar.
Abzu məbədini əlvan cüğ*** tək  
Zülmətdən öz nurih qaldtracaqlar... ”

İlahə İnanna  Enm erkara bcbcə üm id b r ,  öyüd və ürək-dirək 
verir, onu əmin edir ki, islədiyinə nail olacaq; o, qəbbə çalacaqdır; 
İnannanm  nəzəri onun üstündədir.

İlahə İnanna öyüdünə davam cdir və sözünü b eb  tamamlayır;

Torpağın sinəsində nurla ucalanda,
Onun bəzəyi sən olacaqsan, sən.
Sənə, Utu oğlu Enmcrkara eşq olsun!”

*  A y in  - ga ləco k d o n  xabcır vcrm ı. g s b c ə y i  güron k ə la m ; m iiq o d d o s. tək ? .ib cd ilm o /.
**  'l'u lya  - z iy a rn lg a h . m ü q ə d d ss  ycr. m ü q n d d o slik .
* * *  C ı ığ -  p a n lt ı .  işıltı. ş^ lbq. bayraq .
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c) Enmerkarın inamı və qələbəyə ümidi

E nm crkar ilahə İnannanm  sözlərini dinbyib, öyüdünü ahb  son- 
suz fərəhbnir. İnam və qəbbə  cijqilə öz seçmə ordusundan müdrik, 
süzlü-söhbəth bir çapar seçir və ona beb  deyir:

“Müqəddəs sözləri -  İnanna hikmətini 
Onun sutlanm sən aparacaqsan.
Zubi dağlartna sən qalxacaqsan.
Zubi dağlardan sən cnəcəksən.
Suzlart, Anşan dağlartnı sən,
K içik siçan tək  sakitcə keçəcəksən.
Qorxu gətirəcək uca stra dağları 
Toz-torpaq içində ötəcəksən!”

U rukun  kahini qəbbə  inamı ilə ilahə İnannanm  dedikbrinə öz 
əlavəbrini də cdir. A ra tta  kahininə hədə-qorxu, hap-kop da gəlir. 
Bu yolla onu  qorxutm aq və ram ctmək istəyir.

“A ratta ali kahininə söylə və de:
*‘Şəhərini onun çöl göyərçini tək 
Ağacdan uçuraram, mən qovaram!
Alınmış qul kim i onu boğaram,
Dağtdılmtş şəhər kimi kiilünü ytğaram.
A ratta  -  onda Enkinin lənəti var.
İnanna ona qarşı üsyana qalxdt.
O  ona söz dedi, o isə qaytardt.
Təpə kim i k iilh  örtərəm onu... ”

E nm crkann  bcb  hədə-qorxu gəlməsi, hap-kopu oxucuya da xoş 
gəlmir; bu təkəbbürün, bu lovğahğm müsbət nəticə verəcəyinə, onun 
qələbə çalacağma heç cür inanmır. Çünki bu yolla qələbə qazanılmır.
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Burada “T a n n  Enkinin, iiaiıə İnannanm  adından sui-istifadə də var. 
H ər  şeyin bitdiyini güman edən Uruk hıöknıdan, artıq  Arattanm 
ağası kimi hərəkət edir. Çapara xüsusi '‘göstəriş” və “əmriər” verir, 
iştahasmı gizlədə bilmir, qalib kimi dağlar ölkəsinə sifarişiər 
göndərir:

“Filizdəıı (jizılı çıxarth dari kisahra doldurandan sonra, 
Sa/Iaşdtrılmış gümüşünii qahlaşdırandan sonra,

Qiym ətli mctallart qahlaşdtrth 
Yiikldri qatırlara yiikhyacakhr!.. ”

Guya Tanrı Enlil və hökmdar N udim udun fıkri də bclədir. Bun- 
lan  Şumer -  Uruk üçün ayınblar, seçiblər:

“Btmları Enlil Şumer üçiin aytrth,
Hökmdar Ntıdimtnl sa f iir.ıkl^ scçih:
“M iiqəddss adət” qəhsini tiksinhr 
Şiimşadla onu gözi>lcı'> bəzəsinbr”.

ç )  Çapartn Arattaya ilk va növhəti gcdişhri

Elçi-çapar hökm dann  bu co,şğun və ultimatum tonunda dediyi 
sözləri dinləyir və Arattaya yola düşür.

D astanda bu gedişin maraqh bədii təsviri diqqətdən yaymmır. 
Bu təsvir türk dastan  yaradıcılığma xas təbii və şirin təəssürat 
bağışlayır. Bu misraiar diidən-diiə tərcümələr edilib bizə çatsa da, ö /  
əsliiyini, gözəlliyini saxlayıb. Arattanın eca /kar dağ mənzərələri, dağ 
yolları çox canh görünür, güllü-çiçəkii yarğanhır gö / önündə can- 
lanır.

Elçi dinLıdi ağastntn sözlərini 
Gccayk.ın yola diişdü, haxaraq ulduzUıra.
Giindiiz samada GiinaşLı hirg,ı gctdi.

M iidrik İnannantn gözM kəlamtnt,
Onun stıtlarınt apavtr çapar.
Suzlara, dağlıq ölkə Anşana,
Siçan trik sakitcə o, haş əyir.
Qorxu gətirəc.ık, uca stra dağlara,
Dönür güh  ıprq olmuş yarğanlara:
Bcş dağ, altı dağ, ycdd i dağ aşdt 
Ndzsr saldt, Arattaya yaxtnlaşdt.
Ağastntn qiidr,ıtind.vt xshar apardt.
Çapar xahərhrin m.ınastnt atdaldt,
Arattamn ali kahinin.ı hcls dedi:
-  Sənin atan, mənim hökmdartm,
M əni sənin hüzuruna gönd.ırdi.
Uruktın, Qullahtn ali kahini 
M əni sənin hiizuruna gönd.trdi.
-  Hökmdarın s.ınin n.ı dcdi, nə söyhdi?!

Hiss o lunur ki, çapar adi dcyil, çox hazırlıqh, belə işlərdə mahir 
bir adam dır. Ağasmm demədiyi sözləri də özündən artu'ir, “hökm- 
dan m  mənim bax bunlan  dedi, bunları söylədi!” deyə ağasını o ki 
var təriHəyir, onu belə vəsf və təqdim edir: “ Mənim hökm danm  
anadan  doğularkən kahin seçilib. O, Urukun ağasıdır. O əjdalıadır. 
Şumerə həyat verəndir. O, kəsdir ki, dağı parçalar, düzənə, tarlaya 
döndərər. O, dağ zirvələrinin təkəsidir, dağlar onu  qüdrətli bəs- 
ləmişdir, d ırnaq lan  kəsərlidir. O, dağlann qoynunda doğulub, 
müqəddəs inəkdən süd əmib...”

Çapar ağasmm yuxanda dcdiklərini eynilə ona söyləyir; həmin 
sözlər təkrar olunur

“Şəh.ırini onun çöl göyərçini tək 
Ağacdan uçuraram, mən qovaram!.. ”

Belə təkrarlar, .sözü, fıkri qabartm alar  şumer bədii düşün-
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cələrində -  dastan  və hekayələrində səciyyəvi haldır, üslubi yetkinlik 
kimi özünü göstərir. Sözlərin, ifadələrin, misraların, beytlərin, bəzən 
bəndlərin, hətta  bütövlükdə, ayn-ayn  parçalarm təkran  ümumtürk 
və A zərbaycan ədəbiyyatmm tarixi boyu ( “Bilqamıs” , “A vesta”, 
“Dədə Q o rq u d ” ...) davam  edib gəhr. “Enm erkar və A ratta hökm- 
d a n ” dastanm da da bu keyfıyyət qabarıq  şəkildədir. Biz öz fikrimizi 
rus dilindəki tərcümələr əsasmda söyləsək də, bu üslubi yetkinhyin 
m ətn in  əslindən gəldiyinə şübhə etmirik.

Çapar A ra ttanm  ah hakimindən cavab tələb edir:

“D i söyh, necd cavab vcrim ona mən?
Ona, lacivərd saqqalh miiqəddəs insana.
Ona ki, miiqəddəs inək onu bəslədi,
Ona ki, Aratta torpağından yiıksəldi,
Ona ki, miiqəddəs inəyin siidilə bəsləndi,
Ona ki, QüUabda, böyiik sutlar ölkəsində 

ali kaltin təyin edildi.
Enmerkara, Utu oğluna nə cavab vcrim?"

D aş qayaya rast gəlib. Aratta  ali kahininin clçiyə ilk cavabı belə 
olur:

“Çapar, Qullabm ali kahininə 
Bax helə de, hax hehcə də söylə:
“Mən hökmdarın safəlilə gətirildim.
M əni göyiərin əsası, kainatm sahibi 
Sutlarm ağası pak, təmiz insanı,
Arattaya, sutlar ölkəsinə yctirdi,
Aratta qarşmnda qapı kim i həndiədi.
Nədən Aratta Uruka tahc olacaqmış?!
Aratta Uruka heç vaxt tabc olmayacaq!
Bcləcə sən ağana söylə, beləcə dc!

Çapar “Nədən Aratta Uruka tabc olacaqmış!?” sualı qarşısmda 
bir qədər duruxur, bu suala cavab vcrə bilmir; ağasmm son, qəti

inamla dediyi bu sözlərini ona çatdınr:

“Arattanın ali kahini haş əyəcək manə 
Müqəddəs Eanamn divarları öniİndə!” -  
Bclə əmr ctdi ağam, deyim mən sənə.

Bu qəti hökm idi. Bundan hökm dar sarsıhr, dərin düşüncəyə 
dahr. 13ilmir ki, bu hökmün qarşısma necə çıxsm.

Kahinin ürəyi döyündü, özünü itirdi, 
Cavab tapmaq istədi, tapa bilmədi. 
Döyünən gözlərini ycrə zillədi o, 
Cavab axtarırdı,/ikirləşirdi o ”.

Burada dastanm  ardmı “Qədim Şərq tarixi üzrə toplu” kitabm- 
dan, nəsrlə rus dilinə edilən tərcümədən davam etdiririk.

Nəhayət, A rattanm  ali kahini cavab tapır və deyir; “Arattada 
qurbanvcrmə, dua-nəzər, itaət var. Bizbeş-on adam dcyilik ki! Uruk 
dağlara qarşı gcdə bilərmi?! Sənin ağan silaha sarılmaq istəyir, mən 
isə onu mübahisəyə çağırıram” (139, s. 275).

A ra tta  hökm dan  cnmək, təslim olmaq istəmir, münaqişəni, 
müharibə, savaş təhlükəsini danışıqla, sülh yolu ilə həll etməyi təklif 
edir. C j ö z  önündə tədbirli, vətənpərvər, ölkəsini sevən, ona ürəkdən 
bağh bir hökm dar surəti canlanır. D astanda A ra tta  ali hakiminin 
adı çəkilməsə də, o, ağılh, müdrik və demokratik bir şəxsiyyət kimi 
ucahr; onun xalqmı, ölkəsini canından artıq sevən ali dövlət başçısı 
olduğu təsdiqlənir.

Bu, əlbəttə, bizim ulu babalarm, Şumer ümumi ruhunun, xalqm 
sülhsevər düşüncəsinin bədii təsdiqi idi. Söz yox, bu rada  dastanı 
düzüb-qoşan aqil Şumer yazıçısınm mövqeyi, amalı daha artıq təqdir 
olunmahdır. D astanda

“Nədən Aratta Uruka tabe olacaqmış!?
Aratta hcç vaxt Uruka tahc olmayacaq!” -
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iikri, inamı qızıl xətt kimi keçir. Bu sözlər xalqına və özünə güvənən 
bir hökm darm , haqqm-ədalətin qələbəsinə olan inammm təsdiqidir.

A ra tta  hökmdarı təslim olmur, bu m əqsədb hər cür imkana əl 
atır. Ç apara  bu cavabı verir: “Q ullabm  ah  kahininə de ki, bizim 
dağ lar  qəhrəmandır, məharəth, igid oğullarla doludur. O, öz evinə 
yo llanan  axşam  şəfəqidir. O, üzü şölə ilə dolu fəzaya çəpər çəkən 
ağaclara bənzər. Pak adət-ənənə ölkəsinin lütfkar ilahəsi -  Arattanm 
şəfəqh səma tacı kimi ona yol göstərir. M ən  öz əzəmətimi, həqiqntən 
dərk  edirəm...”

Bu sözbr qədim dünyanm  da  s irb r in i  açır, o dövrdə azadJıq, 
müstəqilHk və dem okra tiyanm  məhz müasir məzmunda başa 
düşüldüyü fikrini təlqin edir. Enm erkarm  lovğahğı ilə bu sözləri yan- 
yana  qoym ağa, müqayisə etməyə belə dəyməz. Bununla A ratta  
hökm dan  yüksəhr, öz hökmdar və insani -  bəşəri üstünlüyü ilə ucahr, 
sonsuz rəğbət qazanır.

A ra t ta n m  ah  hakim i E n m erk an n  qarşısm a mübadib şərtləri 
qoyur. A rattadan  apanlacaq  ıpallarm əvəzinə ondan taxıl təbb cdir. 
H əm  də A ra ttanm  U ru k a  itaətkarlığmı ilahə İnannanm qərarı i b  
bağlayır. O, cavabm da davam edir; “Taxıh, qoy kisəbrə doldurub 
a rab a y a  yüklətsin. Bu taxıh dağlara  gətirsin, vergi toplayanlann 
yan m d a  yığsm. Taxıh kisələrə d o ld u ran d a n  sonra, ulaqlara yük- 
lədəndən sonra, A ra ttanm  saraymda taxıl an b an n a  tökəndən sonra, 
əgər İnanna A rattanm  varidatmı aparsa, onda  mən ona baş əyərəm, 
o isə öz cah-cəlahnı mənə göstərər, mən və mənim şəhərim ona tabe 
o larıq” -  ona belə de!” .

Bu cavab E nm erkarm  yuxarıda xa tır lanan  hökmlü sözbrinə 
qarşı eyni tonda, eyni üslubdadır. D astanm  ümumi üslubuna da tam 
uyğundur. E nm erkarm  lovğa-Iovğa çaparla  göndərdiyi “əmr” və 
“göstərişbr”ə rəğmən deyilib.

Şumer dastanlarm da, hətta adi hekayə və digər bədii əsərlərdə 
ta n n la ra  inam güclüdür, onlarm məsləhəti, rəyi əsasdır, hökmdar- 
lara, insanlara ağıl, güc və hərəkətverən qüvvədir, onlarm fikri, 
qəran  təkzibedilməzdir.

Diqqətə layiqdir ki, A ra ttanm  ali hakimi yenə özünü smdırmır, 
qoyduğu şərtə əməl edildikdə belə, o, məhz Enm erkara yox, ilahə 
İnannaya tabe olacağmı deyir.

Çapar qayıdır və A rattanm  cavabmı Enmerkara söyləyir, ölkə- 
nin varidatı barədə ona məlumat verir. Enmerkar nə etmək, ona nə 
cavab vermək barədə düşünür, m üdrik  Nidabə öz qərarmı bildirir, 
böyük An məbədinə gəlib ondan  m əsbhət ahr və s... Nəticədə En- 
merkar yumşalır, çapan taxıl yüklü ulaqlarla A rattaya yola sahr, 
əhali sevinclə hər tərəfdən “qarışqa kimi axışıb” gəlir ki, Urukun ah 
hakimi onlara taxıl göndərib, ona  tam aşa etsin. Enm erkar çaparı 
yola salarkən, bu sözbri də demişdi: “Çapar, A rattanm  ali hakiminə 
de və əlavə et: “ Mənim səltənətim möhtəşəm ənənəyə əsaslanır. Bu 
səltənət Qullabm  müdafiəsi üçün yaradıhb, bu parlaq hakimiyyət 
Eana məbədi və İnannanm işığı sayılır. Bu hakimiyyət qoy səni də 
özünə götürsün! Əqiq ağacı kimi, lazurit (daşı) kimi* A rattanm  ali 
hakimi qoy öz əli ib  götürüb onu mənə gətirsin” - ona belə dc!

Ç apar növbəti gəiişdə Aratta ali hakiminə ağasmm sözlərini belə 
çatdınr;

“ Sənin atan, mənim ağam məni sənin hüzuruna göndərdi. En- 
m crkar, U tunun  oğlu məni sənin hü /u runa  göndərdi.

“ Sənin ağan, mənə nə əmr ctdi, təkrar nə dedi?
-  Mənim ağam, bax bunu dedi və əlavə etdi” .

D as tan m  ümumi üslubuna uyğun olaraq Enmcrkarm dcdikləri 
cynilə təkrar olunur; “Mənim səltənətim möhtəşəm ənənəyə osasla- 
nır. Bu səltənət Qullabm müdafiəsi üçün yaradılıb, bu parlaq 
hakimiyyət Eana məbədi və İnannanm  işığı sayıhr. Bu hakimiyyət 
qoy səni də özünə götürsün. Əqiq ağacı kimi, lazurit (daşı) kimi Arat- 
tanm ali hakimi qoy öz əli ilə onu götürüb mənə gətirsin! o, mənə 
bclə dcdi".

* l l k i r  ı n c t . ' i l b n ı  i b  vcr i l ib,  h a k i ı n i y y a t ə  i ş a r ə d i r .
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l 'L M Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ
A~ərhavcan ^chbivvaH larixi

Çaparın  sözbrini eşidib A rattanm  ali hakimi başmı aşağı salır, 
fikirləşir və bir tapm aca düşünür. Səhər açıhr, fikirbr durulur, əsəb- 
b r  sak itbşir .  İndi ona nə desin, nə cavab versin? O, hoddini aşıb, 
ləyaqətsiz sö zb r  danışır. A ra ttam n  ah hakimi eyni şəkildə En- 
m erka rm  A rattaya gəlməsini təb b  edir: “Çapar, ağana, Qullabm ali 
hak im inə de və təkrar eb : “Hakimiyyət rəmzi” qoy ağacdan  ol- 
m asm , ağacm admı da deməsin! Qoy, o, sidrdən olmasm, sərvdən 
olm asm , lacivərddən olmasm. Hakimiyyət rəmzini hazırlasm qoy 
özü i b  götürsün. Əqiqi bir ağac kimi, lacivərdi bir ağac kimi QuIIabın 
ali hakim i əlinə alsm və mənim yanıma gəlsin” -  ona b eb  de!” .

E b  ki, A rattanm  ali hakimi bu cavabı verir, çaparm sifəti “qara 
bulud kimi q a rah r”, tezlikdə bu sözləri ağasma çatdırmağa təbsir .

M ətn in  əslində ciddi pozulma qeyd edilir. Beb anlaşıhr ki, hök- 
m darla r  dara düşəndə, çətin anlarda onlarm dadm a ancaq tann la r ,  
ilahi qüvvəbr çatır. Enmerkar tapmacanm yozumunu müdriklik tan- 
rısı Enkinin  köməyi ib  tapır və “hakimiyyət rəmzi”ni çaparla A ra t-  
taya göndərir.

Cavabm  düz olduğunu görən Arattanın ali hakimi əvvəlcə tərəd- 
düd içində qahr, tabe olsun, olmasın? Amma son ümidb Enm erkara  
yeni bir tapm aca göndərir.

M ətndə  oxuyuruq: “Hakimiyyət rəmzini görən A ra ttanm  ali 
hakimi öz idarə başçısına dedi: “Aratta qaçmaq halmda olan qoyuna 
bənzəyir, onun yolu düşmən ölkəsindədir. Beb  ki, müqəddəs İnanna 
A ra ttan ı Q ullabm  ali hakiminin himayəsino verib və özü üçün 
günəşin doğduğu yerdən ağır sözbrlə çapar göndərən o adamı seçib 
ki, “Hakimiyyət rəmzi” bizim ağır vergimizdir, gəl biz onu yığaq!

A ra ttan m  ali hakimi çapara bu sözbri deyir: “Çapar, ağana, 
QuIIabm ali hakiminə de və əlavə et: “Sənə verib bir it göndərsin ki, 
o nə qara  olsun, nə ağ, nə qəhvəyi, nə..., nə sarı olsun, nə də ala-bula! 
Qoy bu it mənim it im b çarpışsm, b ib k  ki, onlarm hansı ən güc- 
lüdür!” .

d) Enmerkarm ycn'uhn üç ş.ırti ıv? t,jbhi

Çapar U ruka qayıdır. Aratta hakiminincavabım ağasma çatdırır.
Enmerkar, U tu n u n  oğlu bu cavabdan çox naraha t olur, 

qəzəbbnir, “tu lan  kimi coşur"; “Çapar, Arattanm hakiminə de və 
əlavə et: “Qoy o, sənə nə qara, nə ağ, nə qəhvəyi, nə..., nə sarı, nə də 
ala-bula olan gcyim vcrsin. Mənim itim Enlilin itindən hiybgərdir, 
mən onu onun üstünə buraxaram , Mənim itim onun iti ib  çarpışar, 
onlardan hansınm güclü olduğunu b ib rik” -  ona de!

İkinci, ona de və əlavə et: “H açan ki, o (öz adam larm dan) 
töyçünü yığdı, öz şəhərini ('əhalisini) qoyun kimi gətirsin, özü isə qoy 
çoban kimi arxasmca gəlsin!

Üçüncü dəfə ona de və əlavə et: “Onun şəhərinin əhalisini vəhşi 
göyərçini ağacdan qovan kimi qovaram, onu ahnmış qul kimi öldü- 
rər və külünü göyə sovuraram . Haçan ki, o, (U ruka) gəbcək, qoy 
özü ib  dağ daşmı götürüb gətirsin, böyük məbəd “Ereduk”u tiksin 
və onun əksi ölkə üzərində yayılsm” .

Bütün bu sözbri yadda saxlamaq, təkrar etmək çətin olar -  deyə 
gil lövhəyə yazdınb m əktub şəklində göndərir.

Mətndə oxuyuruq: “Ç apar  quş kimi qanadlandı uçdu, qurd 
keçinin ardınca cum an kimi çaparaq getdi. Beş dağı, altı dağı, yeddi 
dağı o aşdı, başını qald ıranda A rattaya çatdığmı gördü. Aratta 
sarayma daxil oldu. A ra ttanm  ali kahininə dedi:

” Sənin atan, mənim ağam  məni sənin hüzuruna göndərdi. 
Urukun kahini, QuIIabm kahini məni sənin hüzuruna göndərdi.

-  Nə buyurdu mənim üçün sənin ağan, nə təkrar etdi?
- Mənim ağam. U tunun oğlu Enmerkar mənə gil lövhəcik verdi. 

A rattanın  ali hakimi, sən lövhəyə bax və sözbrin mənasmı bil, nə 
cavab verəcəksənsə, mənə söylə!”

H ə b  çox qədim zam anlardan azadhq, müstəqillik insanm ali 
duyğusu, byaqəti olub. İnsan oğlu həmişə bu aii duyğu ilə nəfəs ahb, 
yaşayıb bu uğurda da mübarizə aparıb, çarpışıb, vuruşub, lazım 
gəldikdə canmdan da kcçib. Hu, insana, xalqa xas əbədi kcyfiyyətdir.

)()()
101



E IM O D D İN  OLİBƏYZADƏ ,Azərbaycan ədəbiyyatı larixi

A rattan ın  ali hakimi bu keyfıyyətbrə malik insan -  dövbt başçısıdır. 
Azadlığmı, müstəqilliyini saxlamaq yolunda o, bütün imkanlara əl 
atır. Vəziyyətin gərgin şəkil alması, onu bir qədər büdrətsa də, tale 
ona yar olur...

e ) AzadUğın və miistaqilliyin əbədi təntənasi -  bayvam!

“ H a q q -ə d a b t  incəbr, amma üzülməz” . Və yenə: “Dünya xali 
deyil” , “Başımızm üstündə Tanrı va r” -  dem işbr. Bu kəlamlar, 
görünür, çox qədim zamanlardan qahb. Arattanm ah hakimi lövhəyn 
baxm aqda, o rad a  yazılanı oxum aqda olsun, bu an ta n rı ian n  ali 
kahini təyin e d ib n  Enhhn oğlu tanrı İşkurun çığıran gur səsi yeri- 
göyü titrədir. Bütün (çılpaq) dağları qəzəbh fırtma bürüyür, bütün 
(meşəh) dağlar parçalam r, sinəsinə vahimə və dəhşət çökür. İşkur 
başmı qaldıraraq buna fərəhbnir və Arattanı ağ hasarh dağlar oha- 
təsində görür; A ra tta  hökm dan  qarşısmda, həyətbrində buğda özü 
bitir, noxud özü göyərir...

A rattanm  ah hakimi buğdaya baxdı, çaparı çağırdı və ona dcdi: 
“Bütün dünyanm hökm darı müqəddəs İnanna öz evi Arattanı tərk 
etməyib. U ruka  tə rəf getməyib, öz evini iazuritdən tərk etməyib, 
Eana məbədi (bizdən) getməyib, pak ənənələr ölkəsini tərk etməyib. 
Qullabm divarlarma doğru  getməyib, A ra ttanm  ali kahinindən Üz 
döndərib U rukun ali kahininə, Quliabm ah kahininə tərəf getməyib.

Bütün ö lkəbrin  hakimi İnannanm  sağı da, solu da Arattanı 
daşqm sel kimi əhatə edib. Beb ki, tufan şiddətbndi, Aratta əhaHsi- 
nin həyatma su ç ibndi və bütün ölkənin ağaclarmı göyərtdi...”

Vəziyyətin bu  şəkil alması Finmerkarı da tamam dəyişir; ona 
yəqin olur ki, tan n  İşkur ondan bərk qəzəblənib və Arattanm başma 
bərəkət yağdırır, o, onun tərəllndədir; “Enm erkar hörmə səbətləro 
taxıl doldurtdu, yük daşıyan ulaqlara yüklətdi, onlan qaldırdı və özii 
A rattaya quzuları ib  qoyun, oğlaqları ilə keçi, buzovları ilə inək 
sürüləri apardı. Və eyni qaydada ikiçayarasmdan gətirilən mallan 
almaq, dəyişmək üçün A ratta  əhahsi m üb ad ib  mcydanma qızıl.

gümüş, lacivərd çıxarır. İki qonşu öikə arasında mübadilə əlaqələri 
yaran ır  və güclənir, dostluq  münasibətləri genişbnir. İnanna Di- 
muzinin şərəfmə ziyaiət düzəldir, arattah qızla onun nigahmı 
bağlayır.

D astanm  sonu birinci şəxsin dihndən deyilən insanlara xoş və 
xeyirxah bir məsləhətlə -  vasitəsiz nitqlə tamamlanır, bayram şənhyi 
ilə bitir; hiss o lunur ki, bu  səs qəlbdən gəlir, tanrılarm xeyirxah 
səsidir, alqışıdır;

“Mənim ağam, sizə məsləhət verirəm, onu qəbul et! Sözü mən sənə 
deyirəm, eşit! Dağlann səadətini öz ölkən üçün sən seç!... Bu şəhərdə 
bayram  şənliyi (qurtarm ır), hər gün o (davam edir)” .

Bu sözbr A ra tta  ali kahininin ünvanma deyilib, onun vəsfıdir, 
ona alqışdır.

Bu sözbr UIu Tanrın ınm ı, ilahi qüvvəbrinmi, bu dastanı 
yaradan xalqınmı, yazıçmmmı, ya da onu lövhəyə həkk edən 
mirzəninmi, b u n u  dem ək çətindir ~ qızıl sözbridir, qədim 
dünyamızın əvəzsiz yadigarı, ağh, zəkası, düşüncəsidir; son dərəcə 
müasir səsbnir, bütün d ö v rb r  üçün ibrətlidir.

Biz qəsdən dastanm  m əzm ununu oxucuya çatdırmağa üstünlük 
verdik. İndi bəzi m osəblərin  şərhinə keçək.

Bütün Şumer ədəbiyyatmda -  dastan-poemaiarda, hekayəbrdə, 
dialoq-münazirəbrdə, təmsilbrdə, hətta atalar sözbri, zərb-məsəl və 
s. də tanrılann , ilahi qüvvəbrin  hadisəbrin gedişinə müdaxibsi 
qabarıq şəkildə özünü göstərir: tanrılar, ilahəbr qəhrəmana kömək 
edir, m əsbhət verir, hər bir müşkül işi asanlaşdınr, yoluna qoyur, 
bir sözb, haqqm -ədab tin  keşiyində dayanır. “ Enm erkar və Aratta 
hökm dan” dastanm da da biz bunu lap başlanğıcda müşahidə edirik.

D astanda  Ellil//Enlil, Enki, İşkur tanrıları, Dimuzi, ilahə 
İnanna, liana kimi mifık su rə tb r  var. Bunlar bizə digər Şumer ədəbi 
elmi əsərbri və miflərindən də tanışdır. Bu dastanda da onlar fəal iş- 
tirak edir, canh surətb r kimi fəaliyyət göstərir və ya qiyabi olaraq 
xatırlanır, onlara müraciətbr cdilir və s. Məs., artıq xatırlandığı kimi, 
da s tan  Enm erkann  ilahə İnannaya müraciəti ib  başlanır, ondan
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ELM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ A zərbavcan  ədəhivvuU tarix i

“A ratta  U ruka tabe olsun” xahişi edilir. Hadisələr davam edir. Arat- 
taya dalbadal u lt im atum  tonlu, hədə-qorxu səciyyəH tələblər, si- 
farişlər göndərilir, m əktub yazıhr və s. L ak in  bunlar təsirsiz qalır, 
“D aş qayaya rast gəlir” , A ratta qəti müqavimət göstərir. Belə bədii 
nəticə ahnır ki, əshndə tannlar, ilahi qüvvələr ədalətin, düzlüyün 
keşiyində dayanıblar, hadisələri müşayiət edir, izləyirlər və son  söz 
onlarmdır.

A ra tta  ah hakiminin
“Nədən Aratta Uruka tabe olacaqmış?!” 

n idah  suah əsərin baş ideyası, leytmotivi kimi səslənir, bütün 
hadisələr bu fikir ətrafmda cərəyan cdir.

“Tabe o lm aq ”, “ təshm o im aq” , tabehkdə yaşam aq nə 
dcməkdir? Tanrılar, ilahi qüvvələr bunun tərofində deyil. O dur ki, 
mövcud cəmiyyətin qanunlan  da bu istiqamotə yönəhb. Yuxarıda 
qaynaqlara isnadən xatırlamışıq; “ Ulu Şumer ilahi qanunlar ölkəsi 
idi” . Məhz bu dastan, onun bədii nəticəsi Şumer qanunlarmm ilahi- 
liyinə bir daha inam yaradır, onu bədii şəkildə də təsdiq edir. Das- 
tanda m əharətb  işlənmiş məzmun, qoyulan ideya və onun bədii həlh 
bu qanunlarm  ilahiliyinə cavabdır.

Burada qədim dünyamızm -  o vaxtdakı Şumer demokratiya və 
ədalət qanunlanna  ötəri də olsa, nəz^r salmaq zərurəti yaranır.

N .S .K ram er yazır ki; “Şumcrin qədim hökmdarları öz hərbi 
qələbələrindən asıh olmayaraq, yenə də təkbaşına zülmkar, ya da 
mütləq hökm dar deyildilər. Bütün vacib dövlət işlərində, xüsusən, 
hərb və sülh məsələlərində onlar, bir növ, təntənəli yığıncaqlarda 
daha mötəbər şəhərlərlə məsləhətləşirdilər. Bclə “məclislərdən” biri 
Şumer tarixinin başlanğıcında, təqribən 5000 il öncə toplanmışdı, bu 
barədə çox sonralar yaradılmış başqa bir poem ada hekayət cdilir" 
(155 b, s. 25).

N .S.Kram er sözünə davam edir: “ Bclə görünür ki, demokratiya 
üzsrində inhisar guya bütövlükdə Qərb mədəniyyətinə məxsusdur və 
onun təsiri ancaq son yü/illiklərdə baş vcrmişdir. Kim iikirləşə 
bilərdi ki, belə iclaslar min-min illər öncə, özü də bizim şüurumu/da

demokratiya haqqm da təsəvvürlə heç cür uzlaşmayan bir ölkədə 
toplanıb... M iladdan öncə təqribən 2800-cü ildə tarixə məlum iki 
siyasi toplantmm təntənəli iclası oldu. Müasir məclislər kimi o da iki 
palatadan ibarət idi: üst palata -  “senat”; yaxud ağsaqqallar şurası 
və aşağı palata; bu  palatanm  işində kişi cinsindən və əli silah tu tan  
bütün vətəndaşlar iştirak edə bilərdilər. Bu, əsas məsələnin -  
müharibə olsun, ya olmasın məsələsinin həlh üçün toplanmış “hərbi 
çağınş məclisi” idi. Onun qarşısmda ya “nəyin bahasma olur.sa-oIsun 
sülhü”, ya da “müstəqiliik uğrunda müharibəni scçmək" dururdu...”

Bəs tarixə məlum olan ilk “məclis” harada çağınhb? Heç də 
güman edildiyi kimi nə Şərqdə, nə də Avropada: “dem okratik” Yu- 
nanıstanm və rcspublika R om asm m  siyasi toplantıları çox sonralar 

’meydana gəldi. O toplantı m.ö. III minillikdə, İran körfəzindən 
qüzeydə, Dəclə və Fərat çaylan arasında yerləşən, qədimlərdə Şumer 
adlandınlmış ölkədə çağırılmışdı. O vaxtlarda, yerləşdiyi yer 
təxminən İranm güney hissəsinə uyğun gələn Şumer ölkəsi öz dövrü 
iiçün, bəlkə də ən yüksək inkişaf ctmiş mədəniyyətə malik olan 
xalqda məskunlaşmışdı” (155 b, s. 26).

Bcləliklə, U rukun  ali hakimi Enm erkar A ratta  ölkəsilə mü- 
nasibətləri müharibə həddinə çatdırsa da, buna daha  böyük bir 
maneə vardı, Şumcrin ali məclisi -  “senat” bu məsələyə baxmah idi. 
“Senat” isə ciddi səbəb olm adan müharibəyə imkan verməzdi. Lakin 
Tanrı nə/xıri və A rattanın  ali hakiminin təmkini, səbri və ağh gətirib 
bu həddə çıxarmadı, qarşıhqh  anlaşm a və mübadilə əlaqələri 
yarandı.

Sülh, qarşıhqh anlaşma və mübadilə yolu ilə kcçinmək, razıhq 
əldə ctmək mümkünsə, müharibə nəyə gərəkmiş?! Urukun ali hakimi 
çox ciddi-cəhd göstərir, müxtəlif tədbir və üsullara əi atır, psixoloji 
hücumlar cdir, əsəbləri sökür, amma istədiyinə nail oia bilmir. Hətta, 
bu  məqsədlə hədə-qorxu gəlir, təhqirə keçir, Aratta  ah hakimini 
çoban, əhalisini qoyun sürüsünə bən/.ədir və s. Və/.iyyət o həddə çatır 
ki, Im m crkarçaparınsonuncugcd iş indəona  “əlavələri” ilə üç təklif 
göndərir. Arattanm ali hakimi az qala təslim olmaq məcburiyyətində
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qaldığı anda, ilahi qüvvələr işə qanşır; Enlilin oğlu İşkurun  səbr 
kasası dolur, bərk qəzabbnir, e b  bir tufan qoparır, leysan-bərəkət 
yağışı yağdırır ki, A rattada həyat canlanır, ağaclar göyərir, çılpaq 
dağ lar  yaşıllaşır, tarlalarda, həyətbrdə öz-özünə buğda, noxud 
bitir... Bununla beb , A ratta  qonşu ölkə U rukla  mübadibyə yenə də 
hazırdır.

H adisəbrin  bu şəkildə inkişafı və bədii həlh məhz T a n n  və ilahi 
qüvvəbrin  ə d ab t in  keşiyində durduğu, həmişə həqiqəti, düzlüyü 
q o ruduğu  fikrinin bədii təsdiqidir. İnanna  əvvəlcə A ra tta  U ruka  
tabe olsun!” deyirsə də, real vəziyyət ona da aydm olur, o bu 
fikrindən daşmır.

Enm erkar Günəş tanrısmın oğlu olsa belə, sonda məğlubiyyətə 
uğrayır, nə qədər cəhd göstərsə də, hadisələr onun istəyinin əksinə 
nəticəbnir. Qəbbə Aratta hökmdarınm tərəfmdə olur. Buna görə, adı 
çəkilməsə də, əsərin baş qəhrəmanı məhz A ratta  hökmdarıdır; göz 
önündə o, dağ qartah kimi canlanır, qüdrətli və sülhsevər hökm dar 
kimi rəğbət qazanır, oxucunun gözündə əsl hökmdar, əsl xalq adamı, 
idarə etdiyi xalqm dərdinə-sərinə qalan ah bir insan kimi yüksəlir.

Əsərin qayəsi azadhq və müstəqilhyin, haqqm  və ədab tin  tən- 
tənəsidir.

“Enm erkar və Aratta hökmdarı” dastanmm həm öz dövrü üçün, 
həm bütün dövrlər və bu gün üçün böyük tarixi əhəmiyyəti, ictimai- 
siyasi mənada qiyməti ondadır ki, hər cür maneə və çətinhkbrə bax- 
m ayaraq , sülh qəbbə  çalır, müharibə təhlükəsi sovuşur. Burada 
A ratta  ah hakiminin ağlı, zəkası, inamı, hər cür ağır sözbrə, təhqirə 
dözüb təmkinli olması vəziyyəti yumşaldır. Hər iki tərəf arasmda baş 
verən əsəb gərginliyi, müasir istilahla desək, “Soyuq müharibə” 
sü lhb  nəticəbnir. A ratta  U ruka tabe olmur. İqtisadi-siyasi mü- 
nas ibə tb r  bərpa olunur. Təbii o b ra q  dastan-poem anm  sonu şən- 
hkb , bayram şənhyi ib  tamamlanır və bu şəniik əbədi davam edir, 
“qurtarm aq bilmir” .

Xalqlara da bu hızımdır!. Qoy həmişə haqq-ədabt qəbbə çalsm! 
“Qoy həmişə günəş olsun!”

2. “Bilqamıs” dastanı

“ Bilqamıs” dastanı miladdan öncəki III minilhkdə qədim Şumer 
dihndə şifahi şəkildə yaranmış, II miniiiikdə akkad dilinə tərcümə 
o lunub gil lövhələrə köçürülmüşdür. Dastan 12 gil lövhə üzərinə 
yazıhb. Son lövhədə dcyilir; “ Hər şeyi b ib n  adam m  dastanı 
“ Bilqamıs” dastanıdır. Qədim əslinə əsasən bu kitabm üzü 
köçürülmüş və tu tuşduru lm uşdur” .

Dastan Şumer D ö v b t  şəhəri U rukun kahini və hərbi rəhbəri 
Bilqamısm adm a yaranmışdır.

Dünya tarixində hələlik Şumcr, tarixin başlanğıcı sayılır. 
Məşhur Amerika şum croloqu S.N .Kram er əsərbrindən birini məhz 
b eb  adlandırıb: “Tarix Şumcrdən başlanır” .

/ )  Dünya ,ıdahiyya1ımn şah asəri

Tədqiqatçılar qəti qənaətə gəlibbr ki; “U rukda, Babilistanm 
cənubunda şumer mədəniyyəti ö /ünün ən yüksək /.irvəsinəçatmışdı. 
Jiunu Urukun dönə-dönə xatırlanan dini və ədəbi m ətnbri və bun- 
lara əlavə olunan mifoloji mətnlər də göstərir, digər şumer “hökm- 
darlannın siyahısı”nda xatırlanan tarixi ənənələr də təlqin edir” (118, 
s. 40).

“ Bilqamıs” dastanı məhz beb  bir güclü mədəniyyət, tarixi ənənə, 
elmi və ədəbi zəmin üzərində yaranmışdır. Şumcr qəhrəmanı 
Bilqamıs haqqm da şifahi olaraq dildə-ağızda, cldə-obada söybnən 
agı, nəğmə və əfsanəbr, təxminən min il sonra yazıya ahnıb. Yaxm 
Şərqin dörd qədim şumcr, akkad, hctt və xurrit dillərində ox şəkilli 
mixi yazı ilo həkk o lunm uşdur. D astan  akkad dihnə tərcümədən 
götürülüb yayıiıb, müasir dövrə gəlib çıxıbdır. Tam şumer mətni, 
hələlik əldə yoxdur. “ Biiqamıs” haqqm dakı rəvayətlərdən şumer 
dilinə aid bi/.ə bə/i cpik nəğmə və ya dastan gəlib çatıb. “ Bilqamıs
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haqqında dastan, yəqin ki, hələ miladdan öncəki III minilliyin birinci 
yarısmm axırlarmda təşəkkül tapmışdı. Halbuki bizə çatan yazıh 
dastan ondan 800 il gəncdir. Bilqamıs haqqmda o vaxta aid akkad 
poemasmm qalmış ilk yazısı, görünür, miladdan öncəki III minilliyin

axırmcı üçüncü rü- 
bündə formalaşmış- 
dı” (23, s. 91).

ELMƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ______________________ _________ _______ , A z?rbaycan sdəb iyya tı  tarixi

1. Şumer-Dövlət şə- 
həri Urukun kahini 

və hərbi rəhbəri 
Bilqamıs. Gipslə 
surəti çıxarılmış 

heykəlinin fotosu: 
hündürlüyü 4,7m. 

Beriin muzeyi.

Dastanm baş qəhrəmanı Bilqamıs tarixi şəxsiyyotdir, “miladdan 
öncə 2800-2700-cü illordə yaşamış, Şumer -  dövbt şəhəri Urukun 
kahini və hərbi rəhbəri olmuşdur” . Dastanm başlanğıcmda da buna 
işarə vardır. Urukun bünövrosini qoyduğu, onun tərəfindən 
tikdirildiyi göstərilir:

“O hər siıri hilərdi, o hər şeyi görərdi,
Yeri 47/ hasmastndan hizə xəhər verardi.
Uzıııı yollar dolaşıh, yoruluh əldan diişdii,
Başına gabnhri sal hir qayaya diiydii,
Sonra hasara ahh, adını Uruk qoydıı.

Miiqtiddəs Eanamn qalast oldu Uruk.
Divarlara nəzar sal, hürchri düzüm-diizüm,
Bu ciir Siidda hərahər sədd görməz ^sla gözüıt.
Keçmişin yadigan, hu qədim divara hax,
İştarın mənzUinə - Eanaya gəi çtxaq”.

(14 ,11 ., 1,5-10)

Aydm olur ki, “Bilqamıs” dastanı ilk dəfa III minilhyin əvvəlb- 
rində Uruk qalasmın divarlarma -  sal daşlara “döyülüb”, həkk olu- 
nubmuş, həm də bunlar qəhrəmanm başma gəbn real hadisə və 
əhvalatlarmış. Deməh, dastanm “ilk” variantı qəhrəmanm 
sağhğmda yaradıhb, yazıhb, sonra isə dilbrə düşüb, xalq, el-oba 
arasmda söybnib, kam ilbşib, folklor yaradıcıhğmdan keçib və 
tamamlanıbdır. Təxminən, min ib  yaxm dilbrdə gəzib dastanlaşan 
bu əsər akkad və başqa dilbrə tərcümə olunub, tam şəkildə gil 
lövhəbrə yazıhbdır.

Tədqiqatlar göstərir ki, “Gilqam ış” adma “Bilgəmes” və ya 
“Bilqamıs” şəkHndə Şumer tanrılarmm sırasmda, artıq miladdan ön- 
cəki XXVII əsrdə rast gəhrik” . Deməh, qəhrəmanm əsl adı 
“Bilqamıs” və ya “Bilgəmis//Bilgəmes”dir, bir qədər sonrakı dövr- 
brdə o, “Gilqamış” adı ib  məşhurlaşıbdır. Bütün Babil, hett və As-
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suriya döv rb r i  tarixində Gilqamış adı qəhrəman kimi çox 
yayılmışdır” (99, s. 108).

S .N .K ram er yazır; “Dilçilik baxım m dan, çoxsaylı m əktəb 
löviıələrinə əsasən, iıər şeydən əvvəl qeyd edək ki, şumerlərdə qram- 
m atikaya xüsusi diqqət verilib. Belə lövlıələrin əksəriyyəti mürəkkəb 
isimlərin və fel şəkillərinin və s. uzun siyahısmdan ibarətdir. Bu, onu 
göstərir ki, şumerlərin qram m atikası yaxşı işlənmişdi. Sonralar, 
m iladdan  qabaqkı III miniİliyin son dördüncü rübündə, somit- 
akkad la r  tədricən Şumeri zəbt etdikləri vaxtda şumer müəlliınlori, 
bizə m əlum  ilk '‘Lüğətləri” yaratmışdılar. Məsələ burasındadır ki, 
semit işğalçılarl nəinki şumer kitabələrini qƏbul etmişlər, hom də 
qədim şumer ədəbiyyatmı yüksək qiymətləndirmişlər, saxlamjşlar, 
şum er dili ölən vaxt belə, o kitabələri təqlid etməyə başlamışlar. 
Bununla da  “Lüğətlər”ə şumer söz və ifadələrinin düşməsi zəruriyyəti 
yaranm ışdı” (102, s. 21).

Buradakı “Şumer dili ölən vaxt” ifadəsində “ölən vaxt” anlayışı, 
“dəbdən düşm ək”, “nüfuzunu itirmək” mənasmda başa 
düşülməlidir. Halbuki sonrakı tədqiqatçılar bu fıkrə müstəqim 
yanaşır, dönə-dönə təkrar edir, bir qədər dərinləşdirir, o vaxt şumer 
canlı danışıq dilinin də “öldüyünü”, sıradan çıxdığını iddia edirlər. 
Məsələn, İ .M .D iakonov yazır: “III minilliyin İki çay dövlətlərindən 
hcç biri təm izsem it dövləti olmamışdır, amma II minilliyin əvvəllə- 
rində semit dili şumerlərin qədim dilini tədriclə sıxışdırmış, bütün öl- 
kədə canlı istifadədən çıxarmışdı, ancaq din və elm diH kimi ölü dil 
o laraq qalmışdı" (99, s. 98). V.K.Afanasyeva eyni fıkri təkrar edir; 
“ M iladdan  öncəki III minilliyin ortalarından gec olmayaraq, xüsusi 
akkad mədəniyyətinin mcydana çıxdığmı təsdiq cdə bilərik. () vaxt 
ki, hətta İki çaym əhalisi tamamilə akkad dihnə keçmişdi, şumcr dili 
də ölüdil idi, bütünlükdə III minillikdə şumcr dili cim, din, ədəbiyyat 
dili o laraq qalırdı”(67, s. 9).

Məsələyə Amerika alimi A.Oppcnhcym daha dürüst yanaşırdı. 
O nun fıkrincə, “Akkad dili şumer dilini sıxışdırmağı davam ctdirir 
və ya, hər halda, onunla rəqabət aparırdı, canlı həyatda, xüsusilə.

ədəbi jan rla rda  və s. onun  işlənmə və nüfuz dairəsini sıxışdırırdı” 
(118, s. 40).

Bununla belə, şumer dili yaşayırdı. Şumerlər Babilistandan çə- 
kilib getdikdən sonra bclə, şumer dili “elm” dili idi, “müqəddəs din” 
və “ədəbiyyat dili” olaraq qalırdt. Bu isə dihn “ölməsi” “ölü dil ol- 
ması” demək deyildi. A lman alimi Q.Vinkler o vaxtkı şumer dili və 
onun rolunu “ycni dövrdə elm və kilsə dili olan latm dili və onun oy- 
nadığı rolla" müqayisə edir (77, s. 6)... Doğrudur, hər sahədə hökm- 
ranlıq semitlərin əlinə keçmişdi, qədim şumer dilində yaranmış 
zəngin mədəniyyət akkad  dilinə tərcümə olunurdu, bu məqsədlə 
“Lüğət” kitabları da yazılmışdı. Lakin bu fikri canlı dilə, xalqm 
danışıq dilinə aid etmək olmazdı, çünki “Tarixin başlanğıcı” sayılan 
bir xalq, onun  dili yox ola, “canlı istifadədən də çıxarıla” , ölə 
bilməzdi. Tarixin gedişi təsdiq edir ki, böyük mədəniyyət, böyük ədə- 
biyyat və elm, sənət yaratmış bir xalqm dili ölmür, m in illər boyu 
yaşayır...

Necə oldu ki, qədim dünyanm zəngin mədəniyyətini, “ Bilqamıs” 
dastanı kimi şah əsəri, clm, sənət sahəsinə dair digər ölməz əsərləri 
yaratmış xalq yox oldu, onun dili tamam “sıxışdırıldı” , sıradançıxdı, 
öldü?! Şumerlər məğlubiyyətdən sonra İki çay arasından yığışıb çə- 
kildikdə, öz canlı dillərini də özləri ilə aparmışdılar. Lakin yarat- 
dıqları zəngin mədəniyyət, yazıh dil abidələri qalmışdı, onu daşımaq 
mümkün olmamışdı. Deməli, o vaxt şumer canh danışıq dilinin dəb- 
dən düşdüyü, “ölü dil o lduğu” fikri ancaq İki çay hövzəsinə aid ola 
bilərdi. Hardasa, bu zəngin mədəniyyətin davammı, bu z,əngin dilin 
varislərini ax ta n b  tapm aq lazımdır. Qədim Şumer xalqı, şumer 
dilinin tarixi, tale-müqəddəratı problcminin bu gün üçün gərəkliyi 
və aktualhğı da bundadır. Bəs, şumcrlər kimlərdi? O nlar daha çox 
hansı müasir tayfa və xalqİara uyğun gəlir? O nlar hansı tayfa və 
xalqların əcdadları, soy-kökü ola bilər və olub?

V.K.Afanasyeva yazır ki, “şumerlər etnik mənşəyi məlum ol- 
m ayan  xalqdır” (67, s. 5). Məgər etnik mənşəsiz bir xalq təsəvvür 
c tm ək mümkündürmü? Deməli, şumer xalqmın, həm də bəşər
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mədəniyyatinin ilki, hələlik başlanğıcı, çıxış nöqtəsi sayılan bir xalqm 
kimliyi, raənşəyi və inkişafm üqəddəratı problemi qarşıya çıxır. Bu 
problcm  həll o lu n m ad an  və ya bu barədə az-çox ağ labatan  fikir 
söyləmədən d e y ib n b r  havadan  asıh qahr. Məgər bəşər ta rix in in  
haradan  və kimlərdən başladığı fıkrinin üstündən sükutla keçm ək və 
ya “şumerlər etnik mənşəyi məlum olmayan xalqdır” -  deyə can qur- 
ta rm aq olarmı?!

A rtıq  m iladdan öncəki II minilhkdə akkadlar şumeri zəbt etmiş, 
mədəniyyətini mənimsəmiş, kitabələrini öz dillərinə çevirib bəhrələn- 
miş, elmin və mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid yüzlərcə ölçülü- 
biçimli lövhələrdən ibarət zəngin k itabxanalar  yaratmış, h ə t ta  
şumerləri təqlidə başlamışdılar. Şumerlər Dəclə-Fəratı elliklə tə rk  
etdikdən sonra belə, şumer dili Babilistanda din, elm və mədəniyyət 
dih'sayılmışdı.

Bəs tədqiqatç ılarm  sükutla üstündən keçdiyi -  zəngin elm  və 
mədəniyyətin əsl sahibləri özləri necə olmuşlar? Şumerlərin ta le  
müqəddəratmı tarix necə həll etmişdir? Bu suallar öz cavabmı göz- 
ləyir. ‘‘İtm iş” şumer telinin tapılması problemi, problemin m üm kün  
qədər ədalətlə, dürüst və ağlauyğun həlli dünya şumerşünashğının, 
habelə türkologiyanm ümdə vəzifəsidir. Problem son dərəcə geniş, 
əhatəli və bəşəri problemdir.

“Bilqamıs” dastanı o qədər mənəvi-əxlaqi üstünlüklərə, elə 
yazıhş tərzı və üsluba malikdir ki, dastanm  mənşəyi, qaynaqları, 
qəhrəm anlarm m xəlqi mənsubiyyəti, habelə geniş təsir dairəsi və s. 
barədə özü öz sözünü deyir. S .N.Kramer Bilqamısm kimliyi, əsil-nə- 
cabəti məsələsini belə izah edir; “Onun əsil-mənşəyinə gəlincə, ono- 
mastik əsasda mətnlə üzdən tanışhq belə təsdiq edir ki, Babii 
poem asm m çox qədimliyinə baxmayaraq, Bilqamıs haqqmdakı əsl 
hekayət yenə də semit yox, şumer qaynaqlarm a gedib çıxır. İki baş 
qəhrəmanm adı - Bilqamıs və linkidü daha çox şumerdir. Bilqamısm 
valideynləri təmiz şumer ad) daşıyır; Luqalbanda və Ninsun, 
Enkidünü yaradan Arur tanrısı bu qüdrətli şumer ana tanrıdır (29, 
s. 220). Alimin xatırladığı baş qəhrəmanlarm adlarınm morfoIo)i qu-

ruluş və məna bax ım ından tohliH şumerlərin kim olduğu, müasir 
xa lq lann  hansm a daha çox yaxmhğı məsələsinin açıhşına bir qədər 
yan ahr, bu müşkül görünən məsələ üzərinə işıq sahr.

T an rı la rm  və baş qəhrəm anın  məskəni, şumer Dövlət şəhəri 
U ruk və das tanm  admı daşıyan Bilqamıs və ya Gilqamış sözlərinə 
diqqət edək.

D as tan d ak ı şəhər adı Uruk Bilqamısm öz əli ilə tikib hasara 
aldığı, ad  verdiyi və məskən saldığı yer, müqəddəs Lananm qalası, 
İştarm mənzili, A nunun  məskəni kimi təsvir olunur. Bu da yurd, 
yuva, ocaq, nəsil-kök, əsil-nəsəb mənalarını verir: Uruk .sözü bu mə- 
nalarda indi də türk dillərində işlənir. Müasir dilimizdə həm ayrıca 
“Uruğun üzülsün!” , həm də uruk//turuğ sözü ilə birgə deyilən “Uruk- 
tu ruğun kəsilsin!” , “ U ru k -tu ruğuna  lənət!” qarğışları var. Bu 
qarğışlardakı Uruk sözünün həmin qədim “U ruk”dan gəldiyinə, şə- 
kilcə də, m ənaca da  bu sözün eyni ana kökə, eyni qaynağa bağlı 
o lduğuna şübhə ctmirik. U yuşdurulub  U ruk  sözünə qoşulan 
luruk//luruq//luruğ  sözü və onun  m ənalan  da  bu fıkrə əsaslanır. 
“Qədim türk Iüğəti”ndə isə söz belə şərh olunur; “T uruğ  1. yuva, 
yataq, sığınacaq, məskən...” (90, s. 588).

Uruk Dövlət şəhəri, Şumerdə ikinci xanədanlıqdır, ondan bir 
neçə yüz il qabaqkı Yaxm Şərq və Mərkəzi Asiyadan ilk mühacirət 
dövrünün xanədanhğı mənbələrdə 'rell-el-Obeycl vrt ya lü-O beyclad- 
lanır. (73, s. 196). Bu məskənin dövlət şəhəri adm m  müasir türk dil- 
lərindəki Tel-el-Oba və ya Ll-Oba sözünün 5-6 min il bundan 
qabaqkı şəklinin bir qədər təhrif o lunduğunu... güman etmək ol- 
mazmı?! Şumerdə Akkad xanədanlığmın hökmranlığı dövrünə aid 
(m.ə. 2 1 16-cı il) belə bir fakt da diqqəti cəlb edir. O vaxt adlarda iki- 
lik nəzərə çarpır, Kiş hökm darlarınm  adlarm da semit dili təsirinə 
rast gəlirik. “ Necə ki, əgər Ku-Baba şumcr adı daşıyırdısa, “hökm- 
darlar siyahısf’nda xatırlanmayan, başqa mənbələrdən məlum olan 
onun oğlu Puzur Suen semit adı daşıyırdı (73, s. 176). İstər 
“Bilqamıs” dastanında humhaha əjdaha surəti adınm “bab a” hissəsi, 
istərsə Ku Iktha hökmdar admdakı şumercə “ B aba” sözü və istərsə

112 H3



ÜLM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ Azr)rbavcan ədəhivvulı larixi

də “ İlahi B aba” adı düşündürür. Bu adlar müasir lürk xalqlarmm 
qədim və indilci “baba  sözü məzmununa tam uyğun gəlir.

B ununla səsləşən daha  bir faktı xatırlayaq. Şum erbrin  son 
hökm darı “ İbbi Suenə (m.ə. 2027-2003) hakimiyyət, atası Şu 
Suendən keçmişdi. Şu Suen U r və U ruk şəhər dövlətləri üçün o qədər 
böyük işb r  görmüşdü ki, o hökmdar -  tann  kimi məşhur olmuşdu. 
Artıq, deyildiyi kimi, adm “Suen” hissəsi semitcədir. “Şu” şumercə- 
dir. M araqhdır, təxminən 1800 il sonra m.ö. IV əsrdə şumercə bu ad 
təkrar olunur. B eb  ki, türk xaqanlarm birinin adı ^?/-dur. M ahmud 
K aşğarh  M akedoniyah  İsgəndərin Yaxm Şərqə -  O rta  Asiyaya 
yürüşündən bəhs edərkən yazır: “Zülqərney türk ölkəsinə yönəldiyi 
vaxtlarda tü rkbrin  çox qüdrətli və böyük ordusu olan Şm adh gənc 
bir xaqan lan  vard ı. ..” (153, III, s. 413-416). Şumer hökm darı Şu 
Suenlə türk xaqanı Şu adları bizim tarixi adqoyma ənənəmizlə 
bağhdır.  X aqan  Şuya ulu babalarm dan birinin adı verilmişdi... 
Q ədim Kiş xanədanhğı ~ şəhər adı ilə indi Şəkinin yaxm hğm dakı 
böyük Kiş kəndinin adı təsadüfıdir, yoxsa Şumer dünyasm dan  
qalmış kiçik zərrə - xatirədir? Qəti söz demək çətindir.

S .N .K ram er “Əkinçinin təqvimi” -  şumer mətnini tərcümə 
edorkən, torpaq ölçü vahidi kimi qanı.}//qarış sözünü cynib saxlamış, 
rus dilinə tərcümədə də söz eynib  qalmışdır: “Əkinçiyə hər qaruş 
torpağı səkkiz şırım etmək məsbhətdir. O, e b  etməlidir ki, toxumlar 
to rpağa  “ iki b a rm a q ” dərinliyində düşsün” (102, s. 80). Mütərcim 
qaru.}//qanş sözünün üstünə işarə qoyub səhifənin sonunda b eb  bir 
qeyd verir: "Q anış 6-7 m. ıızunhığunda torpaq zolağı”. Müasir 
dilimizdə “q a n ş” sözü “bir qarış to rp aq ” ifadəsi var. Görünür, “bir 
qanş  to rp aq ” ifadəsindəki qarı.ş//qaru.^ sözü “bir əlin açılışı” qədər 
deyil. Məhz qədim şumer dilindəki ən kiçik torpaq ölçü vahididir ki, 
bu gün də eynib dilimizdə işbnir. “ İki barm aq” birbşməsinin dırnaq 
arasm a almması da  diqqəti cəlb edir. Təkcə “Əkinçinin təqvimi” 
m ətnində müasir dilimizdə səsləşən bir neçə söz var ki, bunlar 
kursivlə, əslində olduğu kimi vcrilib, tərcümə edilməyib: qaru.^//qan.'i 
saman, bardil/A)ərdil (koian adı).

Ycnə S.N.Kramer bir rcscpti şumer mətnini tərcümə edərkən 
dərm an bitkisi kimi anadi.'  ̂ və dua.'^bur sözbrini cynib saxlamış, rus 
dilinə torcümədə də sözbr eynib  qalmışdır: “Resept N  4. Kol bitkisi 
anadi.^ yarpağını (yəqin Prosopis sterhaniana), duaşbur toxumu  ilə 
(ola bilsin, Atripıcx halimus L) əzib... həb düzəldib bitki yağı ib  yara 
yerinə sürtməli... (102, s. 74, 75). Burada da “anadiş” və “duaşbur” 
sözbri bizə doğma görünür.

“ Bilqamıs” dastanm da baş qəhrəm anm  adı və ya dastanın 
daşıdığı hər iki ad da az söz demir: “ Bilqamıs” və ya “Gilqamış” 
dünya dillərinə “hamısını, hər şeyi b ib n  və ya hər şeydən xəbəri olan 
ad am ” m ənasm da tərcümə cdilir. Əsərin adı m əzm ununa görə 
“D ünyanm  hər üzünü görmüş adam m  dastanı”şəklində də vcrilir. 
Hər iki adda  iki söz birləşir. Hər ikisi də türkcədir. “ Qədim türk 
lüğəti”ndə bu birləşmə adların sözləri bcb  izah olunur: '"liil bilmək, 
xəbər almaq, idarə ctmək, nəzarət ctmək, baxmaq, tapm aq, tanış 
olmaq və s. (90, s. 98); qamı, qamu//qamuğ//qanuq hamısı, bütün, 
tam am , bütünlüklə, hər şcy və s. “(lilqam ış” adı da iki sözün bir- 
ləşməsidir, mürəkkəb isimdir, türkcədir. (jil sözü “ Lüğət də 
verilməyib, çünki c b  qədimlərdən cyni məna ib  məşhurdur, arxaik 
olmayıb. (jilqamış//(jilqamcs//Gilqamcş adm m  ikinci hissəsi 
qanw.‘j//qaınes//qamış sözü diqqəti cəlb cdir. “ Bilqamıs” dastanı 
yazıya almdıqdan sonra (lilqamış adı yaranmışdır. (iörünür, dastan 
gil lövhələrə qamışla yazıldığma görə akkad larda  dəyişilib 
“( ji lqam ış” olmuş, söz müəyyən m ənada ycnə də öz şumcr əsilliyini 
saxlamış, bundan sonra əsərin və qəhrəmanm adı həm də bu şəkildə 
məşhurlaşmışdır: qamışla gilə yazılmış dastan.

“ Bilqamıs” adını “bilqa" və “mis” // “məs” şəklində götürüb izah 
cdən alimlər də vardır. M əsəbn, S.Ş.Çaqdurov yazır ki, “bu cpik 
adın əsasında qədim şumcr dilində “ ulu baba” , “ağsaqqal” , “ igid”, 
“b a h a d ı r "  mənalarını vcrən “ bilqa" sözü durur, “m əs" şəkilçisi 
qəhrəmanın xalq məclisinə aidliyini göstərə bilər" (140, s. 171). Lakin 
hu likrə bir qədər düzəliş vcrmək lazım gəlir. Çünki söz “ bilqa” yox, 
“bilgə” şəklində götürürməlidir. İ .M .Diakonovda adın “ Bilqamcs

114 \İ5



E L M Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ Az^rbavcan dddbivvatı larixi

şəkli göstərilir ki, bu Bilgə  - mes (mis) hissəbrinə aynlır. “ Bilgə” isə 
qədim “türk dilində yenə “bil” sözü ilə bağh olub, bihkh, müdrik, 
aqil, mütəfəkkir, fılosof (bax: 90, s. 105) mənalarmı verir. Şumer- 
türk dilləri yaradıhşm dan səslərin, hecalarm bir-birini izbyən ahəngi 
(bu ahəng qahn və incə hecah sözbr birbşərkən bir qadər çətin ahnır) 
üzərində düşünülüb, bu  əsasda da  onlarm  əhfbaları yarad ıhb  ki, 
“Orxon-Yenisey” yazılan bunun zirvəsidir.

Bilqamıs//Bilgemis//Bilqamış//Bilqameş və ya GiIqamıs//GHqa- 
m ış//G ilqameş -  qədim şumer qəhrəm anm m  adı ilə məlum qədim 
türk  qəhrəm anları Alpam ıs//A lpam ış (özbəkbrdə), Buğrancı oğlu 
İlalmış//İlahnıs, Tdrsusai77iş//Tdrsuzamıs Ç'‘D3dQ Qorqud k itabı”nda) 
və s. adlarm m  oxşarhğı və ahəngdar səsbnməsi təsadüfi (,'imayıb, bu 
qəhrəm anlarm  bir mənəvi te b  bağhhğma, “qardaşhğm a” , b ir  ana 
kökdən çıxdığma, bir qaynaqdan gəldiyinə şahidhk edir.

A nu  və Eana  t a n n  ad lan  diqqəti cəlb edir. Hər iki ad  ilk 
lövhəbrdə xatırlamr. Bütün əsər boyu bu surətbr də fəaldır, tez-tez 
on la rdan  söhbət gedir, onlar dastanda cərəyan edən hadisəbrə mü- 
d a x ib  edir, bəzən həlledici təsir göstərir və s.

D astanda  A nu həm ata, həm də ana kimi təqdim olunur, yəni 
ta n n  a ta  və tanrı anadır. O na ümumihkdə “tanrılarm atası” , “ilahə- 
b r  anas ı” -  deyə də müraciət edihr:

Öz atası Anunun qarşmnda ağladı

Tanrıların atası Anu rəhm etsin yenə

Onlarm ataları Anu da ora gəlih

İlahəhr anası Anu da gslib çıxdı, 
Taxmışdı altun qaşlı gözəl hoyunhağım...

(14, VI, 1.80) 

(14, VII, I.P .F .) 

(14, XI 1.8)

(14, X I  /., 160)

Əgər mətndə səhv getməyibsə, Anu tannsm m  hər iki mənada

ata və ana  m ənahırmda işbndiyi m araq doğurur. Eana  tannsm m  
adm da aua (E+ana) sözü bütövlükdə var. Müasir türk dilbrində iş- 
lənən “a n a ” sözünün çıxış nöqtəsi, mənşəyi Amı, Eana sözbrindən 
götürülə, yarana  bilərdi...

Ümumihkdə, dastandakı bir sıra qədim adlar müasir diümizdəki 
eyni ad la rdan  az fərqbnir və ya heç fərqbnmir. Məs., qədim Anu  
tan n  adı ib  müasir ana, qədim Enlii tann  adı ib  müasir Ellii'^'s ya 
elli), qədim  Şanıxat adı ib  müasir Şamxal, qədim M aşu dağ adı ib  
Şimah Q afqazdak ı Maşuq dağ ad larm da bir səs fərqi və ya artığı 
müşahidə olunur. Mənaca da bu ad və sözbr bir-birib səsbşir. Bun- 
ları təsadüfi səsləşmə saymaq olarmı?

U b a r  T u tunun  oğlu Dədə Ulnapişti ad birbşməsində iki söz 
müasirdir. U bar adı Umar (ummaq) sözünə uyğun gəhr b-m səs fərqi 
var ki, bu da b, m səsbrinin bir-birinə keçməsib bağh o b  b ib r  (müq. 
et: bən-mən). T u tu  adı öz müasir şəkhndə fərqbnmir.

İşullamm  adı da m araq doğurur. Bu İlahə İş tarm  ona arvad 
olmaq istədiyi surətdir, bağbandır. Müasir dihmizdə, canh danışıqda 
/^///a//!Y72//Işıl]anun adh gözəl bir böcək var, bağlarda, çəpər 
dibbrində işıldayar, par-par parıldayar. G üm an ki, həmin surətin 
adı bu sözlə bağhdır...

Beləlikb, şumer dili ib  türk d ilb ri arasmda bu qədər uyğunluq 
və bir-birini təsdiq müşahidə olunursa, bu təsadüfi deyil. Bu adlarla 
anomastik əsasda üzdən tanışhq bcb ,  yəqin edir ki, şumer-türk qay- 
naqları bir qaynaqdır, bunlar a rasm da açıq-aşkar sezilən yaxmhq 
və doğmahq var. Lakin müasir şumerşünaslıqda bu yaxmhq və doğ- 
mahğa laqeyd münasibət müşahidə olunur. İz bir qədər azdırıhr. 
Təkcə, “ Bilqamıs” dastanm da özünü göstərən, başqa mənəvi 
keyfiyyətbr bir yana, üç möhüm amil dil, el-döv!ət (Uruk), inam 
(Tənqri) tanrı şumer və müasir türk xalqlarınm bir kökə bağlı olduğu 
fikrini söybm əyə əsas verir. Beb  bir səsbşməni, beş min illik bir 
vaxtı, məsafəni keçib gəbn və dəyişməyən üç mühüm mənəvi amili 
dünya xalqlarınm heç birində tapm aq  mümkün deyil. Dünyanm 
tədqiqatçıları yığışıb bu bağhhğı, bu  səsbşməni, bu “mühafizəkar-
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lığı” şum crb hor hansı başqa bir xalq arasmda tapsın, münyynn ctsin, 
biz öz şLimcr kökümüzdən, şumer əcdadlarımızdan əl çəkək.

2 ) Şumer-tiivk nıhıı və ədəbi-m^n^vi (lohumluğu

H ər bir xalqın ruhu, xəlqi-mənəvi kcyfiyyəlbri larixon müəyyon- 
bşir, inkişafcdir, özünəməxsus xüsusiyyətbrb təsdiq olunur. Xalqın 
ədəbi-bədii söz dünyası, mənəvi aləmi, bədii təfəkkürü və s. də bu 
üstünlükbr əsasmda yaranır, formalaşır, biri digərini tamamlayır, 
xalqm iliyinə, qam na hopur. Bu mənada “ Hilqamıs” dastanı ilk çıxış 
nöqtəsi, başİanğıc olmaqla, öz lərdi-mənəvi xüsusiyyətləri ilə diqqəti 
daha  artıq cəlb cdir. D astan  çox qədim ədəbi-bədii yaradıcıhq 
növüdür. Başqa xalqlardan fərqh olaraq, şum crbr yaratdıqlan bədii 
əsərbri əvvəlcə bcyinlərində düşünmüşlər, müdrik ulu babalar, söz 
ustaları bu əsərbri şifahi işbyib kamil şəkb  salmış, yaymış, 
sinəbrdən-sinəbrə köçürmüşlər. "‘Bilqamıs'’ dastanı ib  türk xalqlan 
və onlarm , xüsusib das tan  yaradıcıhğı arasında qırılmaz tcllər və 
mənəvi bağlar müşahidə cdilir. “Alp-Ər-Tonqanın ölümünə matəm 
nəğm ələri”ni, “Dədə Qorqud K itabı” nı, “Orxon-Ycniscy” 
kitabələrini bir ana tcl “ Bilqamıs”a bağlayır. Bu tcl köklüdür, güc- 
lüdür, aparıcıdır.

S.N .Kramcr “ l^ilqamıs” dastanının ümumbəşər mövqcyi və təsir 
dairəsindən bəhs cdərkən yazır; “ D astanda haqqında danışılan 
problcm lər və cdilən cə h d b r  bütün dövrlərə və bütün xalqlara 
yaxındır. Bu, dostluqda düzlüyün tərənnümü, şəxsi şöhrət yanğısı, 
qəhrəmanlığa və sərgüzəştbrə chtiras, ölüm qarşısındakı yoxcdilməz 
qorxu və hər şcyə üstün gəb n  ölməzliyə canatm a təbbidir. Bütün 
bunlar “ Bilqamıs” dastanınm əsasını təşkil cdən, daima insan qəlbini 
həyəcanlandıran bir-birilə zidd hisslərdir və bunlar pocmaya 
kcyfıyyət gətirir, onun zaman və məkan sərhəddini müəyyən cdir. 
Təəccüblü dcyil ki, “ Bilqamıs” dastanı ona yaxın olan dövrbrin  cpik 
əsərlərinə güclü təsir göstərmişdir" (102, s. 217).

Alimin fikrini təqdir cdirvə buna qətiyyən şübhə də ctmirik. !>ər-

qin və Qərbin bir sıra xalqları dastanm  güclü təsiri və bu qaynaqdan 
istifadə ib  öz əsərbrini yaradıblar, onlarda dastan janrm da əsərbr 
a / dcyil. Lakin türk xalqlannm dastan yaradıcılığmı sadəcə təsir say- 
maq olmaz. D astan  türk xalqlarınm siqləti və ədəbi səliqəsinə uyğun 
yaradıcılıq növüdür. Bu yaradıcılıq ana kökün, vahid mənəvi tclin 
qədim və doğm a davamıdır, qəhrmanhq ənənəbri, yüksək mənəvi 
kcyfiyyətbr və üslubi kamilliyin qanunauyğun inkişafıdır. Xatır- 
lanan əsərbri yaradan  xalq (və ya cyni mənşəli xalqlar) hardasa bir 
kökdə, bir özüldə, bir qaynaqda birbşir, hər iki -  “D ədə Qorqud 
kitabı” və “Orxon-Yeniscy” kitabəbrinin üslub kamilliyi və bunun 
oxşarlığı şumer poeziyası və poetik düşüncə tərzinin davamıdır. Həm 
də bu əsə rb r  “ Bilqamıs” dastanına yaxm d ö vrb rin  epik əsərbri 
deyildir, a rada  iki, üç və daha  artıq  min i l b r b  məsafn vardır. 
“Orxon-Yeni.sey” k itabəbri isə epik yox, başqa növ, qəbir daşlan  
üzərinə yazılmış epitafıyalar, demək olar ki, tarix əsərbridir. Lakin 
asas üslub burada  da özünü göstərir, aparıcı rol oynayır.

Adətən, klassik dastanlar bizdə şcir ritmli olur, həmqafıyə və 
qafiyəbnmə əsasında yaranır, nəsrlə növbəbşir, qopuz, saz kimi 
qədim xalq çalğı a b t lə r ib  ifa olunur. Türk xalqlarmın dastan 
yaradıcılığmda xalq bədii təfəkkürünün ən azı üç mühüm cəhəti 
vəhdət halm da birbşir:

1) şcir, 2) şe irb  nəsrin növbələşməsi, 3) şeirb musiqinin vəhdəti. 
Bu kcyfiyyətbr əslində “ Bilqamıs” dastanm dan axıb gəlir. 
“Bilqamıs” dastanı bizim Ulu babalara Qorqud Atalara, “Orxon- 
Yenisey” kitabələrini diqtə cdən Bilgə xaqanlara və onu sal daşlara 
həkk cdən Yolluqtikin əkəbrə və başqalanna, söz yox, mƏİum idi. 
Onlar bundan mənəvi qida almış, bəhrələnmişdilər.

a ) “Bilqamıs” -  “D^d.ı Qorqud” paıalelhri

“ Bilqamıs” dastanınm yazıhş tərzi, üslub xüsusiyyətləri diqqəti 
daha çox cəlb cdir. Dastanın kamil, yüksək səviyyəli fərdi yazı üsulu.
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üslubu müxtəlil'dillərə tərcüməbrdə b e b  əslliyini saxlayıb, itməyib, 
“toxunulmaz” qahbdır. D astan şumer dilindən akkad, hett və başqa 
d ilbrə  tərcümə cdihb, dih başqa dil olub, am ma üslubıl. necə deyər- 
b r ,  “ tərcümə oluna bilməyib” . Bu yüksək keyfiyyətbri isə özünü, xü- 
susib , mühüm apanc ı qəhrəmanları, onlarla bağh hadisD və 
əhvalatları nazərə çarpdırmaq, ön plana çəkmək üçün deyibn və qəs- 
dan tokrarlanan misra, beyt, bənd vo bəzən bütöv parçalarda 
göstərir. Bu m ənada “Dədə Qorqud kitabı” “ Bilqamıs” dastanı ib  
çox güclü səsbşir və biri digərini tamamlayır. Bu, hər iki əsərin yük- 
sək və dcyərdik ki, onlan eyni qaynağa bağlayan ali keyllyyəti sayıla 
bibr.

“ Bilqamıs” dastanm m  I lövhəsindən dərhal gözə çarpan üslub, 
əsas məzmun, hadisə və əhvalatlarm təkrar-təkrar xatırlanmasıdır. 
Bunlar adi və ya təsadüfi hal olmayıb, əvvəlcədən düşünülmüş, 
ölçülüb-biçilmişdir. Bir misranm, beytin, bəndin və bəzən bütöv bir 
hissənin dönə-dönə cynilə təkrarı, zəruri olaraq əsas hadisələrə ton, 
ritm vcrir, ycni hadisə və əhvalatlara kcçməyə yol açır, ana teli, əsas 
məzm unu hamarlayır, poetik axma sahr, m ətbbi dinləyiciyə d ah a  
aydm çatdınr, süjct, idcya xəttini gücbndirir. Bütün bunlar isə das- 
tanm  bədii quruluşuna fərdiUk, özünəməxsusluq gətirir.

Dastanm üslubunda mühüm hadisə və əhvalatlarm təkrar-təkrar 
qabardılması kamil və kamil olduğu qədər də qədim bir kcyfiyyət 
kimi nəzərə çarpır. V.Afanasyeva yazır: “şumcr pocziyasmm əsası 
paralchzm prinsipinə uyğun olaraq alınır...” (67, s. 14).

“Dədə Q orqud k itab ı”nm əsas üslubu barədə də cyni fikri 
söybm ək olar. “ Dədə Q o rq u d ”un səciyyəvi üslub xüsusiyyəti də 
onun paralclizm üslubunda yazılmasıdır. Paralchzm bütünlükb 
əsərdə və ayrı-ayrıhqda hər boyda aparıcı üslubudur, əsas hadisəbrə 
təkan vcrən yazıhş tərzidir.

“Bilqamıs” dastanı 12 lövhə, “Dədə Q orqud” dastanı isə 12 boy- 
dur. Say uyğunluğu, hər halda, tədqiqatçmı düşündürür. Bu, kökə 
bağiıhqlaml, yoxsa təsadüfənmi bclə alınıb? Hələlik, dcmək çətindir. 
Lakin buna əhəmiyyət vcrməmək olmaz.

Hər iki əsər üzrə bəzi üslubi paralelbri müqayisəli şəkildə iz- 
ləyək.

“Bilqamıs” da
Baş hökm dar -  qəhrəmanın tərənnümü bu misralarla başlanır:

“Urukun divarım odur ucaldan heb 
Çdqmhqda, qüvvəda oxşaytr qtzm ş kələ,
Döyuşdə sUalnmn yo.v tayı-hərahəri,
Təhil səshnifn kim i oyamr igidləri.

Sıçrayır yatağından Urukun arənhri:
A talann yurdunda oğul qoymaz Bilqamıs,
Özi't öz haşına o gecə-gündi'ız açır iş.
O hasarlı Urukun kahinimi Bilqamıs?!”

Burada şcirin tonu, ritm bir qədər dəyişir:

“Uruk oğullannm kahini tək hirdi o,
Əzəmətli, şöhrətli, hər şeyə qadirdi o.
Qoymaz ki, anaların g.ılinl,ıri dul qalsın,
Oğulları dalınca uzanan yo l hoş qalsın ”

(14, /  L, II, 7 ,10 ,15 ).

Açıq-aşkar hiss olunur ki, bu ton musiqi tonu, mahnı ahəngidir. 
Bu isə bizi das tanm  əslində musiqi ib  vəhdətdə yarandığı, 
bəstəbndiyi qənaətinə gətirir...

İkicə m isradan sonra ycnə eyni mətnin tək ran  gəhr, ancaq 
birinci misrada cüzi dəyişiklik var:

“Sən igid yaratmışsan, oxşayır qnmış kəh,
Döyi'ışdə silahının yox  fayı-hərahəri,
Təhil səshnən kimi oyamr igidləri -
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Sıçrayır yatağından Uvukım ərənhri:
Ataların ynräıında oğııl qoymaz Bilqamıs,
Özü ÖZ haşnta o gec^-gündüz açtr iş.
O hasarlı Urııkıın kahinimi Bilqamıs?!"

Yenə eyni ritmik dəyişikliklə davam edən cyni bənd gəiir;

“Urnk oğullarımn kahini tak hirdi o,
Əz^mətU, şöhrdtli, hər şeyə qadirdi o.
Qoymaz ki, analann gəlinləri dul qalsın,
Oğullan dalınca ıızanan hoş yo l qalsm ”

(14, /  L., 20, 23, 29)

“ Bilqamıs"da təkrarlanan  beyt vo bondlor-paralelbr, bir növ 
bizim dastanlarımız va mahnılardakı noqaratı xatırladır. Bunlarm  
d ırnaq  arasma almması da obəs yerə deyii.

“Dədə Qorqud”da
D astanm  dörd boyu baş hökmdar qəhrəman Baymdır xanm  

eyni üslubda təqdimi ilə başlamr:
“Xamm hey!
Bir gün Qam  Gan oğlı xan Baymdır yerindən turmışdı. Şamı 

günligi yer yüzünə dikdirmişdi. Ala sayvanı gög yüzüno aşanmışdı. 
Bin yerdə ipək xahçası döşənmişdi...” (Dr. 10).

Və yenə:
“Xamm hey!...
Q am  Gan oğlı xan Baymdır ycrindon turmışdı. Q ara yerin 

üstünə ağ ban evin dikdirmişdi. Ala sayvan gög yüzünə aşanmışdı. 
Bin pərdə, ipək xalıçası döşənmişdi...” (Dr. 66-67) və hb.

Bu paralellər VII və IX boylarda da cüzi dəyişikliklə təkrar ol- 
unur. Boylardakı hadisə və əhvalathır buradan başlanır və inkişaf 
edir.

“Bilqamıs”da
D astanm  ikinci əsas qəhrəmanı l'>nkidünün təqdimində cyni

üslubdan paralclizmdən istiladə olunur.

Ovçu xəh.ır g,7tirih atasına söyL^yir ki:
“Ata, dağlardan cnih hir igid kişi gämiş.
Bütün eid,ı o arin ,ılhrin^> tay olmaz,
Göydrin düşmüş daş kimi çox ağırdı əlhri.
Bütün dağları g^zir, vcyilhnir, dolaşır,
Həmiş^ vəhşihrh suvatlara yanaşır.
O həmişə yolunu sııların üst.ı salır.
Qorxuram yaxmlaşam, cüratim çatmır m^nim!
M<vt quyular qazıram, o doldurur onlan,
Mən tə h h r  qururam, o dağıdır onlan.
Çölün vrihşihritn çıxanr o äimd<vı,
İmkan vcrmir ov tutam diinyanm çölhrindan”

(14, /  L., // / ,  1-10)

Ata məsləhət görür ki, oğlum, gct bunu Urukda yaşayan 
qüdrətli Bilqamısa söylə.

Ovçu cyni sö/ləri təkrarən Bilqamısa deyir:

“Uca dağlardan cnih hir igid kişi g,ılmiş.
Bütün ehh o .ırin ,ıll,nin.ı tay olmaz,
Göyd.vı düşmüş daş kimi çox ağırdı .ıll.ıri.
Bütün dağları g.ızir, vcyilhnir, dolaşır,
Hi>mişə vi>hşihrh sııvatlara yanaştr.
O h^mişə yolunu sulann üstə salır.
Qorxuram yaxmlaşam, cür.ıtim çatmır m,vnm!
M.VI quyular qazıram, o doldtınır onlan,
M.VI tə h h r  qııruram, o dağıdır onları.
Çölün vəhşihrini çıxartr o .ılimdən,
İmkan vcrmir ov tııtam dünyamn çölhrindən”

(14 ,1  L ,  111, 30-35)
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Bu paralel-kompleks m ə tnbrdək i sıra i b  verilən iki m isra  üç- 
dörd  dəfə də əlavə o la raq  təkrarlanır, baş beytə çevrilir. Məs.; 
Bilqamısm gördüyü yuxunu anası yozaraq eyni sifatbrlə ona  tərif  
deyir;

“Giiclii bir həmkarındır, dostun, xılaskarındır,
Biitiin elda o ərin əlhrinə tay  olmaz.
G öydm  diişmüş daş kimi çox ağırdı ə lh ri”.

( 1 4 , 1  L. ,  VI, I ) .

Və yenə;
“Dedim ki, o olacaq doslun və xilaskarm.
Biitün eldə o ərin əlhrinə tay  olmaz,
Göydən diişmiiş daş kimi çox ağırdt ə lhri”.

(14, IL ., VI, 2 0 ).

Bilqamıs, anasm m  ona  dedikbrini bir daha eynib sadalayır və 
Enkidünü qardaşlığa qəbul edir;

Biitiin eldə o ərin əlhrinə tay  olmaz,
Göydən diişmiiş daş kimi çox ağırdı əlləri!
Xeyir-dua ver ona, qoy mənə qardaş olsun!”

(14, IIL ., III, 43).

B eb likb ,  eyni bir beyt 5 dəfə ön plana çəkilir, baş beyt olur. 
N əzərbr Enkidünün qüdrətli bir ər, Bilqamısa tən “həmkar'’, “dost” , 
və “xilaskar” bir qəhrəm an olduğuna doğru  yönəldilir. O, bu  
s ifə tb rib  daha artıq  yadda qahr, öz həyat fəahyyəti və igidhyi ib  bu 
keyfıyyətbri doğruldur.

Bütün əsər boyu paralehzm bcbcə aparıcı, əsas üslubdur. Das- 
tanm  yazıhş (və ya deyihş ) üslubundakı bu yetkinlik təsadüfı deyil. 
H ər şeydən əvvəl, “ Bilqamıs” dastanı yazıya almmcayadək min il 
xalqm dihndə-ağzmda, yaddaşmda gə/ib tam kamil şəkb düşüb. Bu 
özü isə xalq yaradıcılığmm yeganə nümunə.si oia bilməzdi və ənənəsiz

deyil...
“Dədə Qorqud”da
D as tan m  iki boyu baş sərkərdə - qəhrəman Qazan xanm yenə 

eyni üs lubda təqdimi ilə başlanır;
“Xanım hey!
Bir gün U laş oğh... Salur Q azan yerindən turmışdı. Toqsan  

başlu ban  e v b r in  qara yerin, ü/ərinə digdirmişdi. Toqsan yerdə ala 
qah, ipək  döşənmişdi, səksən ycrdə badyəbr qurulmuşdu. A ltun 
ayaq sürah ilə r  düzülmüşdü. T oquz  qara gözlü, xub yüzlü, saçı 
a rdm da u ru lu ,  köksü qızıl dügməli, əlbri b ibgindən  qmah, bar- 
maqları nigarh , m əhbub kafər qızları Qalm Oğuz bəglərinə sağraq 
sürüb iç ə rb rd i . . .” (Dr. 35-36).

Və ycnə;
“Xanım hey!...
Bir gün U laş oğlı Qazan bəg yerindən turmışdı. Q ara  yerin üzə- 

rinə o tax larm  dikdirmişdi. Bin yerdə ipək xalıçası döşənmiş idi. Ala 
sayvan gög yüzünə aşanmışdı... Toquz ycrdə badyəbr qurulmuşdu. 
Altun ayaq surahılar dizilmişdi. Toquz qara gözlü, örmə saçh, əlbri 
bibgindən qmah, parm aqlan  nigarlı, boğazları birər qanş  kafər qız- 
ları al şərabı a ltun ayağla Qahn Oğuz bəgbrinə gəzdirirbrdi...” (Dr. 
122-123).

Bu “ başlanğıc” para lc lb r  də əsərin baş hökm dar qəhrəmanı 
Bayındır xanla bağh təqdimatın ruhuna uyğundur; “Qazan xan da 
yerindən durmuşdu, ağ ban cvlərin qara ycrin üzərinə digdirmişdi” 
və s. Söz yox, nəsrlə vcrilən bu parçalar, nəzmb də vcrib b ibr.

Yaxud, “ D ədə Q orqud”da ycnə cyni ədəbi üsul, fikri ifadə 
tərzinə diqqət cdək;

“N agahandan  Qaracıq çobanm üzərinə altı yuz kafər qoyuldu.
Kafər aydır;

Qaranqu axşam olanda qayğılu çoban!
Qarla yağmur yağanda çaqmaqlu çqhäU  
Siidii, peniri hol, qaymaqlı çoban!’*-

(Dr. 40)
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Qazan bəy də eyni baş beyt -  sifəlb çobandan xəbər alır;

“Qaraıtqu axşam olanda qayğılu çohan!
Qarla yağmur yağanda çaqmaqlu çoban!
Üniim ünh, sözüm dinldl... ”

(Dr. 47)

Və yaxud, IV boyda oğlu Uruzla ova çıxıb evo tək qayıdan əri 
Q azan  xana Burla xatm həyəcanla dönə-dönə müraciət edir, ona 
verdiyi sual-misralar kompleksində üç dəf'ə eyni baş bcyt təkrar ol- 
unur:

“Yalnuz oğul xdhərin, Qazan, de^il mana!
Dcmaz olursan yana-göyh qarğaram, Qazan, sana!..
Yalnuz oğul xəbərin, Qazan, dc’gil mana!
Deməz olsan yana-göyə qarğaram, a Qazan, sana!”

(Dr.  1 3 7 )

Və ya;

“Yalnuz oğul xəhərin, a Qazan, degil mana!
Dcməz olsan yana-göyna qarğaram, Qazan, sana!”

(Dr. 138)

Qəlib birdir. Hyni paralcllər digər qəİırəmanlara verilən 
sifətlərdə daha artıq müşahidə cdilir. “ Dədə Q orqud”da bu clə bir 
qızıl yazılış qəHbi, üsuludur ki, əsasmı '‘Hilqamıs”dan götürüb gəhb 
və tarixən heç vaxt üzülməyib...

“Bilqamıs”da
Siduri tan n la rm  xanımı qəhrəm an Hilqamısa bu sualiarla 

müraciət cdir;

“Niyif yanağın hatıh, ha^ın cnih sin,vii)?
Qəlhini qəmLv alıh, üzün niyə sarahh?
N iyə sənin içində sonsuz bir nisgil yaşar?
Görkəmin yollaı- yormmjj yorğun adama oxşar.
Bürkü, sazaq qarsıyıh niyə sənin üzünü?
İlqımmı axtarırsan gəzib çölün diizünü?”

( l 4 , X L . , I , v , k , g ; I I I , I ; I V , 4 2 )

Bu sual cümlələr eynilə üç dəfə Hiiqamısa verihr, üç dəfə də 
cavab almır və bunlar bir-birinin cyni olan cavab cümlələrdir.

“Nccə batmasın yanaq, haş nccə əyilməsin,
Qəlb nccə qəmlənməsin, rəng necə dəyişməsin?
Qəmlər mənim içimə həs nccə yo l salmasın,
Yol gəlib yorulmuşa can nccə tay olmasın?
Necə qarsdmastn biirkii, sazaq üzümii?
Nccə dolaşmaytm mən, axı çöliin diizünii?...”

(14,  X L . ,  l , g , I l l , l ; V , l )

Dastanda cərəyan cdən hadisələrə təkan verən əsas qüvvə bu- 
radakı suallar və təkrar-təsdiq cümlələrdir. Sual cümlələr də, cavab 
cümlələr də nəinki ö/.-ö/lüyündə, bütövlükdə - kompleks şəklində 
təkrarlanır, hətta əsas, aparıcı üslub dərinləşir. Oxucu qədim 
dünyanm bu şcir nizamı, söz düzümü ilə yaranan fıkir aydmlığma 
heyran olmaya bilmir.

“Dədə Qorqud”da
liyni ədəbi üsul, cyni üslub ruh əsas və aparıcıdır, misralarm 

dönə-dönə təkrarı əsas məzmuna qüvvət verir, misralar ü/orinə vurğu 
salır. Hu m ənada Dirsə xanla dustaq oğlu arasında gcdən danışıq- 
dakı paralellərə diqqəl edək:

“ Dirsə xan oğlancuğı idükin bilmədi, qarşu gəldi, söylər, 
görəlim, xanım nə söyİər. Aydır:
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Boynu uzun bədəvi atlar gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içində binadin varsa, yigit, degil mana. 
Savaşmadm-uruşmadm, ab verəyim, döngil gerii! 
Ağayıldan tiimən qoyun gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içinda şişligin varsa, degil mana. 
Savaşmadın-uruşmadın, alı verəyim, döngil gerii! 
Qaytabandan qn ıl davə gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içində yüklatin varsa, degil mana. 
Savaşmadm-uruşmadm, alı verəyim, döngil gerü!
Altun başlu ban evlər gedərsə, bənim gedər,
Sənin də içində odan varsa, yigit, degil mana. 
Savaşmadın-uruşmadın, alı verəyim, döngil gerü!..

Oğlan burada  babasma söybmiş, görəlim, xanım nə söybmiş:

Boynu uzun bədəvi atlar gedərsə, mənim gedər,
Bənim də içində binədim var.
Qomağtm yoq qırq namərdə!
Qaytabanda q m l dəvə sənin gedər.
M ənim də içində yüklətim  var.
Qomağım yoq qırq namərdə!
Ağayüda tümən qoyun sənin gedər.
M ənim də içində şişligim var.
Qomağım yoq qırq namərdə!..
Altun başlu ban evlər sənin gedərsə,
M ənim də içində odam var.
Qomağım yoq qtrq namərdə!.. ”

(Dr. 32-34)

Boyda cərəyan edən hadisələrə yckun vuran bu bədii suai-cavab 
təlcrarlandır. Boyun və ümumilikdə daslanm  aparıcı, əsas üslubu da 
bununla müəyyənləşir. Misralardakı nizam, l’ikir aydmlığı, ləkrar- 
təsdiq söz-ifadə incilərini məiıarətlə düzmə, işlətmə üsulu ana kökdən
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“Bilqamıs”a bağiılıqdan gəlir.
“Bilqamıs”da
Əlıvalata, yeni hadisəyə keçid üsulu diqqəti cəlb edir;

‘‘Üfüqə səda düşüb, ağaranda dan yeri 
Bilqamıs sölıbət açıb dostuna belə dedi... ”

(14, I L ,  V IIIL , l, l )

Və;

“Üfüqə səda düşüb, ağaranda dan yeri, 
Bilqamıs ölkəsini çağtrtrdt adbaab”

(14, V IIIL , II, 20)

Və ya;

“Üfıiqə səda düşüb, ağaranda dan yeri... ”
(Bundan sonra yüzdən çox şeir çatışmır)

(14,111 L ,  III, 8)

Yaxud;

“Üfüqə səda düşüb, ağaranda dan yeri,
Bilqamts özü gildən bir heykəlcik düzəltdi”

(14, VIII L ,  V, 8-45)

“Dədə Qorqud”da
Əhvahıta, hadisəyə keçid üsulu eyni qaynaqdan gələn üsuldur, 

cyni likir eyni şəkildə, təkrar-təkrar sadalanır;

“Alar sabalt Dirsə xan yerindən tıru turdu”
(Dr. 21)
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Və ya:

“Alar sabah Dirsa xan qalqubam yevbtdən ınn tm ub”...

Və ya;

“Alan sabah yerindm turan qtzlar’
Ağ otağı qoyuban qara otağagirən qızlar!”

(Dr. 105)

Yaxud;

“Alan sabah, xan qm , yerimdən durmadımmı? 
Boz ayğırm belinə binmədimmi?!” və hb

(Dr. 116)

Qəlib birdir. Bu paralelbrin  uyğunluğu təsadüfi sayıla bilməz. 
Bu uyğunluq səhər tezdən -  “dan  yeri ağaranda” (“a la r-sabah '’) 
a la-sabah” işə başlam aq və ya səiəro çıxmağın bir soliqo-vərdişo 

çevrildiyini, ənənəvi o laraq nəsildən-nəslə keçib bədii əsərlərə do 
düşdüyünü təsdiq edir.

M araqhdır, həm “ Bilqamıs” daslanı, həm də “Dədə Qorqud" 
kitabmm başlanm a və tamamlanması da üslubca bir-birinə uyğun 
gəlir.

“Bilqamıs”da

“Qalx, Uruk qalastmn divarı iistə yeri.
Gör bünövrə necədir, necədir kərpichri?
Divar bişmiş kərpicdən, bərk hörülüb başabaş,
Yeddi M üdrikm i qoyub qalamn himinə daş?”

(14, I L ,  1, 15)
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Hyni bəndlə oxucularma müraciətlə başlanan daslan cyni bəndlə 
də tamamlanır.

“Dədə Qorqud”da
“Xanım hey!..”
Qəhb birdir. Bu, eyni il'adə ilə oxucularma müraciətlə başlanan 

kitab eyni bəndlə də tamamlanır.
Müasir türk xalqlarmm , habclə Azərbaycan xalqmm diHndə 

rolklor-nağıl süjetlərikəmi, yoxsa əsatir və əlsanələrləmi gələn 
“seçilmə” say sö/lər və bunlar əsasmda yaranan birləşmə və iladələr 
var. Bu mənada da qədimdən “ üç” , “yeddi" saylan diqqəti cəlb edir 
(sonralar bu sözlərə “q ırx"  sayı əhıvə olunub). “ Atahır üçdən 
deyiblər” kəlamı da buradandır. Bu əsasda yaranıb xüsusiiəşən bir- 
ləşmə və ifadələr kitabələrimizdə tarixən çox tez-tcz işlənib, hadi.sə 
və əhvalatlara yön vcrib; “ Üç gün üç gecə yol gctdi”, “ Yeddi gün 
yeddi gecə toy elədi", “ Üç zərbə vurdu” ... Bunun da kökü, ö/.ülü gəlib 
“ Bilqamıs” dastanma bağlanır.

“Bilqamıs”da
“ Üç” sayı. Üç^iin: “ Üç gündən sonra onUır həmin yerə gəldilər” 

(1 1., III, 45), “Altı həftə üç gündə Fərat çayı göründü” , Üç lalant: 
“ Üç talanthq baltalar, xəncərlər dü/,əUdiIər” (II 1., III, IV, 32). Üç 
qah: “Sonra da mən düz üç yaxşıca qır əritdim, düz üç qab qatranı 
da qarı.şdırdım onunla...” (XI I., 60). Üç zərhə: “ Düşmən ycrə yıxıldı 
üç qüvvətli zərbədən” (V I., I, 2.3). “ Yeddi” sayı. Ycddı (iıfil: “ Uruk 
qapılarından yeddi qıl'ıl açıldı” (III., III-IV, .37). Yeddi(iıırlııın. yccldı 
xəıuhyk: Ycddi qurtum  içdi, çaym suyu yox oldu, Nəl'əs dərdikcə 
ycrdə yeddi xəndək oyu ldu” (VII 1., 120). Ycddı M üdnk:  “ Ycddi 
Müdrikmi qoyub qalanm himinə daş?” (1 l.,l, 15). Ycddid^ıfə. yc’ddi 
nuvızil: “Sən ona yeddi dəl'ə yeddi cür quyu qazdm ”, “O na nəsib ct- 
məsin yeddi mənzil keçməyi” (V I1., 50, 55), Ycddiövlad: “Q(^y sənin 
xatirinə yeddi övlad anası öz ərini tərk ctsin” (VII I., IV, 10). Ycddi 
^ün: “ Düz yeddi gün kcçib altı gün dalda qahb" (IX 1., 11, 23-24)...

“ Dədə Qorqud”da
“ Üç” sayı. Üç: “01 üç canvərin, biri qoğan aslandı...” (Dr., 173).
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Üç kərə: “Üç kərə yağı görməsə, qan ağhyan Toğsun oğh Rüstəm
varsun!” (Dr. 206). Üç gün: “Üç gün tam am  ağırladı. Üç gün dəxi adam la danışan kimi ağacla danışn';

. Az^rhavran əcbhıvvatı tar ix i

Bəkih av-şikar ə t ib  qonaqlıyalım, bəglər! -  dedi” (Dr. 237). “Üç gün 
dünh-günh yortdı...” (Dr. 263)...

“Yeddi” sayı. Yeddi: “Yeddi kafir bəgi qıimcdan keçd i” (Dr. 
120), “Beyrək dəxi yedi qız qarmdaşmı yedi igidə verdi” (D r. 121), 
“Q ara  bığm yedi yerdə ənsəsinə dükən...” (Dr. 149-150); Y eddi kişi 
ilə quru lu rd ı m ənim  yayım: ...Yeddi qa tla  vardım, ol qəleyi alı- 
m ad ım ” (Dr. 207), “Yedi başlu əjdərhaya yetüb vardım ” (Dr. 278)...

“Bilqamıs”da
Enkidünün Sidr meşəsindən gətirdiyi ağacdan düzəldilmiş 

məbədin qapısı ilə söhbəti diqqəti cəlb edir. O ağacm üstündə Enkidü 
ölüm cəzasma m əhkum  edilmişdi. Onu ölüm hədələyirdi:

“Enkidü nəzdr salıb, qapıya göz ye tim ,
Adamla damşan tək ontınla söhhət edir.
“Adi, taxta qapıdır, hissiyox, duyğusu yox,
Ağıl deyihn şeydm  bir dtrnaq da yoxudur.
O ııcaboy, qamətli sidri görənə kim i 
İyirm i mənzil keçib çox axtarmışam səni 
Dünyada o ağaca məgər taym ı tapdar?
Boyun on səkkiz sajın, enin altı sajın var.
Cəftən, həngaman, sürgün on iki dirsək olar.
H azırlayıb gətirdim bəzədim Nippıırdadı 
Bilsəydim aqibətin bu olacaq axırı,
Bilsəydim o zəhmətin budıtr mənə qalam,
Çilik-çilik edərdim götürərdim baltanı,
Sal bağlaytb bir yolluq axıdardım sulara... ”

(14, VIIL., l, 35-45).

“Dədə Qorqud”da
Kafirlər Qazan xanm oğlu Uruz bəyi yad eldə qənarə dibino as- 

mağa gətirirlər. Uruz ağacla, təxminən eyni məzmunda söhbət edir,

H2

“Ağac! Ağacl dersəm sana ərlənmə, ağacL.
B öyük-böyük sulartn köprüsü ağac!
Qara-qara dənizlərin gəm isi ağac!..
Başm ala, baqar olsam, dibsiz ağac!
M əni sana asarlar, götürməgil, ağac!
G ötürəcək olursan yigitHgim səni tutsıın, ağac!
Bizim  eldə gərək idin, ağac!
Qara hindu qullarıma buyuraydtm,
Səni para-para toğrıyalardı, ağac!”

(Dr. 55-56)

Məgər b u n lan  təsadüfi saymaq olarmı? Yox! Bu təsadüfi oxşar- 
lıq deyildir...

“Bilqamıs”da
İlahə İştar Bilqamısdan intiqam almaq, onu məhv etmək üçün 

Uruka çılğm bir Buğa göndərtdirir. Bilqamıs dostu Enkidü ilə bir- 
likdə buğanı öldürür:

“İştar qalxdt Urukun qala divarlanna 
Divar üstə sərildi, bu iş gəldi artna:
“Buğam öldürməklə məni rüsvay elədin,

vay halına, Bilqamts!”
Enkidü qtılaq asıb İştarın bu sözünə,
Buğanın sağrısınt kəsib çtrpdı üzünə:
Buğa kim i edərdim, sən də düşsən əlimə,
Onıın bağtrsağtnt dolayardtm beiinə!”

(14, VI!., s. 150-155)

“Dədə Qorqud”da
Dirsə xan oğlu Buğac Baymdır xanm çılğm buğası ilə vuruşur, 

yıxır və başmı kəsir. Buna görə də ona buğac adı verilir:
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“ Magər xanım, Bayandır xanm, bir Buğası vardı, bir dəxi 
buğrası vardı. 01 Buğa qatı taşa buynuz ursa un kibi ügüdordi. Bir 
yazm, birgüzin Buğayla Buğrayı savaşdırarlardı... Buğayı saraydan 
çıxardılar, üç kişi sağ yanmdan, üç kişi sol yanmdan dəmür zəncirb 
buğayı tutmışlardı. Gəlüb meydan ortasm da qoyu verdibr. Məgər 
sultanm, Dirsə xanm, oğlancığı, üç dəxi ordı uşağı mcydanda aşuq 
oynurlardı. Buğayı qoyu verdilər, oğlancıqlara “qaç" dedilər. 01 üç 
oğlan qaçdı. Dirsə xanm oğlancığı qaçmadı. Ağm eydanm  ortasmda 
baqdı urdı. Buğa dəxi oğlana sürdi goldi. Dilədi ki, oğlanı həlak 
qılaydı... Buğayla oğlan bir həmlə çəkişdilər. İki talusmm, üstünə 
buğanm , köpük lurdı. N ə oğlan ycnər, nə buğa ycnər. Oğlan llkir 
clədi, aydır: bir tama dirək ururlar, ol tama tayaq olur. Ik n  bunm  
alnma niyə tayaq olur ben tururbən dcdi. Oğlan buğanm alnm dan 
yum ruğun gedirdi, yohndan savıldı. Buğa ayaq üstünə tu ram adı,  
düşdi, dəpəsinin üstünə yıqıldı. Oğlan bıçağma əl urdı. Buğanm  
başmı kəsdi” (Dr. 15-17).

Bunu da təsadüfi saymaq olmaz. Bu bənzərliklər təsadüfı ol- 
mayıb, bir qaynaqdan gəlir. Bir mənəvi tclin davamı və ya ədəbi əx- 
zctmodir, “ Bilqamıs" dastanm dan gəlmə iqtibasdır.

“Dədə Q o rqud”un əsas qəhrəm anlan (Qazan xan, Qanturalı, 
Ycknək və b.) Bilqamıs xasiyyətli-xaraktcrlidir, öz dönməzliyi, 
“tərsliyi”, nccə deyərlər, “tutduğu ycrdən kəsməsi” ilə onu xatırladır, 
varisi olduğunu hər mənada təsdiq cdirlər.

Əzrıldən insanda ölüm vahiməsi, ölüm qarşısmdakı əbədi qorxu, 
ölməzliyə canatma cəhdləri olub. Bu problcm ilk dələ “ Bilqamıs”da 
qoyulub, həllinə səy göstərilib.

( j ö z ü  önündə dostunun ölümünü görən Bilqamıs böyük qorxu, 
kədər, dərd içində dcyir;

“Dostnm m m i e^idih hir öziin,ı ^.ılnwzmi?
Bımuma qurd dolmamı^ hir oyana hilməzmi?
Öli'ım mcVii qorxudur, qoymur dayamm rahat,

Azr)rhuvcan əchhivyatı tarixi

Tapa hil,v,wımi m.ın, gör<vı, əh<ıdi h.ıyat?
Quldur tak yola çıxıh, çölLır hoyu qaçaram... ”

( I 4 ,X L .I I ,7 )

Bilqamıs bu  ölümün dərm anm ı axtanr, onu tap ıb  əvvəlcə 
xalqma vcrmək, onu əbədi həyata qovuşdurmaq istəyir. Lakin çə- 
tinliklə, min bir əzab-əziyyətlə əldə ctdiyi “əbədi həyat çiçəyi” ona 
qismət olmur...

Problem -  ölməzlik, insan lan  ölümdən xilas ctmək, ölüm 
qorxusu, kədər və dərd gəlib “Dədə Q orqud”da üzə çıxır, “Dəli 
Domrul” boyunda nəzərə çarpır. Dəli Domrul da insanlığı ölümün 
pəncəsindən qurtarm aq istəyir: “N agahandan Dəli Dom rul çapar 
yctdi, aydır: “Mərə, qavatlar nə ağlarsız? Mənim köprüm yanmda 
bu qovğa nədir, niyə şivən cdirsiz?” dcdi. Ayıtdılar: Xanım, bir 
yaxşı yigidimiz öldi, ana ağlarız” - dcdilər. Dəli D om rul aydır: 
“Mərə, yigidinizi kim öldürdi?” Ayıtdılar: Vallah, bəg yigit, Allah 
Təaladan buyruğ oldı. A1 qanatlu  Əzrayil ol yigidin, cam n aldı’ . 
Dəli Domrul aydır: “Mərə, Əzrayıl dcdügüniz nə kişidir kim, adamm 
canm alur? Ya qadir Allah, birligin, varhğın, haqqıçün, Əzrayıh 
mənim gözümə göstərgil, savaşayım, çəkişəyim, dürişəyim, yaxşı 
yigidin canm qurtarayım. Bir dəxi yaxşı yigidin canm almıya (Dr. 
156) deyir. Lakin özü ölüm təhlükəsi qarşısında qahr. Onu ölümdən 
ancaq paklığı, yüksək və mənəvi zənginliyi, ali insani kcyfiyyəti, ürək 
gcnişliyi, ailəcanlıhğı xilas cdir...

Arzuya, istəyə baxm! Əzrayıl “ Bir dəxi yaxşı yigidin canm al- 
maya!” Bəli, Dəli Domrulun ulu əcdadı Bilqamıs da bu arzu ilə, bu 
istəklə yaşamışdı, “abi-həyat" dalınca getmişdi... Schrli əbədi 
həyat” çiçəyini əldə cdib, U ruka çatdırmaq, xalqına yctirmək istə- 
mişdi:

“Omı müiltyq hasurlı Uruka çaldırmahyam.
Oıw xalqm a yciirih, camaata vermaliyam”.

(14, X I L ,  280)
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Qəlib birdir. Bu ruh  “Bilqamıs”dakı eyni ana ruhudur. Sonra 
“A vesta”da  özünü göstərir. “Dədə Q o rq u d ”da  davam edib gəlir, 
Nizamidə yenidən təzələnir.

“ Bilqamıs” dastanmın poeziyası, üslubu da birdən-birə gəHb bu 
yetkinliyə çatmayıb, onun güclü əsası, dərin kökləri, ənənəsi olub. 
Şumerlərin məşhur “hökmdarlar siyahısı” məlumat verir ki, U rukun 
ilk xanədanınm  əsasmı Günəş tannsm m  oğlu U tu  qoymuşdur. O 
vaxt hələ U ruk  yox imiş, ancaq Eana məbədi varmış. Şumerlər öz 
əfsanəvi qəhrəm an hökm dannı ənənəvi olaraq vəsf etmiş, onlarm  
fəahyyətini, şan-şöhrətini əbədiləşdirən bədii əsərlər -  poem ahır, 
eposlar yaratmışdılar. “C .H .K ram er qeyd edir ki, aşkara çıxmış və 
oxunmuş 9 şumer qəhrəm anhq poemasmdan ikisi Enmerkara, ikisi 
Luqalbandaya (bununla belə, onlardan birində yenə də F.nmerkar 
iştirak edir) və beşi Bilqamısa həsr olunmuşdur (bax: 102). B urada  
xatır lanan hər üç qəhrəm an birinci U ruk  xanədanmm hökm dar-  
landır.

M arian  Belitski yazır: “Enmerkar haqqında poema şumer ədə- 
b iyyatm da bu  jan rda  yazılmış əsərlərin ən qədimidir. O nun  nə 
dərəcədə m əşhur oldugunu, xüsusilə belə bir fakt təsdiq edir ki, 
mətndən 20 lövhə (və bir parça) tapıhb. Ə n mükəmməl lövhə İstan- 
bulun qədim Şərq muzeyində saxlanan 12 sütuna ayrılmış 600 mis- 
rahq  m ətnd ir” ... Deməli, “ Bilqamıs” dastanı çox güclü ənənə 
üzərində ədəbi dünyada yaradıhb, boya-başa çatıb. Deməli, 
“Bilqamıs” dastanı Şumer qəhrəman hökm darlan haqqmda yaran- 
mış silsilə poem alardan ancaq biridir. Həm də qaynaqlar təsdiq edir 
ki, bu  poem a da o biriləri kimi əvvəlcə şifahi ənənəlor özülündə 
düzülüb qoşulmuş, dildə-ağızda gəzmiş, sonralar isə yazıya ahn- 
mışdır. D astan ın  yetkin üslubu onu yaratmış xalqın yetkinliyi 
deməkdir, ruhu, nəfəsi, özü deməkdir; fıkri, düşüncəsi, bədii təfəkkür 
tərzi deməkdir. Bu, xalqın dil mədəniyyəti, danışıq səliqəsi, bədii-es- 
tetik zövqü, elmi-fəlsən dünyagörüşü və s. barədə çox sö/ deyir.

“ Bilqamıs” dastanından iki min il və daha artıq aravermələrlə

türk dünyasm m  yaratdığı möhtəşəm əsərlərdə bu mənəvi 
keyfıyyətlərin davamı və təsdiqini görürük. Fərdi üslub, bədii ruh bu 
əsərləri bir kökə, bir özülə bağlayır, çəkib bir mənəvi-estetik inkişaf 
xətti üzərinə gətirir. Xətt təkcə “Bilqamıs” -  “Dədə Q orqud” xəttilə 
məhdudlaşıb  qalmır, daha  artıq şaxələnir... Bu şaxələr özünü 
“Orxon-Yenisey” kitabələrində də göstərir.

b) “Bilqamts ” -  “Orxon- Yemsey ” pavalelləri

“Orxon-Yenisey” kitabələri daha çox tarix, “epitafiya” yönlü 
yazılar olsa da, əsas, apancı üslub yenə də “ Bilqamıs” üslubudur, 
yəni paralelizmdir. Keçən əsrin sonlarm da P.M.Melioranski 
“Orxon-Yenisey” kitabələrinin yazıhş tərzi, üslubu barədə demişdi: 
“Abidələrin səciyyəvi üslub xüsusiyyəti onlarm paralelizm üslubunda 
yazılmasıdır. Həm  də təkcə ayrı-ayrı cümlə qrupları yox, hətta, 
məsələn, türk ellərinin ayrılması, bərpası və s.-dən danışılan hissƏİər 
bir-birinə uyğun gəlir. Ara-sıra aliterasiya da nəzərə çarpır” (113, s. 
280).

Bu üslub uyğunluğu o deməkdir ki, “Bilqamıs” dastanmı, “Dədə 
Qorqud k itabı”nı yaradan-yazan xalq və ya fərd, “Orxon-Yenisey” 
kitabələrini yaradan-yazan xalq və ya fərd bir ana kökdəndir, bir 
ruh, bir ənənəvi ləfəkkür tərzi, üslub və fərdi yazı mədəniyyətinə 
malik olmuşlar. Bunlar ilkin doğma qaynaqdan su içmişlər. Ruh, 
yazı üslubunda götürülən xətt vahid doğma xətt olub, bir axar selin 
gəlişidir.

“Orxon-Yenisey”lə bağh paralellərə nəzər salaq.
Türk dünyasında insanın doğuluşu, torpaqdan yoğrulduğu fıkri var.
“Bilqamıs”da
A rur tanrısı Enkidünü gildən yaradıb göylərdən yerə göndər- 

mişdi:
“Gildifiı hir şey yoğurub göybrd^n yerə atdı,
Qüvv^tli hir (phrəman -  Enkidiinii yara td ı”.

(14, I L., 34a-35).
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Azrwbavcun ədəhivvatı lan'xi

İnsanm  to rp aq d a n  yoğrulduğu fikri dünya ədəbiyyatmda öz 
bədii ifadəsini ilkin o laraq  “Bilqamıs”da tapıb. Tarixin gedişinda 
həmin fikir, ləbii olaraq, inkişaf edib təkmilləşmiş, daha real şəkil 
almışdır. M əsəbn, o vaxtdan, təxminən 4-5 min il sonra, həmin fikir 
Miladm VII-VIII əsrlərində yazıh türk mənbələrində əksini bclə tap- 
mış, belə iqtibas edilmişdir:

“Orxon-Yenisey”də
“Üzə gök Tənri asra yağız yir qılmtıkda ekin ara kisi oğ]ı qılm- 

mıs -  U ca Göy Tanrı aşağıda yerlə qovuşduqda, ikisinin arasmdan 
insan oğlu doğulmuş (KTb, 1).

F ikri bir qədər poetik şəkildə belə də vermək olar: “İnsan oğlu, 
a ta  göylərlə ana to rpağm  məhəbbətindən yaranmışdır” . Əshndə isə 
fikir, artıq  elmə məlum “K ainatm  və insanm yaranması haqqmda 
qədim Şumer mifindən gəlir” .

“Bilqamıs”da
İnsanm  dih, insana verilən nitq (söz) və ağhn T ann  ilə bağlan- 

ması teh var.

“Bilqamts Eıtkidiiyə helə söyh d i”:
“Taım səna gözifl nitq, d^rin ağıl h,ıxş edih”

(14, VIII., III).
Z am an  keçdikcə, fikir təbii olaraq, inkişal'ctmiş, təkmiiləşmiş, 

cilalanmışdır...
“Orxon-Yenisey”də
“Tənri tək tənri yaratmış türk biig(ə) qağan sabım -  Tanrınm 

tanrı tək (uca) yaratdığı müdrik, cah-cəlallı türk sözüm (türk dilim)
- (BT, 1).

Və;
“Tənri tək tənri yaratmış türk bilgə... sabım Tanrı müdrik türk 

sözünü(türkdilimi)tanrı tək(göylərtək uca)yaratmış”dır(BK, Xa,
Tanrınm  insanlara verdiyi dil (söz, sab) tan n  səviyyəsi, göylərin 

insana bəxş etdiyi ali ncmət kimi tərənnüm edilir. O cah-cəlallıdır.

gözəldir, ınüdrikdir. İndi o, “ türk" dili adlanır və s.
M araqhdır ki, fikir həm də artıq üzərində dayandığımız para- 

lehzm üslubu ilə qabard ıhb , iki dəl'ə təkrarlanıbdır. Bu isə 
“Bilqamıs”dan  gələn doğmahq ümumi üslub, paralelizm üslubu- 
dur, onun davamıdır.

“Bilqanııs”da
İnsanhğa əbədi həyat vcrmək naminə Utnapiştinin yanına 

tələsən Bilqamıs ağır, çətin və zülmətli yollardan keçməli olur. Bu 
ağır səfərin bədii təsirini artırm aq, çətin, keçilməz yollann əzab- 
əziyyətini qabar tm aq  məqsədilə dastanda paralelizm üslubundan 
daha gcniş istifadə olunur, dalbadal paralellər gəlir, cyni misralar 
dönə-dönə təkrarlanır:

“O öziinii toplayıh imli addtnıladı,
Dördiincii m,ınziU d.ı kcçih arxada qoydu.
Artmışdı qatı ziilm.ıt, işıq göz.ı d,->ymirdi.
Qahağı i'ör.ı hilmir, arxa da göriinmiirdii.
Beşinci m.vtzili d.ı kcçih arxada qoydıı.
Qaranlıq qatılaşır, işıq tamam söniirdii 
Qahağı görd hilmir, arxa da f'öriinmiirdii.
Altıncı m.vtzili d.ı kcçih arxada qoydıı.
Ycn.ı ziilm.it çoxahr, işıqsa azahrdı.
Qahağı f’ör.ı hilmir, arxa da göriinmiirdii.
Ycddincini kcç.ınd.ı, qaranhğı din:f.ıdi.
Ycn.ı ziilm.it çoxahr, işıqsa azahrdı.
Qahağı gör.ı hilmir, arxa da f'öriinmürdii.
Səkkizinci m,ınzdd.ı o zidm.it.ı hağırdı,
Ycn.ı zü/m,ıt çoxahr, isjiqsa azahrdı.
Qahağı }'ör,ı hilmir, arxa da görünmürdü.
Doqqnznncn m.ınzHd.ı hir az s,ırinlik dnydn,
Üz.ün,ı kiiləkl,ırin x,ıfif,ısimi d,ıydi.
Ycn,ı zülm,ıt çoxahr, işıqsa azahrdı.
Qahağı gör,ı hUmir, arxa da görünmürdü... "

(14, IX  L , 25-M), 35-36).
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K ursivb  verilən misralara diqqət edilsə, m əlbb  aydm olar. Bu 
paralellər səfərə ton, ritm verir. E b  bil qəhrəmanm atdığı addımlar, 
yerişinə uyğunlaşdırıllb deyilir. Təkrar misralar, beytbr, ifadəbr öz 
nƏzmi, daxili ahəngi, musiqi tonu ib  oxucunu ahb apanr. D astanm  
ruscaya tərcüməsində də bebdir. Şəkk etmirik ki, əshndə - şum er 
d ihndə də beb  olub. Tərcüməbrdə özünü mühalizə cdib saxlayan bu 
ritm, bu  üslub, necə deyərbr, kökdən, m ayadan gəlir. H əb  gətirilən 
m ətnin  əvvəhndə 18 şeirin sihndiyi, oxunmadığı qcyd edihr ki, bu- 
rada  d a  paralel misra və beytbr ola bilər.

“Orxon-Y enisey”də
Gültəkinin hücumları eyni paralel üslubda gedir, eyni ifadəbr,  

eyni c ü m b b r  təkrar-təkrar işlənməkb hücuma ton verihr, döyüşlərin 
ağırlığı artınhr;

“G ül tikin yiti otuz yaşma, karluk budun arür barur ərikli yağı 
bohı. Tam ağ ıduk başda siinüşdimiz. Gül tikin ol sünü.ich o tu z  
yoşayur ərti, alp Salçı (ak  a)lın  binip oplayu təkdi, eki əriq ud ışru  
sancdı. K arlukuq ölürtimiz, aUımız.

Az budun yağı boltı. Q ara göldə süniişdimiz. Gid tikin hir qırq  
yaşayur ərti, alp Şa la  a h n  binip oplayu təkdi az RUəbərik tutdu az 
budun  an ta  yok boUı.

Eçim qağan ih qamaşığ boUıkmta budun iliki kəki boltukm ta 
izgil b u d u n  b i rb  süm ^dinıiz. Gül tikin alp Şalçı akın binip oplayu  
təkdi, ol at anta tüsdi, izgil budun ölti...”

“GüUəkinin yirmi yeddi yaşmda, azad və asıh olmamaq səbəbib 
karluq  xalqı düşmən kəsildi. Müqəddəs Tam ağ başmda vuruşduq 
(hərfən: süngübşdik). Gidtəkin hu vuru.^da otuz ya^mda idi, alp ağ 
Şalçı atına minib hücuma keçdi, iki əri dalbadal sancdı. Karluqları 
məğlub etdik, aldıq.

Az xalqı bizə yağı oldu, Qara göldə vuru.şduq. Gültəkin otuz bir 
yaşmda idi, alp Şalçı ağm minih hücuma keçdi, az Eltəpəri tutdu, az 
xalqı onda yox oldu.

Əmim xaqanm  elb ri qarışıqhq ctdikdə, xalq korlanıb həsəd

140

yarand ıqda  izgil xalqı ilo vuru.şduq. Gültəkin alp Şalçı ağın minib 
hücuma keçdi. o at onda düşüb öldü. İzgil xalqı məğlub edildi” (KTb, 
42/2/, 43/3/...).

Kursivlə veribn ifadələr, c ü m b b r  Gültəkinin qəhrəmanhğmı, 
döyüş məharətini, cəidliyini, igidliyini ön plana çəkir. Bu, 
“ Bilqamıs"dan ana kökdən gəb n  ruh, əsas və aparıcı fərdi üslub- 
d u r  ki, “ tərcümə’'də oluna bilmir, üslub əslliyini saxlayır, dəyişmir.

Şumer-türk bədii təfəkkürü, cstctik fıkri, şifahi bədii yaradıcıhğı, 
yazı tərzi, mədəniyyəti, qəhrəm anlıq ənənələrinin tərənnümü 
tarixində əzəldən likri ifadə üsulu, üslubu beb  götürülüb, bcb  gəlib, 
b eb  də gedir.

B ebhkb , “ Bilqamıs” daslanı əslində qədim şumer-türk dihndə 
yaranıb, yazıhb, sonralar akkad , hctt, xurrit və s. d ilb rə  çevrilib. 
Dastanm yarandığı və yazıldığı qədim şəkli qalmayıb, amma ruhu 
qahb, üslubu qahb. Bu isə onun dili qədər, bəlkə də daha artıq söz 
deyir, əsərin milli mənsubiyyətini, kimə məxsus olduğunu təsdiq edir.

“ Bilqamıs” dastanı müasir türk xalqlarının, habclə Azərbaycan 
xalqmın ulu kitabı, mənəvi qaynağıdır.

Biz, “Bilqamıs” ana qaynağından süzülüb gəbn, ulu kök üstündə 
yaranan və yazıya ahnan  türk dünyasmm şah əsərbri üzərində 
dayandıq, müqayisələr apardıq, hər üç əsəri birləşdirən mənəvi telbri 
izlədik. Söz yox, bu müqayisələr, mənəvi tellər digər əsərbrimiz üzrə 
də aparıla, izlənə b ibr. Bu, gələcək tədqiqatçılar üçün gərəkli bir iş 
olardı.

3) Bilqamıs -  Enkidii dostluq lcli

Azorbaycan ədəbiyyatında dostluq ənənəbrinin tarixi qədimdir. 
Hələlik bu ənənələrin ilki “ Bilqamcs” dastanından məlumdur. Bu, 
Bilqamıs-lmkidü dostluğu ilə başlanır. Bu dostluq pakdır, gö/.əldir, 
bəşəridir, nəsillərə, dcməli, ədəbiyyatlara nümunə ola bibcək 
səviyyədə dostluqdur. “ Bilqamcs” daslanının ilk sətirbrində bu 
dos tluğa  bclə işarə vurulur;
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“Diiııyamıı bu haşıııdan o haşıııa dolanmş,
D ,vıizhn  adlamış, uca dağlan aşmış,
Dostu ilə hhiikdə düşmanhn haqlamış,
M üdnkliyə yeüşmiş, diinyam dərk ehmiş,
Bir insan haqqmdadtr, hizim hu dastam m ız”.

(1 4 ,1  L., 1 ,1-5)

Əsərin baş qəhrəmanı Bilqamısdır. O, insandır, ancaq yandan 
çoxu tanrıdır. Qəhrəmanlıqda, igidlilcdə, dostluğa sodaqətdə, 
m ardhkdə tayı-bərabəri yoxdur, çılğmlıqda, qüvvədə onun  ‘‘qızmış 
k ə b ” oxşan vardır;

“O insandır, yandan ço.xu tanndır ancaq,
Heç kas ona ta y  olmaz, onun görkəminə hax...
Urukun divanm odur ucaldan heh.
Çılğınlıqda, qiivvədd oxşayır qızmış kəh.
Döyüşdə silahımn yox tayı-hərahəri,
Təhil səshuən kim i oynayır igidhri -  
Sıçrayır yatağından Urukıın ərənhri”.

(14, 1 L ,  II, I-Il).

Sətirin sonunda iki nöqta qoyulub, ardınca dırnaq arasma aim- 
mış bu misralar gəhr;

“Atalann yurdunda oğul qoymaz Bilqamıs 
Özü öz huşma o, gecə-giindiiz açır iş.
O hasarlı Urukun kahinimi Bilqamıs?
Uruk oğullarının kahini tək hirdi o,
Əzəmətli, şöhrətli, hər şcyə qadirdi o,
Qoymaz ki, analarm gəlinləri dul qalsın,
Oğullan dahnca ıızanan hoş yo l qalsm ”

(14, I L , II, 12-15)

TosDVVür yaranır ki, bu, ni/ami ordunun hər səhər oxuduğu 
himn-şərqidir. Bu himn-şərqini dinləyən tannlar da bu .sözə səs verir- 
iər. Həmin himn-şərqi tann la rm  dilindən U ruk hökm danna, yəni 
Bilqamısa müraciətlə ycnidən səslənir. Mətn, təbii olaraq, dırnaq 
arasma ahnıb. Söz yox, bu himn-şərqinin musiqisi, öz havası da ol- 
m uşdur. Himn-şərqidə gilcy tonu da var; “ Bilqamıs atalarm yur- 
dunda  oğul qoym ur” , bütün ərlər-ərənlər sələrbər cdilir, hərbi 
xidmətə çağırıhr, lakin onlar xidmətdən sonra sağ-salamat gcri 
dönürlər” ;

“Qoymaz ki, analann gəlinhri dul qalsm,
Oğullan dalınca uzanan hoş yo l qalsm

J^u himn-şərqini Anu tanrısı da cşidirmiş. T ann iar  yığışıb Aruru 
tannsmı çağınr, ondan rica cdirlər ki;

“Aruru, Bilqam m  hu ciir yaratmısan sən,
Bir igit də yarat ki, gücdə olsun ona tən ”

(14, I L ,  II, 30 a-3I)

Bclə də olur. linkidü gildən yoğrulur, yaradıhr, “göylordən ycrə” 
alıhr. Bir qədər dünyadan  xəbərsiz, insanlardan uzaq yaşayır, 
vəhşilərlə, yırtıcı hcyvanlarla gəzib dolanır. “ D ağlardan cnib gəlmiş 
bu kişi” əvvəlcə bir ovçunun diqqətini cəlb cdir. Ovçu bu barədə 
atasm a danışır, onun çox hcybətli, güclü, qüdrətli, ycnilməz 
olduğunu .söyləyir.

Atası dcyir;
“Ycnsə həmin adamı yalnı/ qadm  ycnəcək” (4, I L., III, 20)
“ Bilqamıs” dastan ında qoyulub inkişaf ctdirilən bu məsələ 

maraq doğurur. linkidünün vəhşilər arasından ayrıhb ycni həyata 
qovuşması və “ insanlaşmasında” ilkin rolu, həqiqətən qadm oy- 
nayır. Bu llkri iki şəkildə yozmaq olar; 1) qadm  bəşəriyyətin 
anasıdır, insan doğulm uşlann ilkin tərbiyəsi “ insaniaşması" qadın
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-  ana teli ib  bağlıdır; 2) bir yerdə dayaq almaq, ocaq-kök salmaq, 
aibyə bənd olub bəşər övladı admı daşımaq yenə qadmla, ona olan 
m əhəbbə tb  bağlıdır. U lu  babalar, bizim əcdadlarımız ilk dəfə öz 
bədii yaradıcılığmda incə şəkildə bu xalı vurmuşlar. Ovçunun 
ağsaqqal atası i b  el qəhrəmanı Bilqamısm bu barədəki fıkirbri bir- 
b ir ib  üst-üstə düşür. Ovçu Enkidü barədə Bilqamısa danışır, onun 
qeyri-adi gücündən, qüdrətindən söhbət açır. Bilqamısm m əsbhətib  
Enkidü, Şam xat adh  şəhvəth bir qadm la görüşdürülür. Şamxatla 
onun  arasm da ünsiyyət yaranır, inkişaf edir, istəyə, məhəbbətə çev- 
riHr... Bir neçə həftədən sonra qadm  ona deyir;

“Səıı qəşəngsən, Enkidii, tannya bərabərsən,
N iyə vəhşilər ilə bu çöllərdə gəzirsən?
Gəl səni aparım mən, o hasarh Uruka -  
O yaraşıqh evə, Anunun məskəninə.
Bilqamısm hünərlə, qoç kim i igidlərə 
Qüdrətinigöstərib məskən sa ldtğıyerə”.

(14,1  L ,  IV, 35)

Enkidü bu təklifə sadəcə “apar” -  deyə razıhq vermir, o da özünə 
dost axtardığmı bildirir, öz ürək sevincini, həyəcanmı və Şamxatm 
dedikbrin i sevincb təkrar edir:

“Gəl Şamxat, məni apar, məni oraya, -  
O müqəddəs mənzilə, Anunun məskəninə.
Bilqamısın hünərlə, qoç kim i igidlərə 
Qüdrətini göstərib məskən sahhğı yerə.
Urukda haray sallam, mənim güc, qüdrətim var.
Çöldə doğulanlartn qüvvəsi də çox olar”

(14, 1 L., IV, 40-45, V, I )

Şamxat ona söyləyir ki, Bilqamıs səni yuxuda görmüş, gücünə, 
“göydən düşmüş daş kimi ağırhğm a’’ heyran qalmış, səni scvib

hağrma basmış vo gördükbrini anasma da danışmışdır. Ana Ninsun 
yuxunu belə yozmuşdu; “ Enkidü sənin güclü həm karm, doslun, 
xilaskarm olacaq, onu ürəkdən scvəcəksən” ... Bilqamıs ikinci bir 
yuxu da görmüşdü. Cıörmüşdü ki, Urukda yerə bir baha düşüb, hamı 
ellikb ona sarı yeriyir. Bilqamıs onu sevgilisi kimi bağrma basır. (), 
gördükbrini anasm a danışu'. Ana Ninsun ikinci yuxunu da b cb  
yozur; “O bah a  yerinə sən bir adam  görmüsən, onu özünə tay 
bibcəksən, o sənin güclü həmkarın, dostun, xihıskarm ohıcaq, onu 
scvib bağrma basacaqsan ...” Bilqamısha Enkidü görüşərkən, artıq 
qiyabi tanışhq, bu  iki qəhrəm anm dostlaşmasına, qardaşhışmasına 
zəmin vardı, inam və mənəvi bağlıhğm əsası qoyulmuşdu.

Dastanda Bilqamıs-Enkidü dostluq teli bədii cəhətdən əsash şə- 
kildə işbnib. Hələ “çoban  düşərgəsində” oiarkən çobanlar 
Enkidünün Bilqamısa yaraşdığmı, ona oxşadığmı söybyirdibr;

“Çobanlar dörd tərəfdən onları dövrələdi,
Ona işarə edib bir-birinə dedilər:
-  Bu igid görkəmcə də Bihıanusa bənzəyir.
Boyu ondan gödəksə, möhkəmdi sümükləri.
Bu düzdür ki, Enkidü göylərdə doğulmuşdur.
Bütün eldə o ərin əllərinə tay  olmaz,
Göydən diişmüş daş kimi, çox ağmhr əlləri'\

(14, II L , II, 35 a, b, v, q, d, e)

Bu dostiuqda ana Ninsun mühüm roi oynayır, “mənim oğlum" 
deyə l^nkidünü (v, doğma baiası kimi qarşıhıyır. İki qəhrəman, iki 

qardaş əvvəlcə tutaşıb gücbrini də smayır. linkidü Bilqamısa ö/, 
gücünü göstərir, onun  “dərsini vcrir” . Əsərdə i'nkidünün ünvanına 

onun qüdrəlinə, gücünə aid dönə-dönə dcyilən bir şah bcyl 
Bilqamısın dilindən təkrar-təsdiq mənasmda 7-ci dəfə ycnidən 
söybnilir.
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“Biiti'm eldə o avin əlhviıtə tay olmaz,
Göydən düşmiiş daş kimi, çox ağırdı a lb fi”.

(14, IIL ., III, 43)

Bilqamıs qəti qərara gəlir və anasma deyir;

“Xeyir-dua ver ona, qoy mənə qardaş olsun!”

D oğm a qardaş kimi onlar bir-birinə sarışır. Enkidü sevincdon 
qəhərbnir,  gözləri yaşla dolur, ağlayır, öz insani üstüniükbrilo bi: 
daha  oxucunun rəğbətini qazanlr. Bilqamls-EnkidÜ dostluğunun. 
qardaşhğınm əsası belə qoyulur...

Bir anhq Enkidünün gildən yoğrulub “göybrdən yerə atıldığı" 
məsobsi üzərinə qayıdaq. Bu, ədəbi üsuldur. Bu üsulla dastanda 
qodim dünyamızm demək və həll etmək istədiyi iki mühüm problem- 
m əsəb  qoyulub; 1) insanm gildən -  to rpaqdan  yaranması, 2) xalq 
qəhrəm anm m  elin içindən çıxıb yüksəlməsi, “insanlaşması”, yüksək 
şəraitə düşməsi yolu ib  inkişafı. İkincisi daha mühüm vo 
diqqətəlayiqdir. Müasir düşüncəyə görə, daha  real və həyatidir. Beb 
ki, Enkidü, həqiqətən, həyatm dibindən çıxıb, əsl zəhmət 
adam larm m  nümayəndəsidir, xalq adamıdır, həyatm acısmı dadmış, 
dağlarm, meşəbrin, düzbrin yolunu, izini b ibn , bərkdən-boşdan çıx- 
mış, cismən də güclü -  qüdrətli insandır. O, bir loxma çörək, bir 
doyum luq yemək üçün nəbrə əl atmayıb?! “Cüyürlərə qoşulub, çöl- 
b rd ə  ot yeyib” , “v əhş ib rb  birlikdə o da su üstə gəlib, su içib şənb- 
n ib” , “bahqçılıq edib, ov ovlayıb” dolanıb. Ç'ox təbiidir ki, Şamxal 
onu “qalx torpaqdan, ayağa dur çoban, yatağından!” deyə qaldınb:

“Ayağa dıır, Enkidii, səni aparacağam  
Eana məhədinə, Auunmt məskəninə,
O yerə  ki, Bilqamıs şöhrətə, ada çatm ış”.

(14, 1 L ,  II, 17)
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D astanda inkişal' c td ir ib n  əsas xətbrdən biri m əh / insanı 
kcyfıyyətləri ü/,ə çıxarmaq, təsdiq ctmək, şana-şöhrətə çatmıuı, 
yctişmək üçün əlverişli şəraitin mühüm şərt olmasıdır. Bütün dövrbr 
üçün bu çox zəruri sayılıb. Bilqamıs - şöhrətə, ada U rukda çatıb. 
Uruk haradır? Ölkənin D övb t şəhəri, vuran qəlbi, ürəyi, cimin, 
mədəniyyətin, incəsənətin toplandığı yer, mərkəz, şanm-şöhrətin 
qaynağı... Şamxat Imkidünü bu mərkəzə, bu qaynağa çəkib a p a n ı . 
O ycrə ki;

“Şirin ehtirasları, min hir sevinc vəd edir.
Böyiik adamları da gecə yerindən edir.
Enkidii, görməmisən sən həyatın dadını
Əzahkeş Bilqamısın sonsuz istedadını... ”

(14, 1 L., V, 5-15)

Enkidü Bilqamısla məhz U rukda  görüşür. Təlim ahr, gücünü, 
qüdrətini “ nizamlayır” , xalq qəhrəmanı kimi ucahr... Unutmaq 
olmaz ki, Bilqamıs kimi Enkidünün də canında-qanmda əzabkcşlik, 
igidlik, işgüzarİıq, narahatlıq əvvəlcədən vardı. O, boş-bekar otur- 
mağa alışmamışdı, işsizlik onun üçün dərd, əbm , qəm idi.

İlk günlər Bilqamıs onun qəmli gözlərini, k(iksünü (Uürdüyüııü 
' soruşur;

“Niyə yaş ilə doluh, qəm yağır ^özlərittdən, 
ürəyin kədərlənih, aeı köks ötiirürsən?”

(14, I L., / / / - / / ,  36-37)

Enkidü ona bclə cavab vcrir;

“Dostum, qəhərlənmişəm, qəm tutuh hoğazwtı,
Boş-hekar otttrmuşam itir gücüm, qüdrətim”

(14, II L ,  III-II, 40-41)...

Qəhrəmanların səfərləri başlanır, hər iki qəhrəmanm amalı, istok
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və arzusu bu nöqtədə birləşir:

“Diinyada nə pis göz var, ş^r ocaq var söndiirək”
(14, IIL ., III-II, 7)

Amal böyükdür, bəşəridir, bütün dövrbr,  bütün zam anlar üçün 
müasirdir. Həmişə insanlığa gərəkli, onun  yaradıcı, qurucu 
fəaliyyətinə təkan verən fıkir, ideyadır. Bəşaiyyatin bugünkü arzu v? 
is təkbri ilə də tam səsləşir...

İlk səi^r uzaq Livan dağlarm m  keçilməz Sidr meşəsinə olur. 
Q arşıya meşəni qırmaq, zəhmli, zalım H um babam  məhv etmək, 
bununla  da “şər işləri dünyadan silmək” məqsədi qoyulur Lakin bu 
çox çətin işdir, qorxuludur. H asarh LFrukun başbilən ahılları da bu 
səfərə razı olmur. Onlar Bilqamısı bu  çətin işdən çəkindirməyə çalı- 
şırlar:

“Humhaba dəhşallidir, səsi tufandır onun,
Ağztndan alov çıxır, nəfəsi qandır onun,
Nədsn bu çətin işə girişmək istəyirsən?
Humbabayla yurdunda döyiişmək istəyirsan?”

(14, IIL ., III, V, 16-19)

A m m a bu, müm kün olan iş deyii. Bilqamıs dostu Lnkidü ilo 
birgə getmək, döyüşə birgə atılmaq qəranna gəlir. Qərar qətidir, onu 
səfərdən saxlam aq olmaz. Dedi, qurtardı.  Məhz bu xaraktcr- 
keyfıyyət nizami o rdunun hər səhər tezdən oxuduğu və tanrılann da 
dilinin əzbəri olan himn-şərqidə bircə misra ilə öz bədii əksini tapıb:

Özü öz başına o, geca-giindiiz açır iş!

“ Bilqamıs" dastanm da qəhrəmanları birliyə, birgə mübarizəyo 
çağıran, onlarm əlindən tutan xalq kəlamlan, atalar sözü və zərb- 
məsəllərdən də istifadə olunur. Qəhrəmanlar Humbabaya hücuma
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kcçərkən, müdrik atalarm bu kəlamlarmı xatırlayırlar;

“Enkidii söhbət açıb Bilqamısa söyhyir...
Təklikdə, inan, o heç n,ı edə bilməz.
Aynhqda bizim də əHmizdən iş gəlməz- 
Sıldırım tək kcçilməz, ikilikdə keçiiər.
Üçqat höriilmiiş kəndir asanhqla qtrılmaz,
Bir ciit şir halasmm giicii şirdən az olm az”.

(14, V L., II, 20-25)

Qəhrəmanlar birliyin nəyə qadir olduğunu dərk edir, işl. ı̂ mi ;Ua- 
lann ağlma uyğun qurur, şərə qarşı durur, qələbə də çalular. 
Beləliklə, müasir “Tək əldən səs çıxmaz” məsələnin ilkin təbii əsası, 
çıxış nöqtəsi müəyyənləşmiş olur.

Məlakə İştarm ona ər olnıaq istəməyən Bilqamısa qəzəbi tutur, 
“günahlannı, nöqsanlarım '’ şax üzünə dcdiyinə, onu “ rüsvay ct- 
diyinə” görə U ruka hcybətli bir buğa göndərir ki Bilqamısı 
parçalasın. İki qəhrəman, iki dost burada da birgə hərəkət cdir. 
Bilqamıs dcyir;

“Sən onun qnyrıığunun yapış yoğun yerindən,
Alnına, pcysərinə xəncər vuracağam mən”.

Beləliklə, birlik, birgə mübarizə bu təhlükəni də aradan qaldınr, 
buğa öldürülür, qələbə qazanılır. A talarm  “ Birlik harada , dirilik 
o rda” kəlamının bu tarixi həqiqət və qəhrəmanlıq üzərində 
düşünüldüyünü, mayasmı buradan  götürdüyünü güman ctmək ol- 
mazmı?

D astanda tanrılara qarşı olan münasibət teli diqqəti cəlb edir. 
Bnkidü yuxuda görür ki, tanrılar arasında, onlar Humbabanı, 
buğanı niyə öldürdü dcyə mübahisə gedir.

I^ilqamıs bu mübahisələrdə tannların  insan kimi məkrli, qəz.əbli 
intiqamçı olduğunu görüb, göz yaşı tökür...
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Bu söhbəllər yuxuda getsə də, dastanda tannlara münasibot ay- 
dmdır.

Büqam ısm  dostu , qardaşı artıq  yoxdur. Enkidü xostələnib 
ölmüş, əbədi o laraq  gözünü yummuşdur. Bu ölüm Biiqamısı dəhşətə 
gotirir... O, oziz dos tunu  layiqincə dəfn edir, Enkidüyə başda,şı 
düzəldir, qobrinin üstündə nitq də söyləyir. Lakin Bilqamıs özünə 
golo bilmir, d os tunun  ölümü onu yandırıb-yaxır. Fikir, xəyal onu 
qanad la rm a ahb  uzaqlara aparır, Enkidü ilə kcçirdiyi şən günlər, 
döyüş səhnələri gözü önündən getmir.

Qohrəmanı raüşkül, həlli müm kün olmayan suallar düşündürür:
''Məgər bu yer üzünds rahathq, dincUk yoxnnı?", “Görən, bir də öhlbr. 
(ıünə.}'i görə bilərmi?'’ Bununla qohrəm anm  psixoloji alominə, 
daxilino nüluz edilir, gözəl, əsl insan xarakteri açıhr, göz önündə 
həmişə narahat, axtarışda, koşfdə olan, həyatda hər şeyin olacmı tap- 
mağa can a tan  insan ürəyi canlanır...

4) “Bilqamıs” dastam və ‘‘̂ hədi həyat”prohlenn

“Mət! d,ı öbc,ıyəmnn hir Ş'iin Enkidii kimi?
Qorxıı canımı aiır, qüssə yeyir içinıi”

(14, IX  L ,  1, 1)

O bu istoyi, arzusu ilo çırpmır, insanlığı ölümün pəncəsindon 
xiias etməyə çaiışır, çarə tapm aq üçün uzaq sofərə hazırlaşır. Vaxtı 
ilə əbədi həyat qazanmış U b ar  T u tunun  oğiu Dədə Utnapiştimin 
yanma tələsir. Lakin onu bu səfərdən çokindirməyə çahşır, ona yol- 
kırm çotin, keçilmoz vo qorxulu olduğunu deyirlər. O isə əhəmiyyət 
vcrmir. Sərorino davam cdir. Bu solərlər dastanm  məzmun, forma 
vo bodii cohətdon ən güclü sohifələridir.

Bilqamıs sofəro çıxır. (jolib M aşu dağma çatır. D ağın qapısı 
ağzmda gözətçi duran qorxunc adam-oqrob onu saxlayır, qışqırıb 
soruşur;

“Yolun Iıansı səmtədir, hara s.ıpr cdirsən?”
(14, IX  L., 1123)

İnsanm  ölümü ağır, çəkilməz dərddir. Axı, insan nə üçün öimo- 
lidir? Lnkidü dost idi, qəhrəman idi, şər qüvvələrinin qənimi idi. () 
niyo ölmoli idi?!... Bilqamısın dərdi təkcə öz əzizi, həmkan, xilaskan, 
vofalı dostu, qardaşı Hnkidünün dərdi deyil, bütövlükdə insanhğın 
dordidir. İnsan adlanan varlıq niyo yox olmahdır, o, niyə həyatdan 
köçməli, ölüb getməlidir? Onun əbədi yaşaması, hoyat sürməsi niyə 
də mümkün olmasm? Tanrılara “obodi həyat” verilib, no üçün insan- 
lara verilməsin? Buradan da dastan ın  şah damarı sayılan '‘əbodi 
hoyat” , ölməzliyo qovuşmaq problemi ortaya çıxır, problem bəşəri 
səviyyədə yüksəhr.

“ Bilqamıs” dastanm da bu problcm ilkin və əsaslı şokildə qoyu- 
lub, qoti şəkildə də həllini tapıbdır.

Bilqamısı belo bir ağır kədor, qəm-qüsso yaxalamışdı:

Biiqamıs cavab verir:

“S.ıhraları g^zir.ım, yollar olııh m.ısk.ınim,
Necə susum, dayanım, dinciiyim yoxdıır manim.
Mənim əziz dostumun artıq çırağı sönmüş,
M,ınim dostum Enkidü daha torpağa dönmü^!...
Əqr,ıh, sən,ı rast ^,ıldim, söylə necə eləyim?
O dəh^ətli ölümün üzünü heç }'örm,ıyim!”

(14, IX  L., 11.23-24)

Bilqamıs əlavə edir ki, tanrılar məclisinin qərarı ilə ona əbodi 
iıəyat verilmiş Dədo Utnapiştimin yanm a gedir ki, soruşsun, “bu 
həyat-ölüm nədir?”

Adam-əqrob bunun mümkün olmadığmı deyir, onu bu səfərdon 
çəkindirmək istəyir vo söyləyir:
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“H .ıh  hcç k əs o raya  heç va x t səfəv ctm .ıyih ,
B ilqam ıs, hcç k im  h s h  d ağ  y e r iş i  g e lm d yih ”.

(14, I X  L ,  III, 6-7)

liilqamısı yolundan saxlamaq çətindir. Anu, U rukun ağsaqqal- 
ları da JJiIqamısı belə səfərbrdən çəkindirə bilməmiş, ona uğurlar 
dibmişlər...

“Adam -iKirəb sö z  açıb  B ilqam ısa  sö y b d i:
G et, B ilqam ıs, o  çatin yo lla rın a  davam  c t!”

(14, I X  L ., IV , 37-38)

Hilqamıs soibrino davam edir, on iki monzil yol gedir. Bir monzil- 
lik yol koçir, ikinci mənzili də adlayır. Üçüncü, dördüncü mənzilbri 
arxada qoyur. Çəlin, keçilməz, zülmətli yollar başlanır. Lakin min 
bir əzab-əziyyətlə bu yollardan da keçib gedir. D astanda bu çətin- 
liklərin, keçilməz, zülmətli yollarm təsviri yüksək bədii səviyyədədir. 
Hurada əsərin ümumi paralelizm üslubuna uyğun olaraq verilmiş 
“nizamlı təkrarlar” diqqəti xüsusilə cəlb edir.

l^ilqamıs səfərinə davam  edir, Siduri tanrıların xanımı yaşayan 
dəniz sahilindəki yarğana yaxmlaşır. Siduri xanımı onu saxlayır, 
qəzəblənir, qışqınb soruşur;

“Yolun hansı s.ım t,ıdir, hara səfrir cdirsən?”
(14, X L ,  I, 20)

Bilqamısla Siduri xanımı arasında bir qədər söhbət u/.anır. 
Bilqamıs əvvəlcə özünü təqdim edir. İgidliyindən, dağlarda şirlərlo 
döyüşdə qalib çıxmasından, qorxunc Hum babanı məhv etməsindən, 
göybrdən enib gələn buğanı vurub yıxmasından və s. danışır. Lakin 
xanım şübhəbnir, ona yenidən suallar verir; Əgər doğrudan da sən 
igid Bilqamıssansa,

yaııağın halth, hafin cnih sinan.y?
Qdlhini q .ım h r aUh, üziin  niy,ı saraİıb?
N iyə  s<vıin içind,ı sonsıız hir nisgil yaşar?
Görkifmin yo lla r  yorm u^ yorğıın  adam a oxşar,
B ürkii, sazaq  qarsıyıh  niy.ı s.ınin üzünü?
İlğ tm m ı axtarırsan  g^zih çöli'ın d iizünü?” -  dcyir.

(14, X  L ,  1, 20  v)

Bu suallar böyük, bəşəriyyəti həmişə düşünüb məşğul edən əbədi 
bir məna kamil insan üzrtrinə gəlmək, Bilqamısın insani üstünliikb- 
rini qabartm aq, ön plana çəkmək üçündür. () bu suallara sonralar 
da yeri gəldikcə, xatırlanan, təkrar olunan cavablar verir. Bilqamıs 
bu dərdə düşdüyünü, dərin kədərini əziz Jinkidünün ölümü ib  
bağlayır, saydığı igidlikləri onunla birgə etdiyini söybyir və deyir;

“Ncc<ı hatm asın yan aq , haş ncc,ı ,ıyilm,ısin?
Q,ılh nec.ı q,ıml,ınm,ısin, r.ınf' nccə d,ıyişm ,ısin?...
D ostn m  çıxm ır yad ım dan , dincliyim  y o x d u r  m,ınim.
U zaq yo lla ra  çıx ıh  s.ıhralarda g,ızir,ım,
N cc,ı sıısa hil,ır,ım, ür,ıyim i üzür,ım.
M ,ın im  ,ıziz dostıım nn a r tıq  h ,ıyatı sönm üş,
M ,ınim  doslnm  E nkidü  a r tıq  torpağa dönmüa!
M ,ınd,ım i onun k im i ,ıh ,ıd iya tacağam ?...
Xanım , s,ın,ı ra st g.ıldim , hir dc, nccə ch y im ?
O  d,ıhş,ıtli ö lüm ün üzünii nı.ın görm ,ıyim !”

(14,  X  L ,  9a-I0; 12)

D astanda X lövhədə əsl insan olmaq, insani byaqət məsəbsinə 
toxunulur. Bilqamıs qəhrəmandır, müharibəbr, vuruşlar görüb, şər 
qüvvələri məhv edib, igidliyi, güc-qüdrəti ilə şöhrət tapıb. () 
yenilməzdir, qüdrəllidir. Lakin insandır, dostunun, əzizinin ölümünə 
ağlaya, göz yaşı da K^kə, q əm b n ə  də bilir, qəm-qüssədən saralıb-
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solur, “üzünü bürkü, sazaq qarsıyır” , arıqlayıb yanağı balır...
Bilqamıs dünyanın hər üzünü görmüş əsl kamil insan surəti, ulu 

babalarm , əcdadiarımızm yaratdığı ilkin insana məhobbətin, 
dostluqda sədaqətin, kişiliyin, mərdliyin rəmzi olan əvəzsiz ulu badii 
surətdir.

Burada Siduri xanımmm Bilqamısı bu çətin səfərdən qaytarm aq 
üçün ona dediyi söz, verdiyi “nəsihət” çox ibrətli, insan taleyi ib  bağlı 
güclü bədii fikirdir:

“Səıı hava can atıvsan? G dzsən  də ka inatı,
H eç va x t ta p a  b ilm əzsm  a x ta rd ığ ın  həyatı!
Tanrüar xəlq  eləyİb, insani ya ra d a ııd a  
Ö liim ii iıısan iiçiin  huyurm uşdular onlar,
H əya tı sax lam ışlar özlərinin  əliııdə.
B ilqam ıs, qəm  cləm ə, canın sa ğ  olsun sənin,
G ecə-gündiiz də, şənlən, kcfın  çağ  olsun sənin.
K e f  clə, h ayram  keçir,
G ecə-giindüz çal-çağır, nəğm ə de, gü l, oyna sən!
Y axşı gcyin ih-keçin , əyniıı təm iz  a ğ  olsuıı.
Saçlarıııa  s ığa l çək , q o y  saçın  p a r la q  olsun.
U şaqlarm  oynasın, q o y  tu tsıın  əllərindən,
Sevgilin i əzizlə , razı qalstn ərindən,
İnsanın h əya tı da, işi də hudıır an caq!”.

(14, X L . ,  IH, 1)
İnsanın tale m üqəddəratı ilə bağlı qoyulub  inkişaf etdirilən 

mətləb aydmdır. İnsan ölməlidir, onun  ömrü əbədi ola bilməz, o 
haradasa  bitməlidir. “Nəsihət”dəki bütün sözlər insan adlanan 
məxluqa aid keyfiyyətlərdir. İnsanm həyatı, işi gərək çahb-çağırmaq, 
nəğmə dcmək, gülmək-oynamaq, bayram keçirmək, yaxşı gcyinib- 
keçinmək, sevib scvilmək olsun. () gərək ana torpaq üçün, vətən 
üçün igid övladlar tərbiyə etsin, böyüdüb boya-başa yetirsin, 
xeyirxah işlər görsün, şərə qarşı dursun , xalqma, vətəninə xidmət 
etsin.

Lakin insan bundan daha artıq  istəyir. O, yəni Bilqamıs buna 
qanc olurmu, bununla kifayətlənirmi, ta n n la rm  bu  “ buyruğu” -  
qəran onu təmin edirmi?! Əsla yox! Mətləb də, das tanda  qoyulan 
əsas fikir , baş xətt -  leytmotiv də budur. İnsan nə üçün tanrı dcyil, 
"əhədi həyat” nə üçün ona da çatmamah, o, ölməlidir? Bclə isə tan- 
rılar nə üçün özlərini insanlardan ayırıb göylərə çəkiliblər?

Bilqamısın istək və amah bclə bir bəşəri səviyyəyo yüksəlir. Buna 
görə də o öz amalmdan dönmür, Siduri xanımmdan xahiş cdir ki, bu 
səfərdə ona kömək etsin. Utnapiştinin yolunu ona göstərsin. Lakin 
xanım yenə onu bu çətin səfərdən çəkindirməyə çahşır, səfərin çox 
ağırolduğunu, “qabağı dərin əcəl suları kəsdiyini” , “bütlərin çöllərdə 
ilan qovduğunu” və s. söyləyir. A m m a bu mümkün olmur. Bilqamıs 
gotməlidir. Onu bu səfərdən saxlamaq olmaz.

Siduri xanımı Bilqamısa kömək etmək, yol göstərmək qərarma 
gəlir, deyir ki, böyük Utnapiştinin Urşanabı adh yaxşı bir gəmiçisi 
var, onu tap, ancaq o sənə kömək edə bilər.

Bilqamıs səfərinə davam edir. Gəmiçi Urşanabmı tapır, niyyəlini 
ona söyləyir:

“D eyim  sənə adım ı, tan ı -  B ilqam ısam  mən,
Urukdan gəlirəm  m .vt, Anunun m əskənindən,
M ən səfərə çıxm ışam , G iinəş doğan tərəfdən ... ”

( J 4 , X L . ,  VH,H)

Ciəmiçi təəccüb edir ki, qəhrəm an nə üçün arıq lay ıb  bu kökə 
düşüb, ordu-ordundan kcçir. Siduri xanımmm vcrdiyi suallan o da 
eynilə təkrar edir:

“N iyə yanağm  hatıh , haştn enih sinənə,
Qəlhini qəm lər ahh, üzün ııiyə  saralth?.. ”

( 1 4 , X L . , I H , 1 )

Suallara verilən cavab Siduri xanımma dcyilənlərin eynilə 
təkrandır;

154 L55



1 • I .MƏDDİ N 0 1 ,1BƏ YZ A DƏ
Azrii'buvcun ədəhivvuU turixi

“Y m a q  ıteca h atm asm , haş nccə ijyilməsin?
Q əlb necə qəm lənm asin, rəng  necə dəyişm əsin?... ”

( H , X L . ,  I . . . )

Nəhayət, Bilqamıs U b a r  T u tu n u n  oğlu Dədə U tnapişti  ilə 
görüşür. Lakin bu görüş uzaqdan-uzağadır. Utnapişti də indiyədək 
ona verilən eyni məlum suallarla müraciət edir, soruşur:

“N iyə  yanağın  hatıb, haşm  enih sinənə,
Q əlbin i q ə m h r  alıb, ü zün  n iyə  sarah b? ..”

(14, X L . ,  IV,  42)

Yenə eyni bədii suallarla cavablar, eyni məzmunlu paralel mis- 
ralar:

“Y anaq necə h atm asm , haş necə əyilm əsin?
Q əlb necə qəm lənm əsin, rəng  necə dəyişm əsin?...  ”

(14, X L . ,  V , l )

Beləliklə, das tanda  Bilqamısm dost dərdi, ələmi, yəni insan 
dərdi, ələmi ilə bağh nisgihnin səbəbi üç dəl'ə ayrı-aynhqda soruşu- 
lur, üç dəfə də onun  ö/, diiindən sorguhıra eyni şəkildə cavablar 
verilir. Bu paralellərin böyük bədii mənası var. Sorgular və ona 
verilən cavablar bədii suallar əsasmdadır. Bilqamısm dərdi, əiəmi 
bəşəri dərdə, ələmə, insanm ölümünə deyilmiş ağıya çcvrilmiş oiur.

D astanda  Biiqamısm Dədə Utnapişti ilə görüşü daha mənah, 
daha səviyyəlidir. (), insan oglunun həyat yolu ilə bağlı məsələlərin 
yekununa, “adi insan talcyi”nin təsdiqinə həsr olunub.

Bilqamıs Utnapiştiyə, onunla görüşə çatanadək nə əzablar çək- 
diyini, şirin yuxulara həsrət qaldığmı, ayı, kaltar, pələng, bəbir, 
maral, şir ovlayıb yediyini, dərisini geydiyini, /əhərh sulara əl vur- 
m adan qayıqla üzüb gəldiyini söyləyir;

156

‘̂ Mənə əhədi h əya t q ism ət olacaqdım ı?
(14 , X L ,  V, 3 5 )

suah ilə ona müraciət cdir. Dədə Utnapişti əvvəlcə suala sualla cavab 
verir:

“N iyə , B ilqam ıs, hiitün kədərə qərq olm usan?
O na görəm i sənin hədənində həm tanrı,

həm  də insan canı var?
O na görəm i sən i ö z  doğm a ata-anan, ö lüm lü  yuradıhlar?..
B ilm irsənm i bəs sənə h əya t həddi qoyu lub?”

(14, X L ,  V , 3 5 )
Buarada “həyat həddi” l’ıkri düşündürür. Çünki əslində bu həd- 

din özü də sözdür, qəti müəyyənləşməyib. Hər kəsə qoyulan “həyat 
həddi” də bir deyil. Bəs, bu nə sirrdir? Bunu nə ilə izah etmək olar? 
Bu nə ədalətsizlikdir?! Bütün bu problcm suallar özülünü 
“Bilqamıs” dastanından götürür. Dünya ədəbiyyatmm, xüsusilə türk 
ədəbiyyatlarmm həmişə əsas ıncivzularından olub, bu gün də öz əhə- 
miyyətini itirmədən əsas mövzusu olaraq qahr.

Tanrı Utnapiştinin arvadı mərhəmətlik göstərir, ərinə deyir ki, 
Bilqamıs çox yollar kcçib gəlib, gö/.ü ilə od giHürüb, sən onu boş qay- 
tarma, ona bir şcy ver aparsm. Utnapişti Bilqamısa dənizin dibində 
bitən, qızılgül tək tikanh bir “gənclik çiçəyi”nin sirrini açır. Deyir, 
“əgər gedib onu tapsan, gəncliyinə qayıdacaqsan” . Bilqamıs bu sö- 
zləri eşidən kimi, ayağına daş bağlayıb, dənizin dibinə cumur, əlini 
tikan didsə də, çiçəkdən bərk-bərk tutur, ayağmdan daşı atır və sular 
onu üzə çıxarır...

Xalq qəhrəmanmın idcahna, amalının aliliyinə baxın! Müsibətlə, 
çox çətinliklə əldə etdiyi “dirilik çiçəyini” özünə qıymır, onu tezliklə 
U ruka çatdırmağa, xalqına yetirməyə tələsir, sonsu/ həyatı xalqına 
vcrmək istəyir, cam aatdan artıq qalsa, o da istifadə cdəcəyini dcyir:
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B ilqan m  bəyan edib gəm içiya  söyləy ir:
“Urşaıtahı, bil, o ç içək  ç o x  m əşh w dıır , sehirlidir,
Ç iin ki adam lar onunla sonsuz h əya t əldə ed ir”.

(14, X I L ,  2 7 6 )

“Onu m ütləq  mən hasarh  U ruka ça td ırm alıyam ,
Onu xa lq ım a  ye tir ib , eam a a ta  vem əliyəm .
G örsəm , qoca cavanlaşır, m ən də o cür edəcəyəm .
G əncliyim ə qayıdaraq  m əqsəd im ə y e tə c ə y ə m ”.

( 1 4 , X J L . ,  2 8 0 )

“ Sən saydığım say, gör fələk nə sayır” -  deyiblər. Bilqamısln min 
bir əzab-əziyyətlə əldə etdiyi “gəndik  çiçəyi” də ona qismət olmur, 
ilan çiçəyin ətrini duyub, onu oğurlayır, sakitcə çəkib apanr,  köhnə 
qabığm dan çıxıb cavanlaşır, təzələşir...

“Bu əllər kim in  yolunda dəridən, qabıqdan  çıxdı?
N ədən  ö trü  əza b  çəkdi, özü n ü  od lara  ya x d ı?
Ö z x eyrim ə  çahşm adım , ö zü m  də dadm adım  on ııl...”

( 1 4 . X I L ,  289 a )

Bu, pcşmançılıqdırmı? Yox! Bu, təəsüfdürmü? Yenə də yox! Bu, 
adi insan talcyinin təsdiqidir. Bəşəriyyətin kcçib gəldiyi yolun 
“başlanğıcıdır” . Bu yolun hər üzü olub. Bilqamıs bu üzləri görüb. 
Biiqamısm faciəsi də, əbədiyyəti də bunda idi ki, o mümkün olmayan 
bir işdən yapışmışdı hər vaxt insanlığm ürəyindən kcçən, həsrətində 
olduğu bir işə girişmişdi, insanbğa “əbədi həyat” həvəsinə düşmüşdü.

D astanm  VIII lövhəsinə qayıdıb “qəfil göylərdən gələn” bir sə- 
danı dinləyək:

“Bilqam ıs, adam lara  çoxdan  bclə buyurulub;
Ə kin çi torpaq əkib, m əhsul y ığ m a q d a  ohıb,
N a x ırç ı ilə ovçu hcyvanlarla  dolanır,

D ərisin i gcyin ib , ə tiy lə  qidalam r,
B ilqam ıs, sənsə indi elə istəyirsən
H cç  m ənim  kü lək lərim  su lan  tərpədəndən

hclə bir ş e y  o lm a yıb ”.
(14 , V I I I L ,  V)

Burada Şeyx Nizaminin “ İsgəndərnamə"də elə həmin mətləbə - 
İsgəndərin “dirilik suyuna” həvəs göstərməsi və arzusuna çata  
bilməməsi münasibətilə dcdiklorinə, söylədiyi müdrik söziərinə nəzər 
salaq;

“Q ism ə ts iz  bir şeyə  g ö s tə rd i həvəs!
Q ism ətin  dcyilsə , çah şm a əbəs!...
B ir i to x u m  səpər, o b iri hiçər,
B ə x tiy a r  odur ki, bu sö zü  dinlər,
H ər  ş e y i  özünçün  ək m ək  nə yarar?
D ü n ya d a  hcsabsız ru zi y e yən  var!
K eçən lər  zəh m ətlə  ə k d iy i bağdan  
G ələn lər m cyvən i dərm iş hər zam an.
K eçən lər b ir ço x  şey  əkm i^dir bizə,
B iz d ə  ək m əliy ik  gənc nəsUm izə... ”

(42, s. 3 8 6 )

Beləliklə, Bilqamıs aşiqdir. O nun narahathğı eşqdir, məhəbbət- 
dir. Bu narahathq  cşqi I'^nkidüdə də güclüdür. (), daxih narahathq 
kcçirir, gücünü, qüdrətini göstərmək, əmək dalınca getmək cşqilə 
yamr. Bu narahathq eşqi bütün qəhrəmanlarda var, sanki irsən kcçir.

Büqamıs öimək istəmir, çünki əməldən doymayıb, doysaydı 
ölərdi. Əsl qəhrəm anlar belədir, əməl, amal onlarda əbədi cşqə, 
vurğunluğa çcvrilir, Bilqamısm ölüm qorxusu, “əbədi həyat" çırpın- 
tılan da bununla bağhdır.

Bilqamıs zamanı adlayır, vurub  kcçir. Qəhrəmanla zaman 
yaşayır, qəhrəm an zamanı, yaşadığı dövrü tarixə çcvirir. Əzab- 
əziyyət qəhrəmanların həyat məktəbidir. Qəhrəman əzab-əziyyətdən
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mənəvi zövq alır. Bu, hər vaxt, lıər bir qəlırəman üçün var.
Məium lıəqiqət isə budur ki, bütün ta n n la rm  adı ta rixdən  çı- 

xıbsa da, Bilqamıs lcamil insan lcimi, dünyanm  ulu qəhrəm anı, 
dostluq, qardaşhq və yoldaşhqda sədaqət rəmzi olaraq qahb, onun 
adm a bağlanan dastan dünya ədəbiyyatm m  şah əsəri kimi tarixə 
düşübdür. T annhq , əbədi həyata qovuşm aq  uğrunda çarpışan 
Bilqamıs tanrıhğm  da, insanlığm da zirvəsini t'əth etmiş, nəticə 
etibarilə, tann lara  əbədi qələbə çalmış, tanrılarm  əldə edə bilmədik- 
ləri əbədi həyata əsHndə o qovuşmuşdur. Bu gün biz şumcr-türk tan- 
rılarmı xatırlayır, yad ediriksə, onlarm əbədiyyətindən sö / açırıqsa, 
bu yenə də Bilqamısm adma deyilib-qoşulmuş, yazıya ahnmış das- 
tanm  vasitəsilə mümkün olur. Yenə də üstünlük Bilqamısdadır. Əsl 
tanrı elə onun özüdür.

Bilqamısm ölməzHyi də ela bundadır.
“ Bilqamıs” dastanm da insanm ölməzHyi, əbədiyyətə qovuşması 

problemi dahiyanə şəkildə qoyulub və bədii həllini tapıb; insan cis- 
mani ohıraq ölməiidir; buna çarə yoxdur; o, ruhən könüllərdə 
yaşayn', tarixə düşür, əbədiyyətə qovuşur. Bunun üçün isə o, insan- 
lara clə böyük xidmət göstərməli, elə böyük işlər görməlidir ki, xalq, 
xalqlar onu öz qəlbində, insanlıq tarixində əbədi yaşatsm. Belə əsl 
ölməzliyə qovuşmuş şəxsiyyotlər həyatda çoxdur. Bilqamısm özü do 
bunlardandır.  Təkcə Azərbaycan to rpağm m , Azərbaycan-türk 
xalqm m  belə əbədiyyətə qovuşmuş ölməzlərini xatırlamaq kilayət 
edərdi. Zərdüşt, Alp Ər-Tonqa, Tomiris, D ədə Qorqud, Cavanşir, 
Babək, Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuh, Şah İsmayıl Xətai və b. 
“Bilqamıs” dastanmda qoyulub bədii cəhətdən öz həlhni tapan prob- 
lemin rcal təsdiqidir.

5 )  B ilqan m  AziH'haycan q^hram anhq rvı.vii)hri

“ Bilqamıs” dastanm m  lcytmotivi, baş xətti əbədi həyat, insanın 
ölməzhyi, ana yurdun müqəddəshyi və o n u n  qorunması uğrunda 
mübarizədir, çarpışmadır. Bu qəhrəmanhq motivi tarixən, ənənəvi
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ohu'aq davam cdib gəhnişdir. Mihıddan qabaqkı dövrdə Alp Ər- 
Tonqanı (Əfrasiyabı), Tomiris ananı və Nizaminin ədəbi qəhrəmanı 
Nüşabəni, miladi tarixdə isə Məhinbanunu, “Dədə Q orqud” qəhrə- 
m anlannı, Cıültəkini, Babəki, Koroğlunu, Şah İsmayıl Xətaini və s. 
bu ənənələr yctirmiş və onlar xalqımızın azadhğı və mənəvi fikri 
tarixinə əbədi olaraq düşmüşlər. Bu tarixi şəxsiyyət və ədəbi qəhrə- 
m an lan  həmişə bir məslək, bir amal birləşdirib, ana  torpağm, 
vətənin, xalqm müstəqilliyi, “diriliyi” uğrunda döyüş mcydanına çək- 
mişdi. O nlarm  amal və istəkləri, apard ıq lan  ölüm-dirim 
mübarizəsinin çıxı.ş nöqtəsi, mayası “ Bilqamıs” dastanmdakı aşağı- 
dakı bcytdə ifadə olunan ulu fıkirlə üst-üstə düşür, bir-birini tamam- 
layır:

“Ö liiyə h^nzontirmi, sö y lə , əsir olanlar,
Ö liim iin sijb tin i nw^?r }^öst^rmir onlar?!”

(14, X  L ,  VI, 27)

Bu bcytdə göstərilir ki, ölüm haqdır. Həyatm əbədi qanunudur, 
lakin əsir olmaq, cləöliim dcməkdir, ölümə bənzərlikdir. Burada ulu 
babaların, əcdadlanmızın insan azadhğını hər şcydən üstün tutınası, 
əsirliyin ölüm olınası və ölümdən bctərliyi kimi ali bir hiss, duyğu 
aşılanır. Bu o dcməkdir ki, şərəfsiz yaşayıb qul olmaqdansa, öUim 
yaxşıdır. Bu o dcməkdir ki, müstəbid önündə diz ç(")kməkdənsə, r^lüm 
şərəHidir. Bizim qəhrəm anlar silsiləsini istər tarixi, istərsə də bədii 
əsər qəhrəmanlan olsun, məhz bu amal birləşdirir. Qəhrəmanlar 'ö/. 
ölümü ilə (^lməzliyini tə.sdiq cdir və bu gün də yaşayırlar.

Alp Ə r-Tonqanın  ağhna bclə gəlməzdi ki, müharibədə, açıq 
d(>yüşdə hiyləyə əl atılsm, “ tələ" qurulsun, arxadan zərbə cndirilsin. 
Bu, Bilqamıs babasının qoyub gctdiyi kişilik ənənəsinə və aldığı 
hərbi təlim-lərbiyəyə qətiyyən uyğun dcyildi. İnsanhq, kişilik, 
mərdlik dünyasmda bu clə qəbahət, clə naqislik, clə namərdlik idi 
ki, A lp Ərin xaincəsinə (ilümündən sonra da heç vaxt unudulmamış, 
cllər, obalar, bütünlükdə xalq bu ağır müsibətlə vidalaşa bilməmiş.
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bu dərdi ağıya çəkib yaşatmış, dildən-dib, sinədən-sinəyə, nəsildən- 
nəsb  keçirib, bu  günədək gətirib çıxarmışdır.

M iladdan  qabaqkı 530-cu i lb rdə  Tomiris Arazı keçib ona 
hücum edən İi-an şahı Kirdən qat-qat qüdrətli, ağılh və tədbirh hök- 
m dar  idi. K ir Arazı keçmək üçün üzən k ö rpüb r  sahr, müharibə 
etmək ehtirası ib  yanırdı. Lakin Tomirisin onunla müharibə etmək 
niyyəti yox idi. O, qonşuluqda sədaqəth olmaq, əmin-amanhq şərai- 
tində yaşamaq, sülh və dostluq əlaqəbri yaratmaq istəyirdi. Tomiris 
Kirə bu m əzm unda m əktub da yazmışdı. Lakin Kir inadm dan  əl 
çəkmirdi. H erodo tun  təsvirinə görə, tarixdə görünməmiş döyüş 
başlanır. A raz qana çalxanır. Bir neçə gün davam edən amansız 
döyüşdə m assagetbr  üstün gəhr. M üharibədə Tomirisin söybdiyi 
nitq və Kirin başmı kəsdirib insan qanı ib  dolu tuluğa saldırması 
çox mənahdır, nəsilbrə ibrət dərsi verir. Burada yenə Tomirisə ağır 
g əb n  qəhrəmanhq ənənəbrinin pozulması, ulu babası Bilqamısla vs 
atası Alp Ərin savaşda kişihk, mərdhk ənənələrinin əksinə olaraq, 
üz-üzə, mərdi-mərdanə döyüş yox, onlara xəyanət edilməsi, hiybyo 
əl atılması, “t ə b ’' qurulması qəbahətdir. Tomiris bunu son nitqinda 
K irin ölüsünə xatırladır. Tomiris, bəlkə də, hər şeyi bağışlaya, qa- 
nunauyğun saya b ibrd i,  amma hiybni yox, xəyanəti yox! Tomiris 
qadm  hökmdar idi. Lakin onda kişi qüruru, ər qeyrəti vardı. Onda 
qəhrəm anhq byaqəti güclü idi. Bunu da əməli surətdə təsdiq etdi, 
qələbə çaldı, özünü, xalqmı əsirhkdən -  ölümdən xilas etdi.

Vətən və gözəl əm əlbr uğrunda ölümün gözünə dik baxanlar 
məğlubedilməzdir! Bu tarixi qəbbənin əsas səbəbi bir də onda idi ki, 
Tomiris ordusu öz doğm a yurdunda yadellibrə qarşı vuruşur, Votən 
torpağmı qoruyur, ana torpaqdan da qüvvət ahrdı. Kir və onun or- 
dusu  doğma to rpaqdan  uzaqda vuruşurdu, istilaçıhq məqsodi 
güdürdü... Buna görə də rüsvayçıhqla məğlub oldu. Tomiris ananın 
və ümumən qadm  qəhrəmanlarımızm bu kişilik, ərlik hünəri, təbii 
olaraq, beb  bir xalq kəlammda öz bədii ifadəsini tapıbdır; “Asianm 
erkəyi dişisi o lm az” .

Böyük Nizjıminin “ İsgəndərnamə” əsərində yaratdığı Nüşabə

surəti üzərinə gəbk . Cjörək, ona qədərki qəhrəmanlıq ənənəbri, 
Bilqamıs və AIp Ər kimi ulu babalar, Tomiris kimi ana bu hökmdar 
qadma nə vermişdi, miras olaraq onlardan ona nə qalmışdı? Hər şey- 
dən qabaq, ağıl, zəka, tədbir, ana yurdun, vətən torpağmm sakitliyi, 
azadhğı, özünün və xalqmm əsir olmaması -  “ölməməsi” naminə 
qıhncı yox, ağh, zəkanı, tədbiri işə salmaq byaqəti. Axı, onun ulu 
babası Bilqamıs da çox müşkülbri ağh, zəkası və tədbirib  həll et- 
mişdi... Dünya fatehi M akedoniyah İsgəndər gəlib Bərdəyə çıxır. 
Saraya daxil olur, özünü elçi kimi təqdim edir. Lakin daş qayaya rast 
gəlib. İsgəndər özünü elçi kimi apara bilmir, qıhnch-kəmərli, ıcazə- 
siz-fılansız keçib Nüşabənin tax tında əybşir, nə qədər “elçiyom” 
deyirsə, buna heç kəs inanmır.

“E y  cəsur padşah, eşq  olsun səna,
E lçiU k edirsən özün-özünə...
Bil, e lç i dcyilsrW, lıökm  verənsdn,
Göndərilm i^ deyil, san göndərənsən” -

(42,  s. 210)

deyə Nüşabə onu tanıyır və pərt edir.
Azərbaycan xalqmm səliqəsinə, mənəvi üstünlüyünə görə qon- 

ağa hörmət, qonaqpərvərlik  ə/.əidən xas bir keyfıyyətdir. Make- 
doniyah İsgəndəri, dünya şöhrətli hökmdar sərkərdəni Nüşabə onun 
özünə layiq şəkildə də qarşılayır, məclis qurur, süfrəni ana yurdun 
naz-ncmətib bə/.əyir. Lakin İsgəndər onun ölkəsinə fatch kimi, əlı 
qılmch gəlib. Buna görə öz “paymı” almahdır. Nüşabə qonaqhqda 
süfrəyə almaz, yaqut, dürr, daş-qaş düzdürür ki, buyurun ycyin!

M araqhdır, “ İsgəndərnamə’'dəki bu fikirbr “ Nizami əsərlərinin 
cl v a r ian tlan”nda “Nüşabə padşahm nağılf’nda deyibn f ik irb rb  
üst-üstə düşür, söybnihr ki, İsgəndər Bərdənin kənarma çatan kımı 
vəzirinə deyir; “Nüşabə padşaha yaz ki, iki günün müddətində yeddi 
ilin bac-xəracmı, qoşunlarm bir illik azuqəsini vcrsin. Əgər verməsə, 
şəhəri alt-üst cdəcəyəm” . Nüşabə məktubla tanış oiub, İsgəndərə bu

162 163



ELM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ

məzmunda cavab m əktubu göndərir; “ Ey İsgəndərl Mon b u  günə 
kimi heç bir padşalaa xərac verməmişəm, heç kimə boyun əyməmi- 
şəm, gəl bizim şəhəri dağıtma, çıx get” .

Bu cavab Tomirisin Kirə göndərdiyi m əktubun məzmunu və to- 
nunu  xatırladır. Nüşabə daha tədbirli tərpənir. İsgəndəri üç gün 
qonaq edir. Məclis qurulur, cah-cəlalh şahanə məchs. D ördüncü gün 
Nüşabə yeddi ihn xəracmı, qoşunun  bir ilhk azuqəsini öz 
xəzinəsindən ay ınb  qatırlara yüklədir və İsgəndərə deyir: “ Apar, 
dünya mah dünyada qalacaq” . İsgəndər bu sözdən pərt olur və deyir: 
“Xəracı sənə bağışladım, geri qaytar q a t ı r lan ” ...

Həm  Nizamidəki, həm də ‘‘N a ğ ı r ’dakı Nüşabə ilə İsgəndəriıı 
görüşü ayrı-ayrıhqda orijinaldır və bir-birini tamamlayır. Nizaminin 
təsvirində İsgəndər dönə-dönə etiraf etməyə məcbur olur ki:

“S ən i bu id ra k la  gövm ayim , iııan 
B a x liy a r  göi'im iir, huntay quşıından”

(42 , s. 2 1 0 )

“D edi: E y  xa m m la r xan ım ı qadm ,
Q itvvə ld ə  c rk d k d m  ucadır a d m ”

(42 , s. 217)

“E şq olsınt bu J ik r i sağ lam  qadtna,
M ərd liy in yo lu n u  göst,7iir m a n a ”

(42 , s. 218)

Böyük N izam i qədim qəhrəm anhq ənənələrimizi çox gözəl 
bihrdi. Bilqamıs - Alp Ər, Tomiris qəhrəm anlar nəsHnin Makc- 
doniyah fatehə “mərdhyin yoiunu göstərməsi” , dərs verməsi və bunu 
onun özünün etiral'ı tamamilə təbii, real və tarixi həqiqətə uyğun idi. 
Nüşabənin dih ilə İsgəndərə cavab əvəzi xatıriadılan bu kəhım da 
çox yerinə düşmüşdü:
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“M i)n dri hir uslanam , dü şiin sm  hir az,
A slam n  crk .ıyi, d iş is io lm a z ”

(42,  s. 212)

M akedoniyalı İsgəndərin “dirihk suyu” dahnca zülmətə gedib 
çıxması Nizaminin bədii tələkkürünün məhsulu idi. Lakin öz qay- 
nağmı Bilqamısm “əbədi həyat” ideyasından ahrdı. Bu motivə uyğun 
xalq arasm da “İsgəndərin qaranhq dünyaya getməsi” adh bir nağıl 
da var. Xalqın yaddaşı daha əzəldir. Buna görə, bu məzmun Niza- 
midən yox, ondan  çox əvvəl elə ilk qaynaqdan süzülüb gəlib, nağıl 
olub, yaddaşlara hopub. İsgəndərin cəsarəti, qorxmazhğı, hər şeyə 
can atması, dirihk suyu dahnca getməyə hazır olması və s. xalqm 
münasibətidir ki, onu əbədiləşdirmək istəyib. Nağılda təsvir olunur 
ki, İsgəndər qızıi taxtm da əyləşib yerdən, göylərdən, sulardan aldığı 
xəraca baxıb qürrələnir. Vəzir ona deyir: “Qiblcyi-aləm, yer üzünün 
allahısan, buna söz yox. Ancaq, şahım, hcç qürrələnmə, Süleymana 
qalmayan dünya sənə də qalmayacaq. Ölüm nə şaha baxır, nə gə- 
daya. Qara torpaq  şahı gədadan ayırmır” . İsgəndər qəmlənir: “ Bu 
dərd məni çürüdər. Gərək nə olur-olsun, ölümün dərmanmı tapam, 
həmişə diri qalam” . Vəzir söyləyir ki, qaranlıq dünyanm hıp qurtara- 
cağında dirihk suyu adh bir su var. Hər kəs o sudan içsə ölməz, 
dünya durduqca o diri qahır.

İsgəndər vəzirin sözünə diqqətlə qulaq asıb deyir:
- Mən İsgəndər ohım, bütün dünya mənim əhmdə ola, o abi- 

həyat suyunu tapıb  içə bilməyəm? Vəzir, mən abi-həyat suyunu ax- 
tarmağa gedəcəyəm.

Vəzir deyir:
Qiblcyi-aləm, hələ o suyu tapıb içən olmamışdır.

İsgəndər dcyir:
M ən taparam , vəzir, sən hazırhq gör” .

İsgəndərlə vəzirin söhbəti “ Bilqamıs” dastanm dakı adam- 
oqrəblə Bilqamıs arasmdakı söhbətə uyğun gəlir:

BİIqamıs əbədi həyat üçün sələrə çıxdığmı deyir, adam-əqrəb söz
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açıb bunun qorxulu, qaranlıq , zülmətli yo llan  olduğunu söyləyir, 
onu bu səfərdən çəkindirmək istəyir;

“H ^ b  heç k əs  o ra ya  heç va x t safar e tm s y ib ” -  deyir. 
B ilqam ts ona q ə ti cavab  verir:

“C a m m ı qəm  bürüsə, q ə lb im i q əm  əzsə  də,
İstisə , şa x ta d ısa , qaran lıq , zü lm ə tsə  də,
Ah çək ib  ağlasam  da irə li g ed ə cəy əm  
A ç da ğ a  gedən yoltı, m m  sə fər  ed ə c ə y ə m ”.

(14, I X  L ., V. IV , 33)
İsgəndər də qəti qərara gəlmişdir, irəliləyir, çətin, zülmətli yoi- 

lardan keçir. Bu yollarda ona Xızr da  kömək edir. Onlar qaranlıq 
dünya ib  gedib çox əzab-əziyyətdən və maneələrdən sonra dirilik 
suyuna çatırlar. Burada yenə, artıq xatırladığımız bir xalq kəlammı 
təkrar etməyi lazım bilirik: “Sən saydığmı say, gör fələk nə sayır”. 
Bilqamıs kimi İsgəndər də bu sudan  içə bilmir, Xızr içir, əbədi hə- 
yata o qovuşur. D astandakı U bar T u tunun  oğlu Dədə Utnapişti ib 
nağıldakı Xızr surətləri arasmda bir yaxmhq, oxşarhq, paralelhk var. 
Nizamidən qabaqkı babalanm ız bu  nağıh yaradarkən, dastandakı 
əbədi həyat tehndən çox ustahqla istifadə etmişlər...

Nizami yaradıcıhğmda bu mövzuya geniş yer verihb. “İsgəndə- 
rin dirihk suyu axtarm ası” , “İsgəndərin zülmətə getməsi” , ‘‘İsgəndə- 
rin zülmətdən çıxması” fəsillərində məsələdən ətraflı bəhs edihr. 
İsgəndərin qurduğu məchsdə biri X orasandan, Qurdan, Reydən, İs- 
fahandan, digəri Çindən, Xarəzm dən, üçüncüsü Qeysurun, 
dördüncüsü H indistanm  gözəlliyindən söz açır. Bir qoca isə həyat 
suyundan damşır və deyir;

“ Yaşam aq istəsən  dü ttya  nznntı 
G ct k eç ir  əlinə h əya t suytınu...
O  sttyu  k im  içsə, olttr q ə lb i şən  
Quvtulur ölüm dən və xəstə likdən .
S özün tə  azactq  o lsa  şübhəniz
Sorttşun stnaqlı qocalardan  sizJ” (4 2 , s. 75)

İsgəndərin marağı artır, atmı sürətlə “Həyat suyu” olan səmtə 
sürür. Əvvəl ordu ilə hərəkət edir. Bulqar adlanan şəhərədək yeriyir. 
Görür ki, bu səfər qoşunla mümkün deyil. Qoşunu boşlayır, Qaran- 
hq, zülmət qəlbinə qorxu salır. 90 yaşh ixtiyar bir qoca məsləhət 
görür ki, padşah boğaz bir madyan tapsm. Madyan doğan kimi day- 
lağm başmı kəsib cəmdəyi bir yerdə qoysunlar, m adyana bunu 
göstərsinlər. Lakin padşah irəh getsin, geri qayıdanda madyan özü 
onu zülmətdən dartıb  çıxaracaqdır... Bu tədbir İsgəndərin ağhna 
batır və o, belə də cdir. Xızn özünə rəhbər, yol göstərən təyin edib 
zülmətə doğru hərokət edir. Dirilik suyuna əvvəlcə Xızr çatır...

Nizami həmin səhnəni bclə təsvir edir;

“X tzr  h əya t suyttnu tap tttca  arttq,
H ər ik i  gözünə doldu  bir iştq.
A şa ğ t enərək dərhal soyundu,
D oyunca həm  çim di, həm  də yuyttndu.
D oyttttca  içd i o h əya t stıyutıdan,
Ə bəd i h əya ta  ça td ı arayan  
A tın ı içirdi, ç im dird i ontı,
Tökdii ağ  qədəhə h əya t suyunu.
A tın ın  yan ında oturdu b ir an,
G öz g ö tü rm əz oldtt o a yd m  sudan  
İs təd i gəlincə yo ldan  İsgəndər,
D esin: “h əya t suyu budtır, q t l  nəzər!”
B ir daha çeşm əyə g ö z  gəzd irərkən ,
D irilik  çeşm əsi y o x  oldu  gözdən .
D ərh al bu iş oldu X tzr  üçün m əlum.
İsgəndər o stıdan qa lacaq  məhrum.
Q orxm adt, tıtandı o, İsgəndərdən,
X tzr  da su  k im i i td ig ö z lə r d ə n ”

(4 2 ,s .3 8 2 -3 8 3 )
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B cb məlum olur ki, İsgəndər ' ‘dirilik suyu” söhbotini Çin səfori 
zamanj, təxminən Orta Asiya, qədim türk lorpağmda aqil qocalar- 
dan cşidir. Ona məslahət verən, yol göstərən bələdçisi Xızr da bu tor- 
pağm  övladıdır. İstər İsgəndərin “q aranhq  dünyaya gctməsi” 
nağıhnda, istərsə də Nizamidə verilən bu  məzmun özünün əshnə- 
“ Bilqamıs" dastanm a, ilk qaynağa daha çox uyğun gəhr. Lakin bu 
m əzm unun ardmca Nizami daha iki - rum lu ravilərin və ərəblərin 
söylədiyi məzmunu, rəvayətləri də xatırladır.

Rum lu ravilər rəvayət edirlər ki, İlyashı Xızr çcşməyə gedir, 
a tdan  cnir, bulaq başmda süfrə açır, birisi əyihb su içmək islərkən, 
əlindəki quru bahq suya düşür və dirilir. Hər ikisi bu sudan içir vrı 
əbədi həyat qazanır.

Ərəblər nağıl edirlər ki, Xızr və İlyas həyat suyundan içib yerini 
başqasm a nişan vermirlər, biri səhraya çəkilir, o birisi isə dənizə 
cumur. İsgəndər min zəhmət iiə dirilik çcşməsi dilərkən, çcşmədən 
sulu bir çəmən göyərir. Padşahm ümidi sönür. Qaranhq dünyadan 
çıxmaq üçün tədbir tökərkən, yolda qarşısma mələk çıxır və onun 
ovcuna bir daş qoyur ki, bu səni zülmətdən çıxarar. İsgəndər atmı 
çapır. Qcybdən hatifsəslənir;

“ Qisməti hər kəsə yazıdır verən!”

Bclə anhışıhr ki, artıq Nizamı dövründə “ Bilqamıs" dastanmdan 
gələn əbədi həyat axtarışı idcyası yunanh'irda da, ərəblərdə də və 
başqa xalqlarda da vardı. İdeya böyük və dünyavi idi. Yunan ədə- 
biyyatı da, ərəb ədəbiyyatı da və ya başqa ədəbiyyathır da, istər is- 
təməz bundan bəhrələnmişdi. Bu isə təbii idi. Çünki “Bilqamıs" 
dastanı həm də dünya ədəbiyyatmm ulu kitabı, ilk mənəvi qay- 
nağıdır. “Tarix Şumcrdən başhıdığı” kimi, dünya ədəbiyyatınm 
başlanğıcı, ilk çıxış nöqtəsi qədim şumcr-türk ədəbiyyatıdır. Mövcud 
araşdırmahırda da, tarix və ağhn məntiqi də bunu təsdiq cdir.

Mihıddan öncə 111 əsrdə Böyük Hun iınpcraloru Mctc qonşu 
Çin ordularmın hücuınlanndan, çinlilərin torpaq, sərhəd iddialann-

dan təngə gəlir. 201-ci ildə növbəti döyüşlərdən birində 300 minhk 
hun ordusu 320 minlik Çin ordusu ilə qarşılaşır. Mctc taktiki lənd 
işlədir. Çin Kaonu qoşunu ilə birlikdə arxasınca sürərək geri çəkilmə 
bəhanəsi ilə yorur, clə bir ycrə gətirib çıxarır və mühasirəyə ahr ki, 
hər tərəfdən yollar bağlanır, mərkəzlə əlaqə kəsilir, ərzaq tükənir. 
Acından qırılmaq təhlükəsi yaranır. Mühasirə 7 gün davam cdir. 
Mctc gözlənilmədən mühasirəni açır (47, s. 15)...

Mühasirənin açılması, im peratorun xilası ilə bağh plan tutul- 
ması, clçi-elçinin dahnca göndərilməsi, hədiyyə, bəxşiş və s. barədə 
nə qədər yazsalar, məsələni müxtəlif yerə yozsalar da, h r ; ' '  i- 
üzündə hcç kəs bu plan haqqm da bir məlumat əldə cdə bilnı -•ı- ^
Bu “plan”ı, bu sirri həm qərb, həm də Çinin öz tarixçiləri ört-r> i'Jii' 
edib, əsl həqiqəti deməyiblər və ya demək istəməyiblər. Xüsusilə Çin 
alimləri qəsdən bu rüsvayçıhğm üstündən kcçib, onu gi/.Iədiblər. 
Çünki bu çox ağır bir məğlubiyyət idi, deyiləsi dərd dcyildi. Mctcni 
duymaq, başa düşmək, nə üçün bclə ctdiyini dərk və şərh ctmək üçün 
ancaq və ancaq türk olmaq, həm də türk dünyasma dərindən bələd 
olmaq lazım idi; “Ç’inlilər! Mən Mctc bircə oxumu korlam adan, 
bircə qıhncımı korşaltm adan impcratorunuzla birgə 320 minlik or- 
dunu bax bcləcə məhv cdər. acından öldürərdim. Türk torpağı 
müqəddəsdir, toxunulmazdır. Hunu dərk cdinü!”

Mctenin əbədiyyətə qovuşması və türk oğlu türk olması üçün 
təkcə bu böyüklüyü, bu müdriküyi ona bəsdi. Bu, türk xarakteri idi. 
Bilqamıs övladı ancaq bclə edərdi.

Türkün bu böyüklüyü, müdrikliyi bəzən tarixdə ona çox baha 
başa gəlmişdü...

Növbəti tarixi fakt H un-türk  impcriyasmm- dövlətin nüfuzlu 
adam larm ın  bütövlükdə 13ilqamıs təlim- tərbiyəsi aldıgını, yəni 
vətənə, adət-ənənəyə sədaqət və chtiramını təsdiq edir” . M.ö. I əsrdə 
(53-cü ildə) Huhanyeh xan bir xaqan kimi məğlub olarkən, Çinə 
sığınmaq istəyir. Ətrafma nül'uzlu adam lan toplayıb məsləhət cdir, 
bu barədə onlarm llkrini soruşur. Dövlətin nüluzlu adamları hamısı 
bir səslə dcyirlər: “ Bu ola bilməz! H unlar ənənəvi cəsarət və güc-
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lülüyü kök və təmal kimi, bir üstünlük (və bir şərəf) hesab edir.  
Başqasma sığmıb ona xidmət etmək isə alçaqlıqdır!” (47, s. 153). 
Həm  də bizim üçün daha  m araqhsı budu r  ki, bu fakt Çin m ən- 
bələrindən götürülüb, Çinin öz tarixçilərinin xatırlaması, etirafıdır. 
Burada bir həzin nöqtə də var. Huhanyeh xan Metenin çinli qızm dan 
olan oğlu idi, təmiz türk geni deyildi. Buna görə o tərəfə çəkir, Çinə 
sığmmağı üstün tuturdu. O, beb  də etdi və b u  da, nəticə e t ibarib  3Q0 
illik imperiyanm dağılmasma gətirib çıxardı...

Bəli, türk üçün qul olmaq, diri ikən ölmək deməkdir. U lu  
alçaqhqdır! Əshndə qul olmaq, diri ikən ölmək deməkdir. U lu- 
lanm ızm  ənənəvi olaraq bizə mənəvi irs qoyub getdiyi qeyrot, şorəf 
hissi belədir. Bu “adə tb r in” , “cəsarət və güclülüyün” əsası, kökü çox 
qədim dövrlərb bağhdır. Bu ənənəvi keyfiyyətbr Bilqamıs ulumuz- 
dan keçib gəlir. Alp Ər-Tonqayla d ah a  da gücbnir. Tomirisdə, At- 
ro p a td a  smaqdan keçirihr. A tilbda , M etedə qələbə ib  nəticəbnir, 
nəsilbrin  əbədi istək və am ahna çevrihr.

N izam inin  M əhinbanusu eyni qəhrəm anhq nəsiinin miladi 
tarixdəki davam ı idi, eyni qəhrəm anhq qaynaqlarm dan su içib 
kam al və idrak sahibi olmuş qadm hökm dar idi. Yeganə vəhəhd Şi- 
rini o, kamil yetişdirmək istəyir, onu vəfah, namuslu olmağa, əcdad- 
larmm, ulu babalarm m  yolu ib  getməyə, on lann  şərəfini, qeyrətini 
həmişə qorum ağa və uca tutmağa çağınrdı. Xosrov və Şirinin əhva- 
la tm dan xəbər tu tan  M əhinbanunun Şirinə öyüdündə bir beyt çox 
mənalıdır. O, Xosrovun əsli-nəcabətib özününkünü müqayisə edir, 
öz əsli, kökü ib  öyünür:

Əg^r o, A yd ırsa , hiz da A fitah ıq  
O K eyxosrovd ıırsa , hiz Ə frasiyah ıq

(43, s. 115).

“Orxon-Yenisey” kitabəbrinin  qəhrəmanı Gültəkin və Şah Is- 
mayıl Xətai bir qədər öz səbfiərindən fərqbnir. Onlar xalqm birliyi 
uğrunda mübarizədə öz qardaşlarma da güzəştə getməmişbr. “ Birlik

harda, dirilik o rd a” müdrik kəlamı əsasmda qardaş xalqlan bir 
hakimiyyətdə cəmbmək, xalqı bir bayraq altmda birbşdirmək amah 
ib  qıhnc çalmış, bu m əsbk yolunda da həlak olmuşlar.

Zam an, gərdişi-dövran bəzən şəxsiyyəti üstəbyir, məhv edir, şər 
xeyrə qalib gəhr. AIp Ərin, Gültəkinin, Şah İsmayıl Xətainin talebri 
belə olmuşdur. Lakin onlar ibrətli ö lüm bri ib  öz ölməzliyini təsdiq 
e tm işbr.

Yadelli işğalçılara qarşı 22 il ölüm-dirim mübarizəsino girişmiş 
Babəkin taleyi i b  Alp Ərin taleyi arasmda da bir bənzərlik vardır. 
A lp Ə r fars, Babək ərəb işğalçılarına qarşı vuruşmuşdu. Hər iki 
qəhrəm an xəyanətin qurbanı olmuşdu. Babəkin edam mərasimində 
dediyi son söz bu günədək tarixi silkəbyir, bu gün də işğalçılara qarşı 
ölüm himni kimi səsbnir; “Təəssüf ki, mən bütün bu köpəkbri məhv 
edə bilmədiml” . Babəkin əlini kəsdikdə qanını üzünə sürtərək “ İnsan 
öb rkən  rəngi sarahr, düşm ənbrim in məni saralan görməsini istəmi- 
rəm ” -  demişdi.

Əsir düşmüş oğluna Babəkin göndərdiyi bu sözbr əzəmətb səs- 
bnir;

“ Bir gün azad yaşamaq, 40 il qul olmaqdan daha yaxşıdır!”
Bu sözbr “ Bilqamıs” das tanm da yuxanda  xatırladığımız 

məşhur beytin məzmunundan gəlmirmi?...
Oğul Babək atanı dərhal başa düşərək intihar etmişdi. Tomiris 

ana Kirin qurduğu  təbyə sahnmış əsir düşmüş oğlunu təkidlə 
K irdən tə b b  etmişdi. Oğlu əsirlikdən azad olmuş, lakin anasmm 
üzünə baxa bilməmiş, intihar etmişdi... Aradan min iliər Bilqamıs- 
dan Tomirisədək iki min, iki min beş yüz, Tomirisdən Babəkədək 
isə min ildən artıq vaxt kcçsə də, təlim-tərbiyə bir, mənəvi tellər bir, 
ü rəkbr bir, qeyrət birdir. Təsadüfi deyil ki, Bilqamıs, Tomiris, Babək 
Vətən yolunda, haqq, əd a b t  naminə çarpışm alarda öz oğullarma 
həmişə sinəsini qabağa verməyi tövsiyə edir, arxadan  vurulan 
oğullarmı bnətby ird ibr . ..

“ İnk işa f  eyni zam anda həyatda baş verən əksliklərin 
vəhdotindən doğur” deyirbr. Bu əksliyi tarixi hadiso və şoxsiyy-

--------------------------------------------------------- — ________________  A zərhaycan ədəhiyyatt tarix i
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ətlərin taleyinə də şamil etmək olar. Əgər 22 il yadellilərə qarşı ölüm- 
d irim  mübarizəsi aparan  Babək məğlub olub, bəşəriyyətin ağlma 
bela gəlməyən min bir əzabla qətlə yetirilməsəydi, qətl anmda da öz 
dözümlüyü, dönməzliyi ilə özünütəsdiqdə hcyrət doğurmasaydı, 
bəlkə də dünyanı bu qədər düşündürməz, tariximizin səhilələri bu 
qədər məna və məzmun kəsb etməzdi...

Azərbaycan oğlunun bu ibrətli ölümü xalqımızm, onun davam 
edib gələn nəsillərinin iradəliliyi, dönməzliyi rəmzi olmuşdur. Bu 
ölüm, sözün əsl mənasmda, nəsillərə ibrət dərsi olmuşdur.

Babəkə şaqqalanm aq hökm ü verilmişdi. Lakin o idc ıhndan 
dönməmişdi. Düşmənləri ona am an  istəmc5k üçün son s.>/ wi- 
mişdilər. Lakin  o am an  istəməmişdi. Babəki şaqqalamaq ı-hudı. 
Babəki öldürmək olardı, am ma onu  əymək, ona aman istətmək ol- 
mazdı.

Nəsimini də diri-diri soymuşdular. Soyularkən düşmənləri onu 
alçaltmaq, əymək üçün demişdilər; “Bəs niyə sarahrsan?” Nəsimi 
cavab vermişdi:

“ M ən Günəşəm. Günəş də ba tarkən  sarahr!”
Qəhrəman Babəklə şair Nəsiminin ölümləri bir-birilə nccə də sos- 

ləşir, bir-birini necə də tamamlayır?!...
Babəkin ölümü, Nəsiminin ölümü adi ölüm dcyildi, öz qeyri-adi, 

şərəlli ölümü ilə ölümsüzlıik, əbədiyyətə qovuşmaq dcmək idi. 
“Dirilik suyu” axtarmaq, “əbədi həyat" üçün zülmətli yollar keçmək 
nəyə gərək imiş! İnsan öz ləyaqəti, insanlıq zirvəsini Fəth etməsilə 
əbədiyyotə qovuşa bilir. Nə qədər ki, insanhq var, Bilqamıs da var, 
Babək də var, Nəsimi də!...

Dədə Q orqud öz bədii istedadmı, onun  mayasmı ulu Bilqamıs- 
dan almışdı. Biz bunu yuxarıda hər iki əsərin, hər iki tarixi ədəbi şəx- 
siyyətin üslub tərzi, hadisələrə yanaşm a və fikri ifadə üslubunun 
müqayisəli tədqiqində müəyyən etdik. Bu doğmalıq ruhu hər iki das- 
tanm  məzmunu və idcya istiqamətində də müşahidə olunur.

İnsanm iki ömrü var: cismani və ruhani. “ Bilqamıs” dastanın- 
dakı “əbədi həyat” , “ölməzlik” problem inin bir cəhəti “Dəd.-̂

Qorqud kitab]"nda tarixin gcdişi, həyati təcrübə əsasmda daha real 
qoyulur və öz həllini də tapır. İnsan üçün cismani həyat elə 140 il 
bəsdir, artıqdır da. Bundan o yana gərək də deyil. Əzəldən elə insan 
ömrü ən çoxu bu qədər düşünülüb. Ruhani ömrü isə əbədi ömürdür 
və hər adam a qismət ola bilmə/. Bclə adamlar qeyri-adi, insanhğm 
zirvəsi, tann-allah səviyyəsidir. İnsanhğm zirvəsinə yüksələn, həmişə 
xatnlanjb yad edilən tarixi, əbədi və clmi şəxsiyyətlərdir. EIə tarixi 
və əbədi, elmi şəxsiyyəllər ki, ta n n la r  da bu səviyyəni fəth cdə 
bilməyiblər!

“Dədə Qorqud kitabı"nm Q orqud Ata, Qazan xan, Beyrək kimi 
silsilə qəhrəmanları, söz yox, “ Bilqamıs” dastam  qaynağm dan su 
içibbr, onlan Bilqamıs ruhu, Bilqamıs qəhrəmanhq ənənələri yetirib. 
Ana yurdun, Vətən torpağm m  müqəddəsliyi, toxunulmazlığı, sə- 
daqət, dostluq, kəsiiən duz-çörək bu qəhrəm anlan bir ana telə 
möhkəm bağlayıb. O nlardan biri Bamsı Bcyrəkdir. O ö/. mərdiiyi, 
dözümü, yaşadığı ana torpağa, O ğ u /  elinə möhkəm bağlılığı ilə 
seçilir, Bcyrək Q azan xana sadiqdir, onunla çörək kəsib, hər şeydən 
keçər, bu sədaqətdən, bu çörəkdən keçməz.

Qa/an xandan nara/ı olan İç O ğu/un  (üç Okun) başçısı A ru /  
intiqam almaq üçün onun  sağ qolu Bcyrəyi aradan  götürmək 
qərarına gəlir. Bcyrəyi hiylə ilə çağırtd ınr və dcyir ki, biz Qazana asi 
olduq, and içdik, sən də asi ol, and iç. Lakin o bunu cləmir;

“M,vt Qazanın ucnhitini ço(j yemi^^m,
Bilm,n.S‘̂ m ^özüm,ı tuvsun!...
M ,vı Qazandan dönm,ızi>tıt, h.ıUii hügil!”~ (Dv, 296) dcyir.

A ruz  Bcyrəyi qıhncla yaralayır. Ik-yrək cvinə gəlir və aldığı 
yaradan ölür. Q azan xan Bcyrəyin ölüm xəbərini cşidib hönkür- 
hönkür aglayır. Ycddi gün divana çıxmır, göz yaşı tökür, Bcyrəyə 
yas saxlayır. Bilqamıs da dostu  Imkidünün ölümünə bclə ağlarnış, 
yas saxlamış, ağılar dcmişdi... Lakin Beyrəyin ölümü daha  ağırdır. 
0, xəyanətin  qurbanı olmuş, həm də xəyanət Q a /an  xanm dayısı
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Aruz tərəfindən edilmişdir. Bu isə Oğuz ləyaqətinə tam  ziddir, onu 
heç cür bağışlamaq olmaz. Q azan xan  dayısı A ruzu  ö ldürm ək  
qərarm a gəlir, qərar qətidir, QarŞilaşırlar;

“Mərə, qavat! Müxənnəthq ilə ər öldürmək necə olur, m ən sana 
göstərəyim!” -  dedi. Aruz Qazamn üzərinə a t saldı. Qazanı qıhncladı, 
zərrə qədar kəsdirəmodi, ötə keçdi. N öbət Q azana dəgdi. Altmış 
tu tam  ala göndərin qoltuq qısdı, Aruza b irgöndər urdı. Köksündən 
yalab dəq ötə keçdi. A t üzərindən yerə saldı. Qarmdaşı Qaragünəyə 
işarət etdi. “ Başm kəs!” -  dedi. Qaragünə a tdan  endi. A ruzun  başmı 
kəsdi. Taş Oğuz bəgləri bunu görüb həp  a tdan  endilər. Q azanın  
ayağm a düşdülər. Suçlann  dilədilər, əhn  öpdülər. Q azan  suçların 
bağışladı. Beyrəyin qanm  tayısmdan aldı” (D. 302-303).

Beləhkla, Oğuz eh ikihkdən çıxıb vahid rəhbərhkdə birləşir. Bu 
isə xalqm gələcəyi üçün rəmzi məna daşıyırdı. Gültəkinin, Şah Is- 
mayıl Xətainin apard ıq lan  birhk uğrunda  mübarizə ruhu  d a  bu- 
rad an  doğmuşdu, mübarizənin özülü, kökü məhz bu  tellərlə bağh 
idi...

6 )  A t a v ə  aııa  su rəlləri

“ Bilqamıs” dastanm dakı baş qohrəm anlardan -  Bilqamıs və 
Enkidüdən əlavə, onları tamamlayan surətlər var. Bu surətlər bütöv 
bir silsilə təşkil cdir; Ovçu, onun Atası, Çoban və Baş çobanlar, 
Keçiotaran, bağban İşullanm, Dimmuz, Adam-əqrəblər fgözətçilər), 
Siduri xanımı, U bar Tutunun oğlu Dədə Utnapişti, gəmiçi Urşanabı, 
U ruk  ağsaqqaliarı (və ya qocaları), a ta iar  və analar. Bunlardan 
başqa ad lan  ötori çəkilon surotlor, iş gördürülon ustalar, misgərbr, 
domirçilər, daşyonanlar, daşqoyanlar, heykoltoraşlar, nəhayət, 
hadisələro göz qoyan, müdaxilo edon tann la r  vo ilahəlor. Bütün bu, 
aşağı tobəqodon tu tm uş şaha-sərkordəyə və tannlaradok olan 
surətlər bütövlükdo o vaxtkı comiyyoti Uruk-şohor dövlətini, şumcr 
xalqmı təmsil edir, Nozəro alsaq ki, dastan naqisdir, onun təxminon

min misras) gəlib bizo çatmayıb, lövholordon tamam silinib və ya ox- 
unması müm kün olmayıb, onda bu surotlordo dəmüəyyən natamam- 
Iıq olmahdır.

D astanda  ata vo analara yüksək hörmot və ehtiram var. Atalar, 
analar ölkənin başçısı vo qohromanı Bilqamısa inam səsləyir, müşkül, 
çotin işlərin hollindo ona kömok cdir, qayğı göstərirlər.

Əsorin ilk ' ‘lövho^Iorindon Ovçunun qoca atası diqqoti cəlb edir. 
O, ağılh məsləhotçidir, yol göstorondir. Oğlu, Enkidüdən danışıb 
deyəndə ki, bir güclü, qüdrotli insan pcyda olub, vəhşilərlo durub- 
oturur, monə ov ctmoyo imkan vcrmir, ağsaqqal qoca oğluna bclo 
moslohət verir;

“Of^ul halam , B ilqam ıs ya^ayn- o Urukda,
O ınlan güclii, qiidr.ıtU  adam  yoxdu r d iinyada...
G et oııa, üz tu tf’umın.
Daııı^ həmİH adam ııı qüdr.ıtiııd.vı, gücüııdən,
O  sən ə ^əhv,-)t do lu  g ö zn l qadıu ver,ıc^k,
Yensə h,ımin a d a m ı y a ln ız  qadm  ycnac,ık,
Vəhşil,ıri su üst,ı o aparan  zam anda  
Q o y o qadm  soyunsun o ,v in  qahağında,
O q a d v tı j’ör,vı t,ık  ona yaxm la^acaq,
Bıınu g ö r m  vah^ihr ondan ıızaq laşacaq”.

(14, I  L ., III, 10-25)

Atanın bu moslohotilə oğul horokot cdir. Ata dcyon kimi do olur. 
Hər şcy öz qaydasm a düşür, Enkidü vəhşilorindən aynhb  insanlarla 
qovuşur... Ötori surot olsa da, bu ata yadda qahr.

Luqalbanda  Bilqamısın atasıdır. Onun adı osordə az, iki-üç 
ycrdo çokilir. VI lövhodə Bilqamısla Enkidü məlako İştarın 
göndordiyi hcybotli, qorxunc buğanı öldürürlor. Bilqamıs buğanın 
buynuzlan dolusu zcytun yağmı atası üçün gotirir:
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“I k i  huynuz tutum u -  a ltı p a y  zcy tu n  yağı,
C am na y a x s ın  deyə özüniin  ta n rm n a  -  L uqalbandaya verd i. 
B u yn u zları aparıb  ağalıq  ya ta ğ ım n  divarlarına vurdu”.

(14, V I L . ,  1 6 0 )

Burada diqqəti daiıa artıq cəib cdən ataya “tan rı” deyilməsi, 
oğlunun atanı “ özünün tanrısı” saymasıdn'. Həm də bu iiadə d as tan  
“müəllii'i’'n in  dilindəndir. D oğrudur, bundan  əvvəlki IV lövhədə 
Luqalbandaya “ ta n n ” deyilir: “Sənə ycməlc, su vcrən tanrı Luqlban- 
dadır" . Lakin VI lövhədə “ta n n ” sözü tam am  xüsusiləşir, “a ta ” mə- 
nasm da işlənir. Deməli, ata oğul üçün, eyni zamanda tannd ır  və ya 
ta n n  səviyyəsindədir. Burada m əntiq var, əslində ogulu yaradan , 
dünyaya gətirən ata və anadır. “Ağalıq yatağmm divarm a vuru lan  
buynuz” bizim, xüsusilə qədim “ağalıq” cvlərində d ivardan asılan 
qoşa öküz və ya m ara l buynuzu, o dövrdən qalma adət-ənənənin  
yad igan  - əlaməti deyilmi?! Ümumiyyətlə, “ağalıq y a ta ğ r ’ ifadəsi 
nəzərdən qaçmır, U rukda  hökm darm  - Bilqamısm ayrıca iqamot- 
gahı o lduğunu göstərir. Ana N insun da burada yaşayır. Hələ III 
lövhədə Bilqamıs səfərə çıxarkən Enkidüyə dcmişdi ki:

“D ostu m , ga l E kalm axdan  yo lu m uzu  salaq biz,
Şa/ı anası Ninsunun hüzuruna buyuraq.
B ö yü k  N insun m üdrikdir, hər ^cydnn x.->bərdardı,
BİZ!> m^shh,-)t ver^r, doğru y o l  g ö s t .v w  o. ”
Ə l-ə h  tu tu b  dostla r  -  B ilqam tsla E nkidü  
E k a lm a x a  g c td ib r .
B ilqam ıs d a x il oldu i'ah anası m ülkünə...  ”

(14, / / /  L., VI, 15-20)
Deməli, iqamətgah “ağalıq yatağı” və ya “şah anası mülkü" 

likalmaxdadır. Bu, görünür, U rukda aynca bir sahodir.
Dastanda Ninsun anaya gcniş ycr vcrilir.
Səfər qabağı hökmdarm anası ilə görüşü çox mənahdır. Bu görüş 

müəyyən bədii məqsəd güdür, sö/dcyir, fikir söyləyir, bugünkü xəlqi.

milli adət-ənənəbrimi/.in ulu qaynaqlarmı yadımı/a sahr. Oğlunuıı  
səfər niyyətini cşidən ana Ninsunun qəlbini qubar ahr,  kodnrbnir  
Lakin etira/. edə bilmir, ancaq tann lardan  gilcylənir ki, “nə üçün 
oğlunun köksünə belə narahat ürək qoyublar? Nə üçün onui! liroyinı 
yerindən oynadıblar!” Ana oğlunun xasiyyətinə boləddı, onu  
səfərdən qaytara bilmir.

Qəhrəmanlara xcyir-dua vcrib onhu'i təntənə ilə, təmi/ ürəklo 
yola salmaq üçün ana xüsusi ha/ırhq görür, yuyunur, gcyinib-kcçinir, 
tac qoyur. Onlarm ardmca bir cam su da atn':

“Ninsun dönüb özünü aram xanaya  saldı.
Sabunlu k ö k h r  ilə b ,nhnini yudu o,
Öz qam.ılinə la y iq  gözM  p a lta r  g e y d i o,
Sin^sin^ yaraşan  boyunbağı da asdt.
BeUnn qur^aq vurub, baştna tac qoydu  o,
İg idhrin  ardınca bir cam  tətn iz su a td ı.
PiIhLırə çtx tb  o, cvin dam tna q a lx d t”.

(14, III L ,  II, I-5)

“Su aydmlıqdır, su həyatdır” dcmişbr. Bu gün də məsəllər həy- 
atımı/m hər vaxt işəyarar kəlamhu'idır. Babalar suyu tanrı sayırdılar. 
O ğu/Iarda suya böyük chtiram vardı, suyu “ ta n n ” lığa qaldınb 
dindirirdilər. Analar indi də uğur diləmək üçün sələrə çıxan oğullann 
ardmca su atırlar. Bu çox u/aq kcçmişimi/dən qalma adət-ənənədii'- 
“ l'.vin damına qalxdı” iladəsi də maraqhdır. ( rcdənləri yola salmaq, 
onlara uğur diləmək və ya gələnləri qarşılamaq vaxtlarında alçaq, 
ycraltı cvbrin damma qalxmaq kənddə-kəsəkdə indinin iv.ündə də 
var...

Ninsun ananın daxili abm i, müdrikliyi, analıq byaqəti gö/əl, 
yaddaqalan ci/gilərlə vcrilib. O, mchribandır, oğluna da, cuum 
dostu-silahdaşı, qardaşhğı fmkidüyə də münasibəti cynidir, rəftarı 
və danışığında ayrı-scçkilik sc/ilmir.

Qədim Şumcr şəhər-D övbtinin hökmdarı bir sıra ınosələlərin
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müzakirəsi və həllində atalarm -qocalarm , ağsaqqallarm və “ şəhər 
ə rb r in in” , yəni orduya qulluq edən əsgərlərin məsləhətini dinbyir, 
nəzərə ahrdı. S .N .K ram er bu fakta  çox böyük əhəmiyyət verir. 0, 
belə hesab edir ki, bu rada  biz bəşəriyyətin ən qədim tarixində “par- 
lament dem okra tiyası” ilə rastlaşırıq. K ram erin  fikrincə, ağsaq- 
qa llann  məsləhəti, yəqin ki, senata, “ə rb r in  m ə sb h ə t i” isə 
parlam entin  aşağı palatasm a bərabərdi...

M araqhd ır  ki, dövb tin  bu  dem okratik  meylliyi “Bilqamıs” das- 
tanm da  çox incə şəkildə öz əksini tapıb.

D as tanda  “U ru k u n  ahılları” , “ H asarh  U rukun qocaları” , “E1 
ağsaqqallan” adları i b  ümumi şəkildə A talar surəti canlanır. Səfər- 
b r i ,  işi-güzarı, xeyri-şəri barədə Bilqamıs məlumat, b ir  növ 
“h esab a t” verir, on la rdan  ağsaqqal sözü gözbyir, m əsbhə t  ahr. 
O n lar  da  qəhrəm an lara  xeyir-dua verir, yol göstərirbr. M əsəbn, 
Bilqamıs dos tu  i b  ağır səfərə -  zahm, heybəth H um babanı öldür- 
məyə gedərkən, el ağsaqqallan  ona b e b  xeyir-dua, m əsbhət verir;

“ £ /  a ğ sa q q a lla rı ona x ey ir-d u a  verd ihr,
B ilq a m ısa  y o l  üçün nəslhət elədilər:
“B ilqam ıs, ö z  gücünə ç o x  da  arxayın  olm a,
Ü zdən  la q e y d  o l sən, g iic lü  z^rhə vur am m a.
H əm işə  ön də gedən  yo ld a ş ım  qoruyar,
B irin ci c ığ tr  açan ö z dostun a y o l  açar,
Səndən  qabaqda , getsin  q o y  E nkidü , gedəndə  
S id rə  gedən  y o lu  o səndən y a x ş ı  bilir.
O  d ö yü şd ə  ç o x  olub, vuruşm aqda m ahirdi,
E nkidü , qoru  onu, qoru san ö z  dostunu,
Sən om ı qucağında xən dək lərdən  kcç, apar.
Biz sənə tapşırm q şaht -  belədir qərar.
Q ayıdan da  sən biza sa ğ -sa la m a t ver onu”.

(14, I I IL. ,  VI, 2 -1 0 )

D astanda qəhrəm anlara  eUn göz olması, atalann Xeyir-duası,
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nəsihəti qırmızı xətt kimi kcçib gəlir. Atalar ehn, onun qəhrəman- 
larmm dayağı kimi təsvir olunur. Bu poc/iyada yüksək nailiyyətdir.

7) Ə dəb-ərkan , əx la q -c tik a  m əsələləri

“ Bilqamıs” dastanı U ru k -D ö v b t şəhərinin qayda-qanunlan , 
danışıq mədəniyyəti, sevgi-məhəbbət və əxlaq-etika normalarma dair 
müəyyən təsəvvür yaradır. U rukda  həyat qaynayır, adam lar şux 
geyimbri ilə diqqəti cəlb cdir. Onun hər günü toy-bayramdır. 
Musiqi, söz-söhbət məclisləri, rəqs gccəbri, şənlikbr və s. kcçırilir. 
İnsanlarm bir-birinə münasibətində ədəb-ərkan, böyük-kiçiklik göz- 
bnilir. Böyüyün böyük, kiçiyin kiçik yeri var.

Ə dəb-ərkan , ilk növbədə, rəftar və danışıq mədəniyyətindən 
başlanır. Bu cəhət özünü dastanda açıq-aşkar göstərir.

Q əhrəm anlarm , valideyn və övladm bir-birinə münasibət və 
m üraciətbri yüksək hörmət və münasibətbrə əsaslanır:

Imkidü: “ Dostum, qəhərbnmişəm, qəm tutub boğazımı” (14, II
L „  1 1 1 ,1 1 ,4 0 -4 1 ) .

Bilqamıs: “ Dostum, burdan uzaqda, Livan dağlan vardır” (14,
I IL . ,  III, 1-2).

linkidü: “ Dostum, bir zamanlar mən dağlan dolaşanda... ( lör- 
mü^düm o mcşənin dörd yanmda xəndək var” (14, 1 L., III, 14).

Bi’lqamıs: “ Dostum, Sidr dağm a çıxmaq istəyirəm, mən Hum- 
baba mcşəsinə çıxmaq istəyirəm” (14, 1 L., III, 27).

l 'nkidü: “Dostum, həmin yuxunun yozumu bax bcbdir” (14, IV
L., III, a).

Bilqamıs: “Qardaş, əzi/, qardaşım , axı bir söylə mənə, mən 
təmizə çıxmışam niyə sənin ycrinə?” (14, VII L., 1, 18),

Hnkidü: “ Dostum, ulu tann lar  məşvərət cbyirlər”
(14, VII L„ 1, 18).

Bilqamıs: “Ə z i/d o s t ,  çox qəribə düşünürsən bu ycrdə” ...
(14, VII L., II, n).

Bu cür müraciət qəhrəm an larm  yüksək mədəniyyətindən, on-
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la rm  bir-birinə olan məlaəbbəlindən irəli gəlir. Bu eyni zam anda 
ünsiyyəl əlaqələri, davranış mədəniyyəti və adam larm  bir-birlərins 
səmimiyyəti və s.-nin səviyyəsini göstərir. Bclə m əqbul ünsiyyət, 
danışıqda ədəb-ərkan və həlimlik, xüsusib ata-oğul və ana-oğu l mü- 
nasibətlərində daha artıq  nəzərə çarpır.

“ö v f // xahar g^tirib, atasvm söylədi:
“Ata, dağlardan enmiş, bir ig id k işig slm iş...”
Atası da üz tutub ona beh  söyhdi:
“Oğnl balam, Bilqamts yaşaytr o Urukda... ”

(14, I  L., UI, 1,10)

“Oyanaraq Bilqamıs, yuxusunu yozmuşdu.
Anasına demişdi:
“Manim anam, bu geca yuxu gördiim yatanda 
Gürdüm nlduzlar dəyir gözümə asimanda... ”

. Azərhavcan  ədəhivvalı tarix i

Və;
“Mənim anam, mən yena yatanda yuxu gördüm ”.

(14 ,1  L., VI, 5)

M üraciətdəki “do s tu m ”, “qardaşım ” , “əziz qardaşım ”, “əziz 
dos t” və “ata” , “oğul balam ” və ya “mənim anam ”, “mənim oğlum” 
iladələrini əsl mətndən, kökdən gələn və dövrün danışıq və ünsiy- 
yətdə işlək olan müraciət şəkilləri hesab ctmək olar. Bunlar həm də 
dövrün ümumilikdə dil-danışıq üslubunu müəyyənləşdirməyə kömək 
edir. Paralelizm əsasmda yazıhb müxtəlif qədim dillərə tərcümələrdə 
bclə öz ruhunu, ilk yazıhş tərzini saxlayan yüksək üslublu “Bilqamıs” 
dastam  kimi şah əsəri yaratmış xalqm canh dil mədəniyyəti də belə 
yüksək olmah idi ki, dastanda az-çox özünü saxlaya, mühafizə edə 
bilsin.

D astanda bəşər tarixinin ilkin, doğma, incə, həzin nöqtəsi olart 
əxlaq, etika, sevgi, ailə-məhəbbət məsələləri öz əksini tapıb. Bu
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məsələdə dastanm baş qəhrəmanlan ilə bağh ikicə mühüm telə diqqət 
bəs edər.

a)  Enkidü -Ş am xat teli

A rtıq  deyildiyi kimi, vəhşilərlə du rub-o tu ran  yanm-vəhşi 
Enkidünü insanlara qovuşdurmaq, “insanlaşdırmaq” üçün o, Şam- 
xat adh  yava, şəhvətli bir qadm la görüşdürülür. Onlar bir-birilə 
yaxmlaşır, aralarmda ünsiyyət yaranır, sevişirlər, ər-arvad kimi 
yaşayırlar. Bu yeni həyat tərzi Enkidünü tamam dəyişdirir, onu  in- 
sanlaşdırır. O, ilk dəfə “həyat neməti” - çörək yeyir, içki içir, “ruhu 
oyanır”, “beyni açılır” , “qəlbinə scvinc do lur” , “çöhrəsini nur ah r” ... 
Həmin səhnə dastanda belə təsvir olunur:

“Yava qadın söz alıb Enkidüyə deyir ki:
“ÇörakdrVt ye, Enkidü, bu, həyat nem^tidir.
Sikera içginan san, o, dünya qismətidir”
Enkidü doyanacan, o k i var çörək yedi.
Üstündən yeddi güyüm sikeradan gilhtdi.
Onun ruhu aynadı, beyni tamam açıldı,
Qəlbina sevinc doldu, çöhrəsini nur aldı.
Ə lhrini gəzdirdi sıx, tüklü  bədənində.
Zeytun yağı sürtüb o bənz^di insanlara,
Əyninə paltar geydi, bənzədi igidhrə.
Yaraq-yasaq götürüb döyüşdü şirhr ilə -  
Narahatlığı getdi gecəhr çobanların,
Aslanlara güc gəldi, dil tapdı qurdlarla o 
Baş çobanlar dincəlib getm işdihr yuxuya.
Enkidü keşik çəkir, kömək edir onlara... ”

(14,11 L ,  II, III, 10-35)

Ailə həyatı, ycdiyi-içdiyi, gördüyü həyat nemətləri Enkidüyə in- 
sani keynyyətlər vcrir, onu əsl həyata atır, insan cərgəsinə qoşur.
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Həyatm cövlıəri, ali neməti isə sevgidir, məhəbbətdir, qadm dır, bir 
sözb  aiiədir. A ibdə sevgi, m əhəbbət o landa qısqanchq hissi də 
doğur;

“Həmin yava qadvıla k e f  çəkəndə Enkidii,
Bir də baxıb gördii ki, bir adam var öniində.
Yava qadma dedi:
“Şamxal, qov bu adamı!
O niyə gəlib bııra? D e görüm nədir adı?!”

(14, IIL. ,  IV, 9-15)

M ətb b  aydmdır. Enkidünün inkişaf etmiş insani hissbri oyamb, 
hə tta  onda qısqanchq hissi də yaranıb. Bu isə insana -  məhz sevən 
və sevibn insana xas olan mənəvi-əxlaqi keyfıyyətdir, ailəni sevmək, 
o n u n  paklığmı qorum aq hissinin yaranm ası və inkişafıdır. Şamxat 
Enkidü üçün artıq sevimlidir, həyat yoldaşıdır, onunla yaxm ünsiy- 
yətdədir, buna görə də onu qısqanır, Şamxatı başqasma vermək is- 
tomir. Enkidü ancaq o zaman sakit olur ki, onlara yaxmlaşan yad 
adam m  kimliyini öyrənir. Onun; “N ikah  aramxanasma çağırmışdı- 
lar məni” deməsi vəziyyəti dəyişir, Enkidünün qəzəbini soyudur. Bu- 
r ad a  “nikah aram xanası” söhbəti və onun  “hərəm xana” ilə qarşı 
qoyulması da əbəs yerə deyil. Fəslin axırmda “beşə qədər şeir çatış- 
mırsa da, hər halda bu söhbətbr insanm əxlaqi üstünlüyünə rəğbət 
meyli ib  bağlıdır. Çünki açıqca, dastanm  əsas paralelizm üslubuna 
uyğun şəkildə deyilir ki;

“Tək hasarlı Urııknn şa/ıına qismət olur,
Onunçün açıq olıır yalm z hərəmxanalar.
Tək hasarlı Urukda şaha qismətdi bunlar,
Onunçün açıq olur yalm z hərəmxanalar”.

(14, I I L ,  IV, 27-31)

Burada vurulan xal a/, söz demir. Cəmiyyətdəki mövcud əxlaqi-
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etik norm alar və “n ikah”a işarə vurulur ki, bunlar, görünür, şahlara 
aid olmaya da  bibr. Lakin ölkənin -  U rukun hazırki şahı Bilqamıs 
o şahlardan deyil. Onun əxlaqı təmiz və pakdır. Bu fıkir növbəti teldə 
açıhr, Bilqamısm mənəvi-əxlaqi keyfıyyəti üzə çıxır.

b) Bilqamıs -  məleykə İştar teli

Sevib-sevilmək, ailə qurm aq  şum erbrdə adi yox, çox ciddi, mə- 
suliyyətli, əxlaqi bir məsələ olub. Bunu təkcə Bilqamısm şəxsində də 
müəyyən etmək olar. Bilqamıs -  İştar münasibətində bu m əsəb 
qoyulur və həllini tapır, təmiz, pak  a ib  həyatmm nccə və hansı şəra- 
itdə mümkünlüyü işıqlandırıhr.

Bilqamıs Sidr mcşəsindon qəbbə  ib  qayıdır, şanı, şöhrəti daha 
da artır, tacını qoyub taxtında əybşir. Məleykə İştar təklif edir ki, 
ona ər olsun və bu m ünasibə tb  Bilqamısa çoxlu vəd b r  vcrir;

“Dedi: “İgid Bilqamıs, gəl sən mənim ərim ol,
O yetkin bədənini mənə hağışlagınan!
Yeganə ər olarsan, mən arvad ollam sənə.
Düzəltdirərəm sənə altun eəng arabası,
Qolları kəhrəbadan, təkəri qızıl olar.
Ona güclü qatır yox, tufanlan qoşarlar 
Sidr ətri saça-saça qədəm qoy evimizə,
Sən evə buyuranda, daxil olanda bizə,
Öpsün ayaqlarmı döşəməm, evim, taxtım,
Qarşında diz çöksün sənin dövlətlilər, ağalar.
Sənə xərac versin bol məhsulu düzlərin,

neməti təpələrin.
Keçilərin üç bala, qoyunıtn əkiz doğsun,
Yük daşıyan eşşəyin qatıra çatsın sənin.
Cəng arabanda atlar yürüşdə dönməz olsun,
Boyunduruq altında gedən öküzlərinin

əvəzi tapılmasm”.
(14, VIL. ,  5-20)

183



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ . A zərbavcan  ədəbivyatı  tarix i

Lakin İştar bütün bu vədləri ilə Bilqamısa təsir edə bilmir. Çünki 
Bilqamısa görə, təmiz, pak əsaslar, sevgi və məhəbbət üzərində qu- 
ru lm ayan ailə a ib  deyil. Ailədə mənəvi ucalıq, ismət və şərəf ol- 
malıdır, yoxsa bu vədlər nəyə gərəkmiş!? Bilqamıs qəti şəkildə onu 
rədd edir, tənəli şəkildə: “Niyə istəyirsən ki, mən səninlə evlənim?”
-  sualmı verir və deyir: “Sənə hər şey -  ilahələrə layiq ət, xörək, çörək 
verərəm, mələykələrə layiq şərbət içizdirərəm, evini təmtəraqla, cah- 
cəlalla bəzərəm, anbarm ı taxılla dolduraram...

“Ancaq səni özümə arvad ehmərəm
mən!”

(14, VIL.,  30)

Sonra Bilqamıs məleykə İştarm bir 
sıra işləklərini üzünə deyir, günahlanm 
bir-bir sayır.

“Söylə, hansı arini sevmisən axıracan? 
Hansı əməlin, söylə, şöhrətləndirih səni?
Qpy sayım neçəsiylə eyş-işrət etdiyiniL. 
Gəncliyində ilk ərin Dimmuziyə o ki var, 
Nəsih etdin göz yaşı, naləhr, hıçqırıqlar. 
Gənc hir çoham sevdin, o körpəyə sən qıydın, 
Sonra zərhə endirih qanadlarım qırdın...
Bir zamanlar sevmisən hir keçiotaranı,
O gətirih süfrənə küllii kömhə düzərdi,
O sənə hər gün körpə əmliklərdən kəsərdi... 
Sən o hağhan hahanı, İşullanunu sevdin...
Sən ona yaxmlaşdm, fikrini ona açdm:
-  İşullanum, qoy sənin yetkinliyini dadaq, 
Soyunuh qoynuma gir, səninlə hirgə yataq 
O sənə cavah verih dedi: “İstəyin nədir? 
Yeməmişəm heç zaman anam hişirməyəni,
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Mən yeyə hilərəmmi naməhrəm xörəyini? 
Həsir dəyə tufumı tah gətirə hilərmi?”
Sən hu sözü eşitcək,
Vuruh o günahsızı hörümçəyə dömlərdin. 
Sən onn ağır, çətin iş dalmca göndərdin,
O daha öz torundan qurtula hilməyəcək. 
Məni də sevərək sən, hu huia salucaqsan!”

Məleykə Iştar

(14, VIL. ,  40-75)

Şumerlərin öz əxlaqi-etik normaları var. H ər kəs hərəkəti, rəf- 
tarı, davranışı, əxlaqi keyfıyyətbri i b  özü öz mənəvi abm ini üzə çı- 
xarır. Məleykə İştar da bun la rdan  biridir. İş tar məleykə olsa da, 
mövcud cəmiyyət üçün rüsvayçı qadmdır. Buna görə də Bilqamıs ona 
hfcç vəchb güzəştə gctmir:

“Ən güciü aslam da sevih hağrına hasdın.
Sən ona yeddi dəfə yeddi cür quyu qazdın.
Döyü^də ad qazanan hir atı da sevmisən,
Ona qırmanc və şallaq, yüyən nəsih etmisən.
Ona nəsih etmisən yeddi mənzil keçməyi,
Ona nəsih etmisən hııianıq sıı içməyi... ”

(14, V I L ,  50-55)

Bilqamısm hökmranlıq etdiyi cəmiyyətin əxlaq etikasma görə, 
iştarlar a ib  səadətindən tam am  məhrum olmağa layiqdir. B ebb ri  
byaqətli vətəndaş deyil, məleykə olsa da, sevilmir. Görünür, şumer- 
brdə  insan əxlaqı xalqm saf həyat çeşməsi kimi gözbnilib, bu mənəvi 
nemət göz bəbəyi kimi qorunub.

M ətndə bağban İşullanunun dili ib  deyibn:
“Həsir dəyə tufana tab gətirə bibrmi?!” -  

bədii suah düşündürür. Dastanda a ib  qurmaq, sevgi-məhəbbət ciddi 
cəmiyyət məsəbsidir. A ibnin təmizliyi, şan-şöhrəti cəmiyyətin təmiz- 
Hyi, şan-şöhrətidir. Çünki cəmiyyət özü a ibdən  başlanır. A ıb
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cəmiyyətin ilkin qaynağıdır. Həyatda isə hər kəsin öz tayı var. Atalar 
gözəl deyiblər: “Ağac səmtinə yıx ılaf’. İşullanun demişkən: “Həsir 
dəyə tu fana tab  gətirməz” . Əlbəttə, bu  tay-bərabərlik, hər şeydən 
əvvəl, manəvi saflıq və təmiz əxlaqla ölçülür. Bu həzin əxlaqi tel das- 
tanda  ustahqla, bəşəri mövqedən işlənib. İştar “yüksək” təbəqənin 
nümayəndəsi, baş tanrmm qızı, məleykə olsa da, ictimai vəziyyəti ona 
kömək etmir. O, istədiyi kimi atmı çapa, ölkənin ləyaqətU hökmdannı 
ələ keçirə, ona  arvad ola bilmir. Əksinə, mənəvi zərbə ahr, ifşa edilir 
və sarsıhr Çünki cəmiyyətin güclü əxlaqi norm alan , ailə-mohrtbbət* 
ənənəsi var. D astanda bu tel təsadüfi olmayıb, ciddi, tarixi, mənəvi, 
əxlaqi və tərbiyəvi məna daşıyır. Bilqamıs da bu tarixi teli, bu ənənəni 
gözləyir, babalarm  əxlaq etikasma ehtiram və sədaqətini göstərir...

Bilqamısm, məleykə İştarm  günahlarmı, ləyaqətsizhyini onun 
şax üzünə deməsindən, İştar bərk qəzəblənib, hətta intiqam almaq 
q ə ra rm a  gəlir. Qorxunc, heybətli buğa göndərtdirir ki, onu  həlak 
etsin, parçalasm . Buğa isə məhv cdilir. Bilqamısm dostu  Enkidü 
“buğanm  sağrısmı kəsib onun üzünə çırpır” :

“Iştar yiingiU qızları, gəz^ysn qadınları 
Yığıb ağlaşma qurdu huğamn sağnsına”.

(14, VIL. ,  156-157)

İştar tək deyil, onun özü kimi rəfiqələri də var. O, yüngül əxlaqlı 
qızlarla, gəzəyən qadm larla  durub-o turur: Deməli, Şumerdə, 
Bilqamısm hökm ranhq etdiyi dövrdə möhkəm əxlaq-etika normalan 
ilə, ədəb-ərkanla yanaşı, nalayiq hallar da vardı.

Məleykə İştar göylərin ənginliyinə qalxıb ata-anası qarşısmda 
göz yaşı axıdır. Bilqamısdan intiqam almaq istəyir:

“Söylədi ki: “Bilqamıs məni riisvay elədi,
Biitiin eyiblərimi mənim iiziimə dedi.
Dedi giina/ılarımı, saydı ııöqsanlarımı”.
Anu da cavabmda q m  İştara dedi:
Yəqin Bilqamıs şa/ıı sən tə/ıqir e/əyihsən,
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O da eyib/ərini sənin iizünə deyib.
Sayıb giina/ılarını, sayıh nöqsanlarını”.

(14, VIL. ,  80-88)

Belə bir cəmiyyətdə, əlbəttə, məleykə İştarm  öz günah və 
nöqsanlarmı görməyib Bilqamıs kimi ləyaqətli qəhrəman hökm dara 
özünü tay tutması, “arvad o lm aq” təklifi onu təhqir etmək demək 
idi. Bunu Tanrı Anu da  duymuşdu, qızma demişdi:

“Yəqin Bi/qamıs şa/n sən tə/ıqir e/əyihsən”.

8) “Tannlar a/əm i” və tanrı surət/əri

“Bilqamıs” dastanm da ta n n la r  mühüm rol oynayır. Onlarm iki 
əsas məskəni var. Biri Dövlət şəhəri Uruk və onun səmalarıdır. Anu, 
A ruru, Enlil, Eya, Eana, Şamaş, U bar T u tunun  oğlu Dədə Ut- 
napişti, Luqalbanda U rukun  məşhur tanrılandır. İkincisi, Sidr dağı 
və onun səmalandır: Veer, Addu7/Əddü, İrnin və b. burada məskun- 
dur. Ə jdaha H um baba da Sidr mcşəsində yaşayır. Hər iki məskən 
ümumi şəkildə A nunaq adlamr. (jörünür, bu ümumi ad baş tann  
A nunun  adı ilə bağhdır. Bcləiiklə, göz önündə bütöv bir ta n n la r  
aləmi canlanır.

T a n n la r  insani xüsusiyyətlərə malikdir. Məsələn, Anu, Aruru 
ər-arvaddır, məleykə İştar onlarm  qızıdır. Utnapiştinin də 
mərhəmətli arvadı var, çətinə düşəndə ərinə ağılh məsləhətlər verir. 
Məleykə İştar bcş-altı ərə gedib boşanıb.

D astandakı tannlar qədim babalarm yaratdığı mifik surətlərdir. 
O nlar göydən ycrə yox, yerdən göyə ucaldılmış insanlardır. Lakin 
bu insanlar öz qeyri-adiliyi, əfsanəvi gücü, qüdrəti, fəaliyyəti ilə 
seçilən, buna  görə də babalarımızm təsəvvüründə mifiəşmiş insan -  
tannlardır. Əslində, mifin özü həyatdan doğur və ya mifologiya an- 
layışmm əsası, çıxış nöqtəsi həyatm özündən başlanır, həyatda baş 
verən qcyri-adi hadisələr və ya insan tərəfindən görülən ağlasığmaz, 
möcüzə işlər insan şüurunda bir qədər də şişirdilib mifiəşir və get-
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gedə insanlar üçün əlçatmaz qüvvəyə çevrilir...
İnsanların  adilikdən tanrıhğa  yüksalmə yoluna dair 

“ Bilqamıs”da  maraqlı bir nümunə də var. Belə ki, tannlığa ucalmaq 
üçün insandan son dərəcə fədakarhq, müdrikhk, böyük güc, iradə, 
cəsarət, qeyri-adi xidmət tələb olunur. U b a r  Tutunun oğlu D ədə Ut- 
napişti belə iradə və cəsarəti, gücü, gözütoxluğu, dünya mahna 
susamaması və s. kimi müsbət keyfıyyətləri ilə bu mərtəbəyə -  tan- 
n h ğ a  ucahb. D aşqm  zamanı görünməmiş fədakarhq göstərib, insan- 
la n  xilas etmiş, qeyri-adi fədakarhğı onu  tanrıhğa ucahmışdır, 
Bunun üçün im kan isə hər vaxt ələ düşmür. Bilqamıs min bir əzab- 
əziyyətlə, zülməth keçidlərdən adlayaraq b u  sirri öyrənir. Lakin tan- 
n h q  -  “əbədi həyat” ona qismət olmur, tam  tanrıhğa qalxa bilmir. 
Əvvəlki kimi “y an  insan” , yandan  çoxu isə ‘‘ta n n ” olaraq qalır.

M əlum  o lu r  ki, Bilqamısa qədər güclü ta n n h q  və tannlığa 
ucalma ənənəsi varmış. Anu, A ruru , Enhl, Şamaş baş tannlardır. 
O nlarm  bu mərtəbəyo necə ucalmaları barədə dastanda məlumata 
rast gəlmirik, əsh-nəcabətləri də məlum deyil. Elə “hazır” tanrıdırlar. 
Bəlkə də “ Lövhələr”dən silinmiş və ya oxunması mümkün olmayan 
misralarda bu barədə söz dcyilib. Lakin əldə olan mətndə bu yoxdur. 
Bilqamısı A ru ru  tanns ı yaradıb. A nunun  tapşınğı ilə qüvvətli bir 
qəhrəm anı -  Enkidünü də gildən o yaradıb  dünyaya gətirib, ona 
gözəl nitq, dərin  ağıl bəxş edib. Bilqamısa da “dərya boyda ağıJ” 
verən Anu, Şamaş, Eya tanrılardır. Enkidünün ona və özünün də 
Enkidüyə “öyüdçü”, “dost” olmasmı tanrı Ellil buyurubsa da, o da 
buna, sözsüz, razıhq verib. Bununla yanaşı, Bilqamısm anası Nin- 
sun, atası Luqalbanda da tanrılardan ibarətdir.

Baş tanrılar dastanda cərəyan edən hadisələrə bu və ya digər şə- 
kildə müdaxilə edir, qəhrəmanlara yol göstərir, məsləhət verir, cəza 
tədbirləri görür, o n lann  fəaliyyətini, göstərdiyi qəhrəmanlığı 
qiymətləndirir. Məsələn, dəhşətli, nəfəsi qan  olan, ağzmdan alov 
saçan şər qüvvə Hum babanı öldürmək üçün Bilqamıs dostu ilə ağır 
səfərə çıxarkən, göylərə müraciət edir, tanrı Şamaşı köməyə çağınr;

“Bir yola çıxıram ki, hcç ayağım äəyməmiş,
Bir yoldıır ki, ynrdıım da hsla oıııı görməmiş.
Bir güıı maıı öz xoşuma
B cb səfarə çıxıh, zəfərh  də qayıtsam,
Onda sənə, ey Şamaş, dııaçı olaram mən'\

(14, I I L ,  l l l ,  IV, 2-6)

Bilqamısm anası Ninsun da oğlunun zəfərlə qayıtması üçün Şa- 
maşm şərə/inə tərif deyir, onun  adına “un qurbanı qoyur” və əlini 
göybrə tutub ibadət eləyir, ondan  kömək diləyir;

**Niyə hir ogul verdin mənə sən Bilqamıs tək.
Niyə onıın köksiinə qoydun narahat ilrək?
Oynatmısan ycrindən, o yoldan qalmayacaq,
Humhahanm dalınca çətin yola gcdəcək,
Heç hələd olmadığı hir yo l ilə gedəcək,
N ə qədər ki, gedəcək, geriyə dönməyəcək,
Necə ki, o çatmayıh Sidr nteşələrinə,
Necə ki, o zalım Humhahanı məhv ctməyih,
Necə ki, yer üziindən şər qiivvəni silməyih...
Axşamlar dinclik üçiin evinə çəkilərkən 
Gccə keşikçilərə tapşırarsan onu sən”.

(14, n i L . ,  II, 10-20)

Dostlar - Bilqamısla Imkidü Sidr meşəsinə yola düşür. Olmazm 
çətinliklərlə üz-üzə gəlirlər. Y atanda qarışıq yuxular görürlər. 

linkidü onun yuxusunu belə yozur;

“Günəş üzlü Şamaşdır, sənin yuxuna girən,
Darda kömək əlini həmişə hizə verən...
Diinyada görünməmiş hir zəfər çalacağıq!
Səhər tezdən Şamaşdan şad xəhər alacağıq!”

( I 4 , I V L . ,  12-13, 17 a)
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Bilqamıs yenə yuxu görür, E nkidü  yuxunu yaxşılığa yozur. 
Bilqamıs tanrısı Şamaşdan kömək istəyir, anasmm ibadətini, ona söz 
verdiyini xatırladır:

“Uvnkda sən Ninsuna nə vəd eləmişdin bəs?
Sözünə əməl elə, indi mənə qulaq as!”

(14, IV  L., V, 38-45).

Q əhrəm anlardan biri düşmənin peysərinə, o biri sinəsinə zərbə 
endirir, üç ağır zərbədən H u m b a b a  ölür. Burada Enkidünün 
Bilqamısa dediyi sözlər diqqəti cəlb edir;

“ Şamaşm qarşısmda dil tök, təşəkkür elə!”
Deməli, tan n  Şamaşm köməyi ilə qələbə çalmır.
D astanda  tann la ra  münasibət o qədər də müsbət deyil. Tanrılar 

kinlidir, hikkəlidir, hökmlər verərkən, ögey-doğmahq edir, ədalət- 
sizlik göstərir və s. Bu m ənada d a  onlar insandır, adi insanlardan 
seçilmir.

Budur, ulu tanrılar  məşvərət keçirir, ciddi bir məsələ üzərində 
mübahisə apanrlar;

A nu Elhlə tərəf dönüb deyir;
“D ağlardan  Sidri oğurlayanlar ölümə layiqdirlər” .
Elhl cavab verir:
“O nda qoy Enkidü ölsün, Bilqamıssa yaşasm” .
Şamaş ona etiraz edir;
“ Buğanı, H um babanı onlar sənin göstərişinlə öldürüblər.
İndi günahsız yerə nə üçün Enkidü ölsün?”
Elhl ona acıqlanır:
“Onlar bəs səninlə həmişə dostluq etmirmi?” və s.
D oğrudur, tanrılarm  məşvərəti və mübahisəsi Enkidünün yuxu- 

sunda verihr. Bilqamıs dostunun yuxusunu “Sənin gördüyün yuxu 
xeyirlidir, uğurludur” -  deyə yozur. Bilqamıs dostu üçün çalışır ki, 
onu  bağışlasmlar, tanrılara üz tu tub  A nudan, Ellildən, Şamaşdan 
ona  rƏhm diləyir. “Onlarm bütlərinə saysız altun bəzərəm!" dcyir,
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Lakin mümkün olmur. Şamaşm göylərdən bunu eşidib ona dediyi 
sözlər mənahdır:

“Ey şah, altun səvf edih hütə, yorma özünü,
Tanrı geri götürməz söybd iy i sözünü.
Atümtş püşkü daha geri qaytarmaq olmaz,
İnsan galdi-gedardi, dünyada heç nə qalmazl”

(14, VIIL. ,  II, e. III, şş, e-III)

Enkidü Şamaşa yalvanr, ovçuya qarğıyır; “ovçunun arzuları qoy 
qalsm ürəyində!” -  deyir, hirslənir, onu adi insan taleyinə qovuşdu- 
ran Şamxatm dalmca gileylənir, ona lənətlər yağdırır.

Göylərin dərinliyindən yenə Şamaşm təskincdici sədası eşidilir;

“Niyə, Enkidü, ttiyə Şam xatı lənətlədin?
O ki, tanrıya layiq çörək gətirdi, yedin,
O  sənə içmək üçün şaha layiq su verih.
Sənə hoyuna layiq paltarlar da geydirih.
Sənə Bilqamts kimi yaxşı silahdaş verih.
İndi sənin həm dostun, həm qardaşın Bilqamıs 
Səni qoyacaq uea, çox ulu hir yatağa,
Hörmət, ehtiram ilə haqq yolu -  hir yatağa... ”

(14, VIL. ,  III, 40-50)

Bu sözlərdən Enkidünün qəzəbli ürəyinə bir az sərinlik gəlir, 
sakitləşir...

Hadisələrin gedişindən belə anlaşıhr ki, bu fitnə-fəsadı törədən 
məleykə İştardır. O, intiqam hissi ilə yanır, Bilqamısa gücü çatmır, 
onun əziz dostunu, həmkarmı a radan  götürtdürür. Enkidünün dediyi 
bircə misrada bu fikir aydm  olur:

“Anuyla İştar indi keçm irhr günahımdan’
(14, V l I L . , l I , q )
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Enkidü ölür. Bilqamısın bundan sonrakı həyat və fəaliyyəti 
bütünlükdə “ta n n la r  ab m in ə” qarşı olub, horəkat leytmotivi “əbədi 
həyat nə üçün ancaq tann lara  verilib”dir xətti üzrə inkişaf edir. O, 
çətin əbədi həya t’ axtarışma çıxır. Siduri ta n n la n n  xanımı ona 
qəzəblənir. Lakin onu  yolundan döndərə bilmir. Bilqamıs xahiş edir 
ki, Utnapiştinin yolunu ona göstərsin. O getməlidir:

“Əgəv miimkün olarsa, dəmzhvdən keçərənı,
M iimkün olmasa əĝ >r, sshralarla gedərəm!”

Siduri xanımı bu yolun çətinliyindən, keçilməz dənizlərdən söh- 
bət açır, onu  qaytarm aq istəyir:

‘‘Bilqamıs, o dənizi adlayıh üz.üh keçan 
Kim gəlih keçəmməyib hura çox q.ıdimbrdən,
Yalnız qəhrəman Şama^ d.ınizi keçə hihr,
Ondan haşqa heç kəsdə ola hilməz hu hünər!
Yaman ağırlaşdmr keçidl.v o yollan,
Kəsihdir qahağını dərin əcəl snları”.

(14, X L ,  X, II, 20)

Lakin Bilqamısı saxlamaq olanm?! Siduri xanımı ona yol 
göstərir, məsləhət vcrir:

‘̂ BiIqamıs, d.ınizləri, .ıg.ır adlayıh keçs.vı,
Bəs əeəl snlarıyla sonra n,ı ed.7c.iks.vi?
Bilqamts, deyim eşit, höyük Utnapiştinin 
Urşanahı adında yaxşı köm,7kçisi var,
Onun hüthri d.ı var, çöII.VHh ilan qovar... ”

(14, X  L ,  X. I/. 20-30)

Nahayət, Bilqamıs Utnapişti ilə uzaqdan-uzağa söhbət edə bilir, 
Görür ki, özü ilə Dədə Utnapişti arasmda oxşarhq var. Iklə isə no
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üçün o, insandan aynhb , əbədi həyata qovuşub? Bəs bunun sirri 
nədədir?

“Utnapişti, man hurdan haxıh görürəm ki, sən 
Boydan çox seçilmirsən, eh  mənim kimisən.
Görüniişdə, duruşda fərqim iz yoxdur eh,
Səninh vuruşmağa, diizü qorxmuram heç mən,
Dincəhndə mənim tək uzanıh dineəUrsən.
Tanrı yığıncağına necə qəhul olıındun,
De, sən necə sağ qahh, əhədi həyat hııldun?”

( 1 4 , X I L ,  2)

Dədə Utnapişti -
“Bilqamıs, eşit sənə söz deyəcəm,
Tanrıların sirrini sənə agah edəcəyəm” -

(14, X I L ,  8)

deyə söz-söhbətə başlayır. Söhbət çox uzundur. Qısaca məzmun 
belədir: bu mərtəbəyə çatmasını, ilk növbədə, səma gözlü Lya tan- 
nsm a itaətkarhğı ilə izah edir. O nun məsləhətiləöz mülklərini söküb 
gəmi düzəltməsi, zx>nginliyə nifrət edib ruhunu təmizləməsi və tufan 
zamanı canh lan  gəmiyə yığıb xilas etməsi barədə söhbət açır. 
“Səhərdən axşamacan gürşad leysan yağdığı”nı, “altı gün yeddi gccə 
dəli küləklər əsib tu fan lann  yer üzünü daşqınlara bürüdüyünü”, 
qalxıb dağın başına çıxdığını və tann lann  da ora yığışdığını söyləyir. 
Bu, bizim nağıl və dastan larım ızda “N uhun  tu fan ı” adlandırıhb, 
tərənnüm edilib. Belə anlaşıhr ki, bu daşqını törədən lillil tanrısı imiş.

D astanda Lllil/Imlil şər tanrısı kimi verilir. O, şər işlər qəhrə- 
manıdır, qüdrətlidir, güclüdür. FJIil elə bir daşqın törətmiş ki, bütün 
varhq ycrlə ycksan olmuş, “ta n n la r  özləri də vahiməyə düşmüş, 
qalxıb göyə A nunun yanına köçmüşlər” .

Lllilin törədiyi daşqın dastanda tanrı Utnapiştinin dilindən nəql 
olunur. O, Bilqamısa həmin əhvalatı belə danışır:

___________________________________________________________________A zərbaycan  ədəbiyyatı  tarix i
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“Sübhün gözü açüıb, üfüqs düşəndə dan,
Qava biv bulud qalxdı göyləvin təmdlindm.
Buludun ovtasında Əddü guvuldayıvdı,
Önündə Şullat ih  Ham ş addımlayıvdı.
Çapavlav çapıvddav düzifnhvə, dağlava,
Eveqal işhyivdi banddə tiv qıva-qtva.
Ninuvta çöv-çöphvi süpüvüb apavtvdı,
Anunaklav iştqlı mayakt yandtvtvdt.
Onlavtn pavılttst yevə iştq saltvdt.
Uddunun əməlindən göyh v nuva hüvündü.
Iştqlt nə vavdtsa, tamam qavaltb söndü,
Yev üzü çat-çat olttb stntq kövpüya döndü.
Bivinci gün canubdan dəli k ü h k h v  əsdi,
Dağlavt qəvq elədi, zivvəhvə təhsdi.
E h  bil qovğalava büvünmüşdii yev üzü 
Həv yan qavanlıq idi, göz-gözü seçmivdi heç,
Göydən hoylananda da gözə dəymivdi heç kəs.
Tanvtlav özhvi də vahiməyə düşdühv,
Qalxtb göyə, Aımnun səmastna köçdühv... ”

(14, XIL. ,  96-114)

Dədə Utnapişti həyalm söndüyünü, hər şcyin məhv olduğunu, 
“bütün bəşəriyyətin tamam torpağa döndüyünü”, ancaq öz gəmisi 
ilə Nisir dağm a sığmıb çətinliklə bir ncçə canhnı xilas cdə bildiyini 
söyləyir. Sonra, ilahələr anası A nunun bu  fəlakətə münasibəti vcrilir. 
Utnapişti sözünə davam cdir:

“İlahəhv anası Anu da gəlih çtxdt,
Taxmtşdt alttın qaşlt gözəl hoyttnhağım:
“Ey tanvtlav! Boynumda əvəzsiz daş olacaq 
O mənim əhədilik günhvdə xativimdə qalacaq,
Onlavt ömvüm hoyu utttıdan deyiləm mən!
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Ey lanvılav! Ytğtştn, yaxtn gəlin quvbana,
Tək Ellili qoymaytn, hu qismət deyil ona.
Çünki 0 düşünmədən heh daşqtn tövətdi,
IVtəmm adamlavtmt ölümə düçav eldi!”

(14, X I L ,  160-169)

Iklə anlaşılır ki, tək bircə gəminin xilası da lillili qə/əbləndirib. 
D astanda tanrı liyanm da  lillilə, onun tcirətdiyi fəlakətə mü- 

nasibəti diqqəti cəlb cdir; liya, ona  nilVət bəsləyən lillilə dcyir;

“Sən müdvik qəhvəmansan, tanvılavtn içində!
Niyə daşqtn yavatm aq jik v i yavandı səndə?
Günahlavtn üstiinə hiv günah daha gəldi.
Sən təqsivi olantn üstünə yüklə təqsiv.
Gözlə ki, məhv olmastn, hifz eh  dağtlmastn 
Bu cüv tııfan qopavıh, daşqın tövətməkdənsə,
Şiv gəlib adamlavı dişə çəksə yaxşıydı!
Bu ciiv tufan qopavth, daşqtn tövətməkdənsə,
Canavav adamlavt biv-hiv yesə yaxşıydı!
Bu cüv tufan qopavtb, daşqtn tövətməkdənsə,
Vuvğun gəlih onlavt hiv-hiv vuvsa yaxşıydı!... "

(14, XI L ,  I74a-IH0)

Huradan bir daha aydm  olur ki, lülil şər tannsıdır. Onun 
qaldırdığı tui'an, lörətdiyi daşqm  ycr ü/ünə, insanlara ağır ləlakət 
gətirib. Hirco gəmi və onun içində bir qədər “ruh" canlı xilas ola 
hilib ki, ona da 1;IIIİI qə/əblənir;

“Bu necə vuhduv, gövən salamat qalth hələ.
Gəvək sağ çıxmayaydı tufandan hiv kəs heh ”.

(14, XI  L ,  172)

Burada J'yanm dilindən dcyilən “Sən müdrik qəhrəmansan tan-
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rılarm içində!" fikri var. Onun ruscası belədir; “ Tw - repoH, Myzıpcıı;, 
Me)K GoraMH!” . Görünür, bu fikir tənə ib  söylənib. Çünki əməlbrinə 
görə ona müdrik sifəti yaraşmır. Onun əməli ib  qarşılaşdnılan , 
müqayisə edibn bənzətməbr də bunu təsdiq edir. T ann  Eya daşqmm 
törətdiyi fəlakətlərin heç nə ib  müqayisəyə gəlməyən çox ağır və şər 
iş olduğunu dönə-dönə onun üzünə sadalayır. “Avesta”dakı Əhri- 
m an  (Anhra Manyu) b u  şər qüvvənin xalq təfəkküründə bir daha  
yenidən canlandırılmış, təkmilbşmiş eynidir. Əhriman bütün mənfi 
keyfiyyətbrib ElHli tamamlayır və ondan xeyli irəU gedir...

D astanda Elhl tanrı surəti ziddiyyəth verilib. Ə m ə lb r ib  ona 
veribn sifətbr uyuşmur. Utnapiştinin dih ilə Elhhn ünvanma deyibn 
“Bizə böyük qəlbiyb xeyir-dua verdi o ” -  fikri də lonəh təsir 
bağışlayır:

“BİZ!> böyiik (p lb iyb  xeyir-dna verdi o:
Utnapişti adam idi. İndi belə tanrdara tay  olacaq!
O əbədi sağ qalacaq. Ulu-tdu çaylar üstd yurd salacaq!”

(14, X I L . ,  190)

Bu hadisəni, Ellihn ona  dedikbrini, Dədə Utnapişti Bilqamısa 
b e b  söybyir:

“De, səninçün kim  yığardı tanrılart bir məclisə?
Sən də arzuna çatasan, əbədi həyat tapasan ”.

(14, X I L ,  195)

D astanda qəti yəqinbşir  ki, əshndə ta n n la r  insan olsalar da, 
onlar qeyri-adi insanlardır, dövrə, zəmanəyə, şəraitə göro tanrılığa 
yüksəliblər, müstəsna işlər görüb, öz əm əlbri ib  bu mərtnboyə 
ucahblar. Utnapiştinin, qəti olaraq, Bilqamısa anlatdığı bu s ö /b r  
çox mənahdır; “De, səninçün kim yığardı tann lan  bir məchsə?” Yəni 
bir də elə bir şərait haradan  yaranacaq ki, tann ları bir məchsə yığıb 
on lara  öz qəhrəmanhğını, müdrikhyini göstərə, təqdim cdə bibsən.
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Burada min ilb r  boyu smaqhırdan çıxaraq, fəlsəfi müddəa şəkhnə 
düşüb gəlmiş bir kəlamın ilkin teli, özülü qoyulmuş olur; hər şeyi vaxt 
müəyyən edir, hər şey zaman, məkan və şəraitdən asıhdır.

M əsəbnin mahiyyətinə diqqət edilsə, insanm istedadı, qəhrə- 
manm  ucalması, mövqe qazanması, yəni özünütəsdiqi zaman və şə- 
raitdən asılıdır. Əzəldən b e b  olmuşdur. Buradan  da  “t a n n ” 
anlayışmm doğuluşu, bu məfhum un məhz insanlığa xidmətin 
dərəcəsi ib  bağhhğı məsəbsi ortaya çıxır. Sonralar zam an keçdikcə 
ümumtürk təfəkküründə - “Avesta”da, “Orxon-Yenisey” kita- 
bəbrində bu anlayışm daha  da yığcamlaşıb əlçatmaz “uca göylər” 
olması, görünür, bu fikrin davamı və inkişafidır.

“Bilqamıs” dastanında xatırlanan, müəyyən hadisə və mü- 
nasibə tbrb  bağh haqqında danışılan tanrılar özlüyündə bir sistcm 
təşkil edir. Lakin Şumer-babil elmi, dini-fəlsəfi görüşbri və təsəwür- 
lərində digər ta n n la rd an  da  söhbət açıhr. B unlan da  bura əlavə 
etsək, göz önündə qədim dünyamızm zəngin tanrılar abm i canlanmış 
olur. Bu barədə h əb  o zam anlar xüsusi elm sahəbri fəaliyyət göstər- 
miş, a lim br tədqiqat əsərbri yazırmış; “Babihər astronomiya və as- 
trologiyanı yüksək qiym ətbndirm işbr, onların təsəvvüründə Tanrı 
səma cisimbrinin vücudunda müəyyən real şəkil ahrdı. Sini və Şa- 
maşı -  Aya və Günəşə, M arduku  -  Yupiterə, N erqah -  Marsa, İştarı
-  Veneraya, N abunu  isə Merkuriyə uyğunlaşdırırdılar. Tez-tez bu 
ulduzlar rəm zb r ib  həmin tannları ifadə edirdibr. Babil, onlardan 
qabaq isə Şumer elm xadimbri səyb bu sirli e lm b məşğul olurdular” 
(96, s. 168).

“ Bilqamıs” dastanm da insanla tanrıların, olumla-ölümün 
müqayisə və qarşılaşdırması var. İnsanla tanrılar b e b  müqayisə 
edihr;

“İnsan ayran kimidir, tanrtlarsa yağ kimi,
İnsan saman kimidir, tanrtlar btığda kim i”.

(14, X L ,  V,40)

Ölüm-olum b e b  qarşılaşdınhr;
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“Q,ız>yhli, q.ıddar acal adama vcrm n anıan,
Əh.ıdimi tikivik cvhvi lik.vt zumau?...
Əh,ıdidirmi m^gar nifrrit hissi insanda?
Əhtidi axır m/>g^r çayda sular daşanda?
M üthqdim i ciicünün cırcırama olmağı?
Ayna av.ız edsrmi ?hadilik Gün.ı^i?
Dünya hina olandan hcLı görünməmiş... ”

(H , X  L., V, 25)
IJununla beb , das tanda  tanrılara mohobbət yoxdur. Çünki lan- 

n la r  hünorvor olsalar da, ruhani kamillik soviyyosindo dcyilbr. On- 
larda hünor ru h d an  aynhb . Bu hnqiqəti on lann  bir-birinə 
münasibotbri, tonosi vo ya bir-birinin iç üzünü açıb göstormosi də 
tosdiq cdir.

l^ilik, müdriklik solahiyyoti Bilqamısm osas kcyrıyyotidir. Əs- 
lindo o bu kcyllyyotb moşhurlaşıb, dillor ozbori olub, osrlori, m in il- 
b ri adlayıb galib, “hor şeyi b ib n ” , “dünyanm hor üzünü göron ad am ” 
kimi şöhrot qazanıb. Buna göro do onunla müqayisodo tann la r  bala- 
ca qohromanlardır. Hor b ib n  Bilqamıs olmur, ancaq bilmoyondən 
qohroman çıxmaz. Bilqamıs qohromanhğmm bonz.orsizliyi, biliyinin 
yüksokliyi ilo ölçülür. Bu cohotdon Bilqamıs tanrılardan artıqdır, 
hotta dostu linkidüyo ölüm hökmü koson baş tann  iniildon do qat- 
qat üstündür. Çünki Bilqamısın qohromanhğı şor qüvvoloro qarşıdır, 
boşoriyyotin golocoyino, “ pis gözlori çıxarmağa” , “şor ocaqları 
söndürmoyo” xidmot cdir. Cıorokli, müdrik omolloro, insanlığm 
tomizliyino vo qorunm asına yönoldilir. Tann lillil hünorlidir, qohro- 
mandır, ancaq bu  hünor, qohromanlıq monovi dcyil. O nun qohro- 
manlığı antiboşori yön aiır, insanlara folakot gotirir...

Bilqamıs tanrı ola bilmir, çünki onun qohromanlığı monəvi 
qohromanlıqdır. Bilqamısm qohromanhğı tannlıqdan arlıqdır. Das- 
tanın bodii noticosi, yoni ulu babalanm ızın  son sözü, nosilloro 
tövsiyosi budur...

Yunan odobiyyatında tosvir olunan allahlar ib  Şumcr tann lan  
arasında üzvi bir yaxmlıq, bonzorlik var, Homcrin “ İIIiada”sı

“Bilqamıs" dastanından çox sonra yaranmışdır. Dastanm şifahi şo- 
kildə həb  ondan da min il ovvol yarandığına baxmayaraq, o, milad- 
dan öncoki II minillikdo Assuriyanm mərkəzi Nineviyanm zongin 
kitabxanasında gil lövholoro ya/.ılmışdır. M.ö. son minillikdə iso 
hökmdar Aşurbanapal (m.ö. 669-636-cı ilbr)  kitabxanasmın 
qiymətli kitablarmdan idi.

“Bilqamıs” dastanı yunan odobiyyatma güclü təsir göstərmişdi. 
Dünya odəbiyyatı tarixindo tanrılarm insan şəklində təsviri 
“Bilqamıs” dastanı ib  başlanır, ilk söz bu dastanda deyilir. Y unan 
allahları da şumer tanrıları kimidir. Onlar da hadisəbrin gedişino bu 
vo ya digər şəkildə müdaxilo edir, xeyir və şər işbro qarışır, bir-birilo 
vuruşur və s. Allahlar özbri hissiyyata qapılaraq qərəzkarhq edir, 
hiybgərliyo ol atırlar. Allah A pollon qohroman P a trokku  gücdən 
sahr, tərk-silah cdir ki, məğlub olsun! Beb də olur. O, düşmənbri 
tərəfındon asanhqla öldürülür...

Qotiyyətlo deyə bibrik  ki, “ İlliada”dakı allahlardan “Bilqamıs” 
dastanındakı tanrılar daha rcaldır, bodii cohətdən d ah a  mükommol 
işbnib. Onlar real hoyatdan tannhğa ucalıblar. Öz möcüzəbri, böyük 
əməlbri ilo insanları idarə etmək, onlann  tale-müqəddoratmı holl 
etmək solahiyyoti qazanıblar. Bununla beb , insana xas mənfı 
qərəz, nifrət, odabtsizlik, torəfkeşlik keyfiyyətbrini do tamam itirmə- 
yibbr.

9) Adat-ənənəhrimiz va onlartn mənşəyi:
“Novruz” və “Qurhau” hayramlan

Azərbaycan, ümumilikdo türk, h abeb  digər şərq xalqlan hor il 
yeni il və qurban bayramlarmı təntonə ilo qeyd edir, bunları özbrinin 
milli bayram ları sayır. Bu bayram lar bizim “N u h ” oyyammdan 
qalma” adot-ənono vo modoniyyotimizdir.

Lakin indiyədək elmi odobiyyatda vo tez-tez mətbuatımızda bu 
bayram lan son dövrbro gotiribçıxanr, gah Comşidin taxta çıxması, 
gah islam dini görüşlori vo sair larixi hadisolorb bağlayırlar. Bütün 
bu Hkirlor səhvdir, elmi osasdan m ohrum dur. Şumer ululanmızm
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qədim mədəniyyəti, adət-ənənəbri, həyat tərzi, mənəvi aləmi ib  aza- 
cıq tamşlıq əsl həqiqəti aşkar, hər cür əsassız fıkirbri isə rədd edir.

Şumer-türk ağh və zəkasmm kəşfı yeni ilin ilk gününün -  yazm, 
baharm  təntənə ib  qarşılaşması, bayram edilməsi türk xa lq larm m  
A ta ru hunun  yaşantısıdır.

Bu bayram m  tarixi çox qədimdir. H ə b  12 min il bundan  əvvəl 
yeni ü şənhyi xatırlanır, hörm ətb  yad edihrdi.

L ak in  bu  bayram  indi bizdə “N ovruz” bayramı adı i b  m əşhur- 
dur. Bu ad isə bizim deyil, fars sözüdür. Bəs necə olub ki, bu  adı ahb?

İnsanhğm, bəşər tarixinin ilk bayram larm dan, əziz g ü n b r in d ə n  
biri, bəlkə də birincisi olan yeni ihn başlanğıcı, yazm, b ah a rm  gəhşi, 
ilk günü və bu günün təntənə ib  qarşılanması, qeyd olunm ası təbii 
görünür. Və təsadüfi deyil ki, Şərq xalqlan - ərəbbr, farslar və b. b u  
əziz günü, tarixi özbrinə çıxmağa, “özününkübşdirməyə” çahşm ış, 
m üxtəhf bağlarla özbrinə bəndbməyə səy göstərmişbr. Türk a h m i  
Z .M ak as  yazıh və şifahi qaynaqlara istinadən bu barədə m a ra q l ı  
f a k tb r  gətirir:

1) “Həzrət Ə hnin  doğum  günüdür” ;
2) “Həzrət ƏH ib  Fatimətüz-Zəhranm evbnd ikb ri  gündür” ;
3) “ Həzrət Ə hnin  xilafətə çıxdığı gündür” ;
4) “ Küsülü adam larm  barışması üçün Həzrət Əh tərəfmdən elan 

e d ib n  bayram dır” ;
5) “Həzrət Məhəmmədin peyğəmbərhk xəbtini geydiyi gündür” ;
6) “Y unus Peyğəmbərin bahğm  qarm ndan  çıxdığı gündür” ;
7) “N u hun  gəmisinin torpağa o turduğu gündür” ;
8) “T ürkbrin  ergenekondan çıxdıqkrı gündür. Beş m in ildən bəri 

Şərq dünyasmda məlumdur. O rta Asiya türklüyünün bayram ıdır” ;
9) “Xarəzm hökm darı Suhan M əhk şahm  icadıdır” ;
10) “Atəşpərəstlikdən qalan bir bayram dır” ;
11) “İran  padşah la rm dan  Cəmşidin bir dünya gəzintisindən 

sonra hər yerdən çox bəyəndiyi A zərbaycanda 21 m artda  bir taxt 
qu rdurub  o turduğu  gündür”;

12) “Adəmin yaradıldığı gündür” (160, s. 82-86) və s.

Müəllif ayrı-ayrı m ənbələrdə  bu  bayram m  doğuluşunun daha  
başqa müxtəlif hadisə, ad, yer, münasibət və s. ib  bağlandığmı qeyd 
edir. G östəribn bəzi fak tla r  bir qədər həqiqətə yan olsa da, əsl sözü 
demir. Çünki bu  f ik i rb r in  heç b ir  elmi əsası yoxdur, saxtadır. 
M əsəbn, necə ola b ib r  ki, əziz b ir  gün, bayram  bu qədər hadisə və 
ya m ünasibə tb rb  bağlansm ; təkcə Həzrət Əli i b  bağlı 4 yerə bənd 
edilir. Deməh, uydurm adır. Z .M akas  rast gəldiyi, araşdırdığı dəlilbri 
sadalamaqla, k itabm m  “N əticə”sində eyhamla öz son sözünü deyir, 
fikrini bayram m  “N o v ru z ” adı üzərində cəmləyir; “Təbiri caizsə, 
cocuğun ana və atası biz, ad  atası isə fars o ldu” (160, s. 120) -  deyir. 
N ə üçün bəs ad  farscadır? -  suah  qoyulur. A m m a cavab verilmir.

Bu suahn cavabı var.
“Yeni il” və ya “yaz” , -  “b a h a r” bayram m m  əsl tarixinin izb- 

nilməsi həqiqətin nə yerdə o lduğunu  aşkar edir.
Tədqiqatçılar təsdiq edir ki, qədim Şumerdə m üxtəhf mü- 

nasibətbr, inam və dünyagörüşbri ib  bağlı çoxlu şənliklər, yeni il, qur- 
banvermə, andiçmə və s. bayram lar var idi. Bunlar adətən şən, mühüm 
hadisəbri yadetmə, yolasalma və s. məzmun daşıyırdı. Bayram gün- 
b r ində  bütün şəhər adam la  dolu  olur, küçələrdə səs-küy, musiqi sə- 
d a lan ,  nəğmə hər tərəfə yayıhrdı. Bu bayram  şənlikbri gah bol 
məhsul, gah xüsusi ta n n la rm  həyatma aid hadisə və əhvalatlarla bağh 
idi. Yüz ilbr ərzində ənənəvi olaraq xalq tanrılarm mifik toylarmı və 
ya q əb b ə  yürüşbrini qeyd edirdi. Bayramlarda iştirak etmək, ləzzətli 
b ay ram  yeməkbri yemək, içmək üçün tannlar da yığışıb gəlirmiş...

A lm an alimi Evelin Klenkel yazır; “Ə n  böyük və ən vacib 
b ay ram  yeni il bayram ı idi. O, ölkənin bütün həyatı üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu bayram  ancaq insanlarm bir-birilə dost- 
ca sm a  görüşü üçün deyildi. B ab ilb rin  rəyincə, bu, on lara  dövbtin  
özünün  varhğı üçün çox zəruri bayram  idi. Əgər yeni il şənliyi 
müharibə, düşmən hücumu və ya hökmdarın yoxluğu səbəbindən baş 
tu tm urdusa, onda üm um xalq müsibəti sayıhrdı. Bayram ölkənin hər 
yerində qeyd o lunurdu . Ə n  başhcası isə Babilistanm özündə 
keçirilirdi” (96, s. 179).
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Bu bayram  eynib  bizim N ovruz  -  yeni il bayramımızdır. A lim in 
növbəti fikirləri də bu həqiqəti təsdiq edir; “Yeni il bayramı m artd a ,  
aym  1-i ib  11-i a rasm da m art-aprel yağışlan zamanı keçirilir, yəni o 
vaxt ki, bütün təbiət oyanır və qışm qurtarm asm dan sonra hər yerdə 
canlanm a, yeni həyat başlan ırd ı” (96, s. 179); “Bayram tədbirin in  
mərkəzi M arduk*  məbədgahı idi” , “Yeni ilin başlandığı günü  baş 
kah in  müəyyən edir, u lduz lan  müşahidə etm əkb həmin vaxtı 
dəqiqləşdirir və sonra  sehrli söhbət başlamrdı. Axşam M a rd u k u n  
heykəli önündə ka ina tm  yaranm ası barədə epos oxunur və yəqin  ki, 
müvafiq d ram atik  səhnəbr də göstərilirdi. Adi ibadət, d u ao x u m a  və 
q u rb a n  verm ədən sonra , b ay ram m  beşinci günü kahin-sehrçi gü- 
n ah la rdan  təm izbnm ə adətini icra edirdi. Aşpaz qoyunu kəsir, ətini 
döyür, kahin-sehrçi isə heyvanm  qanm ı məbədin divarlarma çilə- 
yirdi” (96, s. 181).

Buradakı qu rban  vermə, şənlikdə qurban kəsmədən də sö h b ə t  
gedir. Lakin qaynaqlar  təsdiq edir ki, qurban kəsmənin tarixi yeni il 
tarix indən  çox sonrak ı -  “N u h u n  gəmisinin torpağa o tu rd u ğ u ” 
gündən başlanır. G örünür, yaz, b ah a r  bayrammı daha şən və zəngin  
etmək məqsədib  bu  şənhyə sonralar qurban  kəsmə də əlavə o lunub .

Babilistanda yeni ilin başlandığı gün, ümumən ay və günbri çox  
dəqiq hesablanmışdı; “Nəzəri cəhətdən təqvim ili 360 gündən, h a b e b  
12 ay və hər ay 30 gündən ibarət olmaqla, həm də yeni ilin ilk günü 
(1 aprel) gecə gündüzün bərabərbşdiyi yaz günü idi. Əlbəttə, həyatda 
bu ideal təqvim daimi o laraq pozulurdu, yeni ilin başlanğıcı qarış- 
d ın lırd ı və vaxtaşırı lazım gəlirdi ki, ilin başlanğıcma, gecə ib  
gündüzün bərabərbşdiyi yaz gününə qayıdılsm” (98, s. 12).

Ş um erbrdə keçir ibn  və adət halmı almış bütün bu bayram şən- 
l ikbri təsadüfi deyildi. H ər birinin yaranm a tarixi, əsası və səbəbi 
vardı.

“ Bilqamıs” das tanm da  xalqımızm bu qədim adət-ənənəbrinə 
hörmət və ehtiramla yanaşıhr. İndi bizdə m əşhur Novruz bayramı,

* M a r d u k -  b a b i l b r i n  a r x a s ı ,  h a m is i ,  b a b i l  nıəbDdiııin başç ısı .
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“yeni il” , “yeni gün”, “yazm ilk günü”, “b ahar bayram ı” şəkilbrində 
icra olunur. D astanda bu  bayram  şənliyi bənzətmə şəklində yad 
edilir, bolluq, bərəkət rəmzi kimi xatırlamr. Bu m ənada Bilqamısm 
tanrı Utnapişti ib  görüşüb söhbət etdiyi səhnə diqqəti cəlb edir. Tu- 
tunun oğlu Dədə U tnapişti ta n n h ğ a  ucalmasmm sirbrindən, insan- 
lara xidmətindən, müdrik  i ş b r  göi'düyündən söhbət açır, səxavəti, 
şücaəti və mərdliyi ib  insanlan  heyran etdiyindən damşır;

“Şa/ıav sakinlərinə ya x şı bir öküz kəsdim,
Hər giin adətim idi mütləq qoyuıt kəsardim.
Çay suyu qədər xalqa doyunca şarab verdim -  
Meyva şirəsi, şərbət içirdihr o k i var 
Yeni il şənliyi tak k e f  çəkirdi adam lar”.

(14, XI L . ,  70)

Deməli, ululanmızm adətincə yeni il şənliyi e b  yüksək səviyyədə 
keçirilir, e b  zəngin qeyd edilirmiş ki, t a n n  U tnap iş t in in  səxavəti, 
əliaçıqiığı və hörməti onun la  müqayisədə çox sönük, ululanm ızm  
yeni il bayramı isə daha zəngin və naz-nemətli, tanrı səviyyəli olur- 
muş. H əb  m.ö. III minillikdə yeni il bayramı nəinki vardı, hətta yük- 
sək ali səviyyəli adət-ənənə kimi təqdir olunurdu, yüksək niyyətbr, 
ah işlər üçün nümunə göstərilirdi. Bu şənlik, bu bayram  bizim ulu- 
lara, şumer türklərinə məxsus milli, yeni il bayramıdır.

Midiya dövlətinin süqutu  ib  “ Avesta” İran  imperiyasmm dini- 
hüquqi və mərasimi q an u n la r  k itabı o lduqda, bu qədim yeni il 
bayramı larslara da keçib, “ n ov ruz” kimi qəbul edilib, yəni məz- 
m unu qahb, adı tərcümə olunub, məşhurlaşıb və bizə də yenidən bu 
şəkildə “novruz” şəklində qayıdıbdır...

Bizdə, təbii olaraq, yazda leysan yağışları gözlənir. Bu yağışlar 
böyük ehtiram və sevincb qarşılanır, bərəkət yağışlan sayılır. Budur, 
eyni ruhda “ Bilqamıs” dastanm da yaz yağışlarmdan söhbət gedir, 
yağışlar “buğda yagışlan” , “məhsul yağışları” adlanır.

Əsərin qəhrəmanı Bilqamıs ta n n  Utnapişti ilo görüşür. (), bu
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əiıvalatı ona nəql edir. Səma gözlü Eya (şirin sularm tannsı) b ild ir ir  
ki, ağsaqqallara  və xalqa desin ki, səhərdən axşamacan g u r ş a d  
leysan tökəcək, gecə səhərəcən buğda yağışı yağacaq, dünyanın  h ə r  
yerində bol məhsul yetişəcək” (14, X I L., 45-46).

T a n n  Eyanm ded ikbri həqiqət olur. Utnapişti yaz yağ ışlannm , 
selin-suyun şahidi olub, öz gözlərilə gördüyünü Bilqamısa söyləyir:

“Göydən, heç görünməmiş gü dü  bir leysan yağdı.
Taxü yağışım  da gördüm öz gözüm h mən.
M m  havaya boylandım, gördüm göyün üzündan 
Sanki dəhşət tökülüv çətindir görmək onu,
Gəmiyə mindim, sonra qatranladım qapmı... ”

(14, XI L . ,  91-95)

Bu sətirlər təsdiq edir ki, yağışlar bizə tanış olan yaz  
yağışlandır, yeni il şənHyindən -  novruzdan sonra yağan yağışlardır. 
Bilqamısla Dədənin söhbətindən b eb  məlum olur ki, bu sel-su, tu- 
fana çevnlən leysan yağışlan çox qədim dövrb rdə  olub. M ötəbər 
mənbələr bu tufanm  12 min il bundan  qabaq  baş verdiyini təsdiq 
edir. D as tanda  buna bir qədər mifik ton da verilib.

Burada F.Deliçin bir fikrini xatırlamaq yerinə düşərdi: “Babillər 
öz tarixini iki böyük dövrə - daşqma qədərki və sonrakı dövrə bölür. 
Bu daşqm, bütün böyük çaylarm dənizə tərəf yön aldığı və zə lzəbbr,  
vahiməli qasırğalar və ya ildınm kimi axmtıh, xüsusi növ dəhşətli bir 
tu fan  o lm uşdur” (85, s. 14, 15).

Alimin ilk cüm bsi bizi b e b  qənaətə gətirir ki, S .N .K ram erin  
Tarix Şumerdən başlanır” kəlamma bu əlavəni edək: şumer siviliza- 

siyasm dan danışarkən, m.ö. IV-IIl minillikbri nəzərdə tuturuqsa, 
onda  bu zəngin mədəniyyətin də kökü, əsası olub, birdən-birə yaran- 
•mayıb. Lakin  məlum “tu la n ” onu məhv edib, ondan heç bir əsər- 
əlamət qoymayıbsa da, bəşər sivilizasiyasmm teli tamam qırıimayıb. 
Mühüm və hər şeydən daha güclü ana tel qahb. Bu fikrin təsdiqi üçün

“Bilqamıs” dastam  və digər şumer mifık təsəvvürbrinə aid mətnlər 
bizə etibarh söz deyir. U bar T u tunun  oğlu Dədə Utnapişti Bilqamısa 
özünün tannhğa  ucalm asm m  sirbrini açarkən, çox qiymətli bir faktı 
xatırlamaya bilmir. Keçən xoş günbrə , xalq bayram larm a, ənənəvi 
“yeni il şənliyi”nə işarə vurur, insanlara  göstərdiyi qayğmı, etdiyi 
yaxşıhqlan, səxavəti məhz həm in şənlikbrdəki “yeni il -  yaz, bahar  
bayramlarmm cah-cəlalı ilə müqayisə edir... Deməli, IV-III miniUik- 
lərdən çox əvvəl, dah a  7-8 m in  il qabaq  bəşəriyyət var idi, xalq var 
idi, ənənəvi olaraq, “yeni il” şənliyi, yaz bayram ı keçirilirdi. Tufan 
hər şeyi, cismani varlığı məhv etsə də, mənəvi varlıq qahr, şum erbrin  
ulu babalarm dan qalm a “yeni il” , yaz bayram ı ehtiramla xatırlamr, 
təbii o laraq davam edib gəlirdi. “T u fan ”dan  sonra isə bu n a  “Qur- 
ban” bayram ı da əlavə olundu, ənənəyə çevrildi...

Bəşəriyyətin “ qızıl əsri”nə gəbk . D ü n y an m  görkəmli a lim bri 
dönə-dönə qeyd və təsdiq ed irb r  ki, “ qızıl əsri” də 12 min il bundan  
qabaqkı dövrə aiddir. Bu bizim ulu şumer babalanm ızm  keçdiyi yol, 
m ərhəb, iz qoyub yaşadığı dövrdür.

Bebliklə, ulu baba la rdan  ~ şum erbrdən  qabaqkı tarixin həblik  
iki m ühüm  telini də tapa  bilirik. Bu tel bəşəriyyətin mənəvi 
mədəniyyət telidir.

U b a r  T u tu n u n  oğlu D ədə U tnapişti  (Bibliyada; Noy//nuh, 
Ksizutros və b. ad larda , A zərbaycan xalq yaradıcıhğm da: Nuh* 
peyğəmbər, Nuh Nəbi) həmin “T ufan”da  misli-bərabəri olm ayan 
m üdrik lik , ilahi fəaliyyət göstərərək öz var-yoxundan keçib, gəmi. 
düzəldib, aibsini, h ə b  əlavə olaraq, insan və heyvan nəsHnin 
hərəsindən ən azı bir cüt (erkək və dişi) götürüb fəlakətdən qurtanb , 
nəslin kəsilməsinin qarşısmı ahb. Bu qeyri-adi fədakarlığma görə o, 
d a im a  yaşam aq haqqı qazanıb, əbədiyyətə qovuşub və ta n n  
səviyyəsinə yüksəlib.

U lu lanm ız  “yeni il” , “təzə il” anlayışm da ka ina tm  dövr et- 
məsini, hərəkətini də dəqiq hesablayıblar və b e b  nəticəyə gəlibbr ki, 
novruzda -  təzə ib  keçid günü gecə ib  gündüz barabərbşir, yəni təzə 
ildən uzana-uzana gələn günlər, dekabrdan  qısalmağa başlayır,
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m arlm  21-də bərabər olur və il yenidən təzələnir.
Beləliklə, yeoi il şənliyi -  “N ovruz” bayramı bizim ulu şumer əc- 

dadlanm ızm  xalq, milli, yeni il, yəni yaz bayranııdır. Hələlik onun  
12 min il yaşı nağddır, lakin məntiq deyir ki, bu yaş daha qədimdir, 
çünki hələ Bilqamıs dövründən 7-8 min il əvvəl “yeni il” şənliyinin 
mövcudluğu və ənənəvi olaraq keçib gəldiyi xalırlanır və yad edilirdi. 
Əslində bu bayram m  yaşı bəşəriyyətin yaşı qədərdir...

U b ar  Tutunun  oğlu Dədə mövcud canlı aləmin, heç olmasa bir 
qismini sel-su tu fanm dan  xilas edə bildiyi üçün tann la rm  adma qur- 
ban verir və dağm  başma qalxıb şükür edir, göylərə tərif dcyir:

“Mən çıxıb dörd larəfin dördiin^ da qurhan verdim.
Qalxıh dağın haşına göybrə  tərif dedim”.

(14, XIL. ,  140)

O vaxtdan b u  “qurbanverm ə” davam  edib gəlib, Şumerlərdə 
adət-ənənəyə çevrilib, insanlarm göylərə minnətdarlığı rəmzi olub, 
müqəddəsləşib. “Avesta”ya və digər dini kitablara da buradan keçib. 
Buna görə qu rban  bu gün də Şərq xalqlarm m  müqəddəs bayramı 
olaraq yaşayır, hər il təntənə ilə qcyd cdilir, qurbanlar kəsiHr, şən- 
liklər edilir.

Deməli, q u rb an  bayramı dini bayram  dcyil, səmavi bayram  
olub, ulularımızm göylərə - tannya minnətdarlıq hissindən yaranıb. 
Buna görə unudulmazdır, əbədidir.

Əslində qu rban  bayramı bizim ulu şumcr-türk əcdadlarımızm 
kəşlidir, heç bir dini görüşlərb bağh dcyil, ümum ən türk xalqlarmm 
xəlqi-milli bayramıdır. Əgər min-min illər bundan  əvvəl “tufandan 
xilasolm a” münasibətilə “qurbanvcrm ə” , “qurbankəsm ə” , 
“alqışdemə” ilk dəfə icra olunub və bunun  səbəbi də göstərilibsə, 
onun yaranm a tarixi düz 12000 ildir.

Azərbaycan xalqmm yaddaşı bu tarixi hadisəni şifahi ədəbiyya- 
tımıza məhz “N u hun  tufanı” , “N uhun  gəmisi” , “Nuh pcyğəmbər” , 
“ N uh  əyyam ı” an lam lan n d a  gətirib çıxarmış və daxil etmişdir.

Şumer mədəniyyəti və xüsusilə “ Bilqamıs” dastanı hər m ənada  
kökümüzü, mövcud tarixi həqiqəti üzə çıxarm aqda məhək daşıdır, 
qiymətli mənbədir, onu  heç bir başqa qaynaq və ya kitabla müqayisə 
etmək olmaz.

Beləliklə, “Tarix  Şum crdən baş lan ır” sa, ədəbiyyat da  
“Bilqamıs” dastanm dan  başlamr. Bu dastan  isə bizim ulu babalarm, 
şumer-türk əcdadlanm ızm bədii yaradıcılığı, estetik fıkri, düşüncəsi, 
zəkası və müqəddəs ruhunun  əbədi m əhsu ludur. Bu das tan  bizim ən 
qədim dövr ədəbiyyat tariximizin ilk parlaq  nümunəsidir.

“Bilqamıs” das tanm m  əsasmı təşkil edən hadisələr -  dostluq, 
qardaşhq ənənələri, mənəvi təmizlik, saflıq, yüksək, alicənab hisslərlə 
əhatə o lunm aq, məhəbbətə sadiq qalmaq, ailə-məhəbbət məsələləri, 
ölməzliyə can  atm a və s. şumcr xalqmm fəthindən sonra belə ölmə- 
miş, ağızlarda, sinələrdə, ürəklərdə yaşayaraq, dolana-dolana sızılıb 
gəlib “D ədə  Qorqud kitabı”nda həkk olunmuş, Azərbaycan klassik- 
lərinin ~ Nizaminin, Füzulinin ölməz əsərləri üçün ilham mənbəyi ol- 
m uşdur. Şumcr hökm ranlığ ına son qoyulandan, Şumer dövləti 
dağ ılandan  sonra belə, şumerlər məhv olmamış, qismən əsarət al- 
tında qalmış, qismənsə ayn -ay n  ərazilərə paylanmış, parçalanmış 
şəkildə yaşayıb-yaratmışlar.

Türk , o cümlədən Azərbaycan xalqmm ana  kökü çox dərinlərə 
gcdir. A na kökün, özülün xəlqi-milli kcyfiyyətləri var, qədim, gözəl 
adət-ənənələri var, əxlaqi ctikası, təlim-tərbiyəsi var. “ Bilqamıs”da, 
“Dədə Q o rqud”da təsvir olunan bütün bu xəlqi-milli keyfıyyətləri 
biz özümüzdə, bugünkü türklərdə Azərbaycan xalqmda, onun  
mahiyyətində, təbiətində, qanında, canında yaşadırıq.

Beləliklə, “Tarix Şumcrdən başlanır”sa, qəhrəm anhq da 
Bilqamısdan başlanır. Bizim minilliklərdən bəri süzülüb gələn şanh 
qəhrəmanlıq ənənələrimizin ilkin güclü qaynağı, özülü bu dastan  ol- 
muşdur. M iladdan öncəki tarixdə Alp Ə r-Tonqa, Tomiris və Niza-
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minin larixi-ədəbi qəhrəmanları Bilqamıs qəhrəmanlıq ənənələrin in  
davamıdır, Dədə Qorqud, onun '‘K i ta b r ’ndakı ədəbi q əh rəm an la r  
və sonrakı qəhrəman tarixi şəxsiyyətlər Bilqamısm son dövr, yəni 
miladi tarixdəki doğma övladlan, sədaqəth varisləridir.

Şumer-türk-Azərbaycan eyni kökdür, eyni xalqdır. Ü m um dünya 
mədəniyyətinin öz başlanğıcmı götürdüyü “Bilqamıs” d a s ta n ı  ilə 
“Dədə Qorqud kitabı” arasında məhz bu mənada da genetik bağhlıq
var...

z

II. “AVESTA” -  DİNİ, ELMİ-FƏLSƏFİ VƏ 
ƏDƏBİ-BƏDİİ KİTABLAR TOPLUSU.

1. BƏZİ ÜMUiMİ QEYDLƏR

ərdüştlük dindir, iəlsofodir, elmdir, bodiiyyatdır. Şumcr- 
yBabil mədəniyyətindən başlanıb gələn bu din, fəlsoJə, elm 

və bədiiyyat “A vcsta”da üm m ana çevrihb tam  konscpsiya şəkhnə 
düşür, zəngin fikirlər, kəiamlar toplusu olur.

A zərbaycanm  dini- etik görüşlər, fəlsəfi baxış və bədıi iıkır 
dünyasmm mayası, qaynağı, özülü Şumer- Babil m ədənr  y.̂ tı, 
“Bilqamıs” dastanı və “ Avestadır” . “Avesta”dakı dünyəvi fiknior 
tarix boyu dini inamımızm, fəlsəfəmizin, adət- ənənolərimizin, ədə- 
biyyatımızın, monəvi vo cstetik zövqümüzün ilkin baxış nöqtosi, baş 
xətti olubdur. İslam görüşlori no qədər güclü əks təsir göstorso də, bu 
kökü, ö/oyi üzo, üstoloyo və itirə bilmomişdir. Bu ana tch tokcə isla- 
maqədorki xalq kolammm zirvosi olan “Dodə Qorqud K itabf 'nda  
və lap islam modoniyyoti dövrünün dühası sayıhın Nizaminin 
yaradıcıhğmda iziosok, l'ikrimizin doğruluğu tosdiq olunar.

“Avcsta"nm yaranm a tarixino vo müəllifi Zordüştün .şoxsiyyə- 
tinə, yaşadığı dövro, tarixn dair fikirlər müxtəhfdir. l?u barədo ilk 
ilkir söyloyon yunan alimidir.

“Avcsta”nm tarixino dair iki fikir var:
1) Y unanlar Zordüşt vo onun dininin çox qodim tarixo malik 

olduğunu Zordiişt ctiqadlı Kiçik Asiya xalqlanndan (iyronmişlər. İn- 
gilis alimi Mcri Ikıysun todqiqatma görə “ Antik müollifiorin 
molumatlan imkan vcrir toxmin cdək ki, farslar Kiçik Asiyada ilk 
dəfo yunanlaria toqquşan vaxt artıq Zərdüşt ctiqadlı idilər, tobii, 
Zordüştü pcyğombor vo “ ulu m a q ” saymışlar. Boli, smirinli Hcr- 
m odor vo Hcrmipp Zərdüştün yaşadığı dövrü Troya müharibolərin- 
don bcş min il ovvolo aid edirlor. Lidiyalı K sanf Zordüştün Kscrksin 
Yunanıstana basqm m dan altı min il ovvol, Ərostu iso müohimi Pla- 
tonun ölümündon altı min il əvvol yaşadığmı qcyd cdir. l^uradan belə
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məlum olur ki, farslar yunanlara söybmişlər ki, oniarm peyğəmbər- 
ləri uzaq keçmişdə yaşamış, yunan alimləri də artıq özləri hesablayıb, 
bu fıkirləri söyləmişbr” [ 67, s.62 ].

Meri Boys daha sonra yazır: “ Zərdüştlüyün sanbalh yetkinhyi 
haqqm dakı söhbət beb  bir faktla üzbşir  ki, midiyahlar və farslar, 
yəqin ki, onu çoxdan yaram b aydm  təsis edilmiş fəlsəfı nəzəriyyəsi, 
ənənəsi və müqəddəs “Avesta” dinində yazması ib  qəbul edihniş qa- 
nun lan  olan, artıq  mahiyyətcə ona  heç bir Qərbi Avropa təsiri düşə 
bilməyən din kimi qəbul etmişlər” [ 67, s.62 ]. Alim haqh o laraq  
diqqəti b e b  bir fikrə yönəldir: “A vesta”nı midiyahlar və farslar 
yaratmamışlar, hazır din, fəlsəfi nəzəriyyə kimi qəbul etmişlər”

Zərdüştün yaşadığı və “Avesta”nm yarandığı dövr haqqm da 
yunan mənbəbrinin fikirbrini fars mənbəbri, alimbri də qeyd edir, 
xatırladır, amma buna əhəmiyyət verməyib üstündən keçirbr [11, s. 12].

2) “Avesta” -  “müqəddəs” dini kitablar toplusu, qədim Azərba- 
can, O rta  Asiya və İran zərdüştlüyü, təxminən m. Ö. IX əsrdən m iladi 
tarixin III əsrinə qədərki dövrdə yararmıışdır” [145, s. 24]. “ A vesta” 
zərdüştlüyün ( Zərdüştün həyat-fəaliyyəti tarixi m.ö. IX əsrb  V I əsr 
arasm da qalxıb enir) təbliği əsasmda təşəkkül tapmışdır” [104, s.4].

“Avesta”nm  yaranm a tarixinin uzaqbaşı m.ö. son m inill ikb  
bağlanması fıkri Qərb-Avropa m ənbəbrindən gəlir; onlar çahşmışlar 
ki, “Avesta”nm  tarixi “bibhya”dan  qabağa düşməsin.

Biz Meri Boysun yunan alimbrinə istinadən söybdiyi fikrə daha 
artıq inanırıq. “A vesta”nm  məzmunu, dini-mifoloji əsasları, h ab eb  
orada xatırlanan və Azərbaycan torpağm da mövcud dağ, dəniz, çay 
adları çox-çox q əd im brdən  soraq  verir. “ Avesta”da, bir qayda 
olaraq, X ukarya (dağ), Daitya (çay), Vorukaş (göl, dəniz) adları çə- 
kilir. Kitabədəki hadisəbr, T ann  ilə görüşbr, qurbanverm əbr, vəsf 
h im nbri bu yerbrdə, h a b e b  Savalan dağm m  zirvə və ətəkbrində, 
indiki M uğan-M il düzənlikbrində baş verib. “Avesta” Azərbaycan 
torpağm m  ürəyi sayılan bu yerbrin  coğrafi şöhrətini bütün dünyaya 
yaymış, bu günə gətirib çıxarmışdır. M.ö. son minilhkdə artıq bu sıra 
dağlar, çay və dəniz -- Qafqaz, Araz, Kaspi adlamrdı. Deməli, yunan

.A zə rb a y ca n  əd əb iyya tı  tarix i

alimbrinin “A vesta”nm  yaşmı hesablam alan  daha  ağlabatandır.
Bütünlükdə üm um türk , h a b e b  Azərbaycan mənəvi fıkir tarixi 

qədimbrə doğru  getdikcə, vahid  bir kökə calanır. Əgər Zərdüştün, 
həqiqətən “m iladdan  öncə V II-V I m in ill ikbrdə  yaşadığı və 
“Avesta”m n  d a  o vaxtlar yarandığ ı” fıkrib  razılaşsaq, “Avesta”mn 
Şumer mədəniyyəti və o n u n  əvəzsiz qəhrəm anlıq  dastam  olan 
“Bilqamıs”d a n  da  q a b a q  mövcudluğu, dünya  mədəniyyəti və din 
tarixi üçün hələlik ilkin mənəvi qaynaq  o lduğu  anlaşıhr. Əslində, 
qədim dünyamızm bu  iki nəhəng kitabəsi bəşəriyyətin ali amalları 
və onun tərənnümü, təbliği baxım ından bir-birinə çox yaxmdır, biri 
digərini tamamlayır. B unlarda ruhani bağhlıq, bir-birini təsdiqləmə 
o qədər güclüdür ki, hansm m  d a h a  əvvəl və ya sonra  yarandığmın 
fərqinə varılmaya d a  bilər. “ Bilqamıs” das tam  öz əslini, xəlqi-milli 
mənsubiyyətini daha  artıq  mühafızə edə bilib. Bir sıra pozulmalar, 
silinməbr və s. istisna edibrsə, əsasən gəlib müasir dövrə çatıb, başqa 
dilbrə olunan  tərcümələr b e b  onun  ruhunu  qıra bilməyib, dastan  öz 
məzmununu, m ühüm  xəlqi-milli keyfıyyətbrini əsasən saxlayıb; ana 
torpağm dərin  q a t la n n d a  qalmışdır.

“A vesta”nın keçib gəldiyi yol “Bilqamıs”dan  d ah a  mürəkkəb, 
daha keşməkeşli olub. O, əldən-ələ düşüb, çox xalqlara təsir edib, 
onlarm həyatm a, məişətinə keçib, hər xalq onu  öz istəyinə uyğun 
mənimsəyib, yozub, dəyişdirib. Və buna  görə də “Avesta” əsl 
ruhunu, ilkinliyini, xəlqi-milli mənsubiyyətini çətinlikb mühafizə edə 
bilibdir; bu  barədə bu  günədək bir-birinə zidd müxtəlif fıkir və rəybr 
söybnilməkdədir.

“Avesta”nm tarixi, tale-müqəddəratı da bir qədər “Bilqamıs”a 
bənzəyir. B eb  ki, “Bilqamıs” dastanı tam şəkildə öz qədim əslində - 
Şumer dilində deyil, akkad, hett və b. dillərə tərcümədə gəlib bizə çatıb.

N izam inin  tarixi taleyi də “ Bilqamıs” və “A vesta” ta lebrinə  
bənzəyir. O  da  bizə başqa dildə, fars dilində gəlib çıxıb. Buna görə 
bu gün b eb  bəzi tədqiqatçılar farsca yazdığı üçün Nizamini fars şairi 
sayır, İran ədəbiyyatma daxil edirlər. Lakin ağhn məntiqi başqa söz 
deyir: N izam inin yazı dili fars dih olsa da, ana  dih türk dilidir, əsər-
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b r in i  farsca yazsa da, rulıu türk ruhudur,  mənəvi dünyası türk 
dünyasıdır. Bu həqiqət heç cür inkar edilə biimir. Tədqiqatçılar Niza- 
mini nə qədər farsa çəksələr də, inam yaranmır.

Eyni fikri “A vesta” haqqm da da dem ək olar. Nizami farsofi] 
A zərbaycan hökm darlarm m  arzusuna “ qulluq” göstərməyə, fars 
dilində yazmağa məcbur olmuşdu. Zamanla, şəraitlə bağh Zərdüşt 
ideyaları və üm um ən m aqlar  da  fars impcriyasma xidmət etmək 
məcburiyyətində qalmışdılar.

Yüksək, kamil bir əsər kimi “Bilqamıs” dastanmda o qədər xəlqi 
ruh, onun yazıhşmda o qədər güclü fərdi keyfıyyət, özünəməxsusluq 
qahb ki, onu  türk xalqlarm dan ayırmaq, digər xalqlara aid etmək 
ağılasığmazdır. Dastan üzrə tədqiqat apararkən biz də bu çətinhyi hiss 
etmədik. “Avesta” haqqm da isə bu fıkri söyləmək bir qədər çətindir.

“Bilqamıs” dastam  ib  “A vesta” a rasm da güclü ədəbi-bədii və 
mənəvi əlaqə qohumluğu, mövzu və üslub yaxmhğı və s. müşahidə 
olunur. Bu özünü, xüsusilə tanrılar aləmində və fəlsəfı baxışlarda 
göstərir. H ər iki qədim kitabədə xeyir və şər qüvvələr qarşı-qarşıya 
dayanır. Bilqamıs və dostu, məsləkdaşı linkidü şər qüvvələrə qarşı 
mübarizə apanr ,  çarpışır, vuruşur, qələbə çahr. “Avesta”da da  xeyir 
vo şər qüvvələrin mübarizəsi əsasdır.

“Avesta”da  bəşər həyatmm mühüm və əsas problemləri az və ya 
çox dərəcədə qoyulub  və həllini tapıb. M.ö. VI əsrin orta larm da 
K irin hakimiyyətə gəlməsi və fars imperiyasmm genişlənməsilə 
“Avesta” dövlətin dini ideologiyası olur, tamam mənimsənilir. Onun 
yaradıcılan  farslara  qulluq ctmək məcburiyyətində qahrlar. 
“Avesta” öz inkişafmm fars raərhələsinə daxil olur.

“A vesta” əslində M idiya dövbtin in  qanun  kitabı olub; farslar 
Midiyanı süquta uğratdılar və zərdüştlüyü də zəbt etdilər, özlərinə 
din elədilər. A ncaq  zərdüştlük fars ruhuna doğma deyildi. Bu səbəb- 
dən də onlar, sonrlar, demək olar ki, müqavimətsiz islama keçdilər, 
zərdüştlükdən aynldılar.

VII-IX  əsrlərdə ərəb işğalmm başlanması və qələbəsilə 
“Avesta”nm vətəni Azərbaycan və digər Kaspiətrafı ölkələr, İran,
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Orta Asiya xalqları islamlaşdı, islam dini və ideologiyası qələbə 
çaldı. Lakin islam dini və mədəniyyətinin yarandığı, inkişaf etdiyi, 
parladığı dövrlərdə belə “A vesta”nın təsiri qahrdı. O öz gücünü xeyli 
saxlamışdı. İslam ideoloqları ond an  istifadə edirdi.

Meri Boys yazır ki, “Zərdüştlüyün uca və orijinal doktrinası 
bütün Y axm  Şərqdə iudaizmə, xristianhğm və buddizm in əmələ 
gəldiyi və inkişaf etdiyi ərazilərə təsir göstərmişdir. İ ram n haki- 
miyyəti Şərqdə Şimali H ind is tana  qədər yayılmışdı və zərdüştlük 
orada maxayan buddizminin inkişafma öz töhfəsini vermişdir. Buna 
görə də dünya dinlərinin hər hansı ciddi tədqiqi üçün Zərdüşt təlimi 
və onun dininin tarixi ilə tamş olm aq zəruridir və universitetlərdə 
dinlərə göstərilən m araq  və bu mövzuda giriş kursuna zərurət əmələ 
gəlmişdir” (115, s. 4). D igər tədqiqatlar da  Zərdüşt dini təliminin 
təsir dairəsinin çox geniş və güclü olduğunu qeyd edir. Əbu Reyhan 
Biruni yazırdı: “Bixafərid m aqlarm  çox qanunları ilə razılaşmırdı, 
am m a Zərdüştə inanırdı və öz tərəfdarlannı təriqətlərdə təbliğ etdik- 
lərindan Zərdüştün gətirdiklərini götürürdü. O təsdiq edirdi ki, guya 
ona  s irb r  çatmır və öz davam çılarm a yeddi duan ı icra etməyə 
göstəriş vermişdi: T an r ın m  birliyi haqqm da dua Göyün və Yerin 
yaranması haqqm da dua, heyvanların və onlarm yeməyinin yaran- 
ması haqqm da dua, ölüm haqqm da dua, dirilmə və (günahları) etiraf 
etmə haqqm da dua, cənnət və cəhənnəmə layiq və ora hazırlanmış 
adam lar haqqm da dua, cənnətə layiq adamlar üçündür” (62, s. 216).

Q uranm  məzmunu ib  digər dini kitablar: “A vesta” , “T övrat” , 
“ İncil” kitablarının mətnləri arasmda olan oxşarhq o qədər qabanq  
idi ki, hətta bu oxşarhğı ərəblər özləri də duyurdular; “Ərəblər İrana 
hücum edərkən, “A vesta” və bütün Zərdüşt kitablarmı yandır- 
mışdılar” (1, s. 30). Bununla da “VII əsrdə 21 kitabdan ibarət olan və 
çox müxtəlif məzmunlarda o vaxtm bütün biliklərini özündə toplamış 
“Avesta” kitabı” (61, s. 4) demək olar ki, məhv olub getmişdi.

“Avesta”nm  müəHifi Zərdüşt bizim ilk peyğəmbərimizdir. Beb  
şəxsiyyətlər min ildə, iki min ildə bir yaranır. O, fitri istedad, dərin 
bilik, zəka sahibi, çoxcəhətli dünyagörüşünə, yüksək insani
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keyfiyyətbrə malik əvəzsiz şəxsiyyət idi.
Tədqiqatç ılarm  rəyincə ilk yaradılışmda “A vesta”nm  bü tün  

mətni ritmli o lub və k itabm  bizə gəlib çatan  parça lannm  şeiri nəs- 
r indən  d ah a  aydm dır, daha  yaxşı başa düşülür və anlaşıhr. B u  o 
deməkdir ki, “Avesta” şeiri kamil şeir idi, şeirin məzmunu, şəkilbri, 
ritmi, ölçüsü, ahəngi yüksək səviyyədə idi, şeir ustad ağhnm  və 
zəkasmm məhsulu idi; Zərdüştdə şairlik, alimlik, fılosofluq, m üdrik- 
hk və ruhan ihk  keyfıyyətləri cəm bşm işdi. Zərdüşt peyğəmbər idi, 
T a n n  ib  o n u n  arasm da bircə add ım  məsafə vardı, bu  da onun la  
yaxm dan  söhbət etmək, məsləhət a lm aq üçün idi. O, T an n  H ör-  
m üzün göstərişbrini eşidir, onu  həyata  keçirirdi. O nun təhmi üzrə 
dini etiqad yaradır, yeni elmi-dini təhmin əsasmı qoyurdu.

Zərdüşt “Avesta”nı dərin bihyi, ağh, zəkası və üstəhk T anrm m  
ona  verdiyi fitri istedadı ib , vəhyb , ilhamla, yaradıcıhq məsthyi i b  
yaratmışdı. Buna görə “Avesta” bu  gün də yaşayır, sabah da yaşaya- 
caq. Əgər yunan  yazıçı və a h m b rin in  “ hesab lam alan”nı nəzərə 
alsaq, indi onun 9-10 m in il yaşı var. Bu isə “tarixin başlanğıcından” 
da o yanadır. Bu ömrü heç kəs və heç bir ideya yaşamamışdır.

Zərdüştlüyün kökbri,  ilkin qaynaq lan  dərindir, bir sıra xalqlar 
yüz, min i lb r  boyu mənəvi, d ini-ruhani cəhətdən onunla silahlan- 
mışlar. O dur ki, bu  inam, bu ruhani tərbiyə bu günədək xalqların 
inam m da, aib-məişətində, əxlaq-etikasında qahr.

B urada Şum er-türk  telini ayırıb, Azərbaycan xalqmm, habelə 
türk və digər O rta  Asiya xalqlarınm, necə deyərlər, “payım” götür- 
mək, kitabənin  əslində kimə məxsus olduğunu təsdiq etmək fikri 
yaranır. Bu isə o qədər də asan deyil. Bunun üçün ciddi axtanşlar 
aparm aq, düşünmək, m übahisəbr etmək, bir sıra əlaqədar mənbə və 
tədqiqatlardan başlayıb qoyulan m əsəb  və problemlərə, söybnibn 
fıkir və mülahizəbrə nəzər salmaq gərək, bebhklə də əsl mətbbə yan 
ahb  az-çox ağ labatan  söz demək, fıkir söybm ək gərəkdir. Bu 
m əqsədb  əvvəlcə bir qədər dərin likbrə nəzər yetirək, görək mətləb 
üstə g ə b  bibrikmi?

2. “AVESTA”NIN ULU QAYNAQLARI VƏ 
DİNİ-MİFOLOJİ KÖKLƏRİ

“A vesta”nm qaynaqları qədimdir, qədimdəndə qədim. “Avesta” 
u lu  Şumer-Babil (Baba el) mifləri, dini inam lan , adət-ənənəbri, 
ədəbi-fəlsəfi görüşbri, elmi fikir və düşüncəbri və s.-dən su içib, mən- 
bəyini o ra d a n  ahb. “A vesta” dinində əsas olan oda, torpağa, suya, 
k ü b y ə  (havaya) inam əslində şum erb rdən  gəlir, həmin dini-fəlsəfi 
gö rüşb rin  inkişafi, təlimi, yeni şəkildə davam ı və təbliğinə çevrihr.

Şum er dini-fəlsəfi görüşbri  i b  “ A vesta” a rasm da Zərdüştlükb 
bir-b irinə uyğun gəbn , hə tta  eyni olan və bir-birini tam am layan 
qırılmaz mənəvi te lb r  var. Bu uyğunluq və qırılmaz tellər, ilk 
növbədə Şumer-Babil əfsanə və rəvayətbrində açıq-aşkar özünü 
göstərir.

Bu əfsanəbrdən biri “ K aina tın  və insanm yaranması haqq ında” 
Şumer rəvayətidir. O radan  bəzi anları xatırlayıb qısa mozmununu 
verək;

“Başlanğıcda kainatm  bütün  varhğı böyük Okeanm dolu suyun- 
d an  ibarət olmuş. O nun  nə əvvəli, nə də sonu varmış. Onu heç kim 
yaratm am ış, o əbədi mövcud olmuş və ondan başqa çox, min-min 
i lb r  heç nə olmamış.

A n  və Ki-nin nigahından Enlil tanrı doğuldu... Enlilin dahnca 
ilk ər-arvaddan bütün yeni-yeni övladlar törədi. Yeddi böyük Tanrı 
və ilahənin ən ağılhsı və ən qüdrətlisi bütün kainatı idarə etməyə və 
əhalinin taleyini m üəyyənbşdirm əyə başladı. T anrı və i lah əb r  
böyüdü, evbndi, onlarm övladlan  törədi. Onlar üçün ən mötədil, ən 
yaxm dərk  ed ibni göyb r  atası A n  və to rpaq  anası Ki oldu. O nlar 
genişliyə çıxdılar və öz böyük qardaşları Bnlildən kömək d ib d ib r  ki, 
hər gün, hər saat böyüsünbr və hamısı ən güclü və yenilməz olsunlar. 
Bununla Enlil böyük iş gördü. Mis bıçaqla o, göy qübbəsini çərtdi. 
G öy tan n sı  A n inilti i b  öz arvadı ilahə yer Ki-dən aynldı. Böyük 
dünyanın d ağ lan  guru ltu  ib  parça landı. İlahə yerin yatdığı yastı 
dairə onun  ətrafinı yuyan  ilk yaranış O keandan  yuxarıda qaldı,
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dünyanın öıiüyü, nəhəng qalaylı yanm kürə  isə havadan asıh qaldı.
İlk qo.şa or-arvad belə aynldı. Ulu baba  Göy və ana Yer bir- 

birindən əbədi olaraq aralandı. U lu An yuxanda qalayiı göy qüb- 
bəsində qahb yaşadı və artıq heç vaxt aşağı, öz arvadının yanm a 
cnmədi. Yerin sahibi Enhl oldu. O, Yerin tən orta dairəsində N ippur 
şəhərini saldı və o rada  T a n n  və ilahələri yerləşdirdi. Göyiə Y er 
arasm da yaranmış çox böyük boşluq onlara təqdim olundu...

linhhn azad etdiyi Yerin canı rahat oldu. O rda-burda hündür 
dağlar ucaldı və on lann  yam aclannda şiddətli sellər iz buraxdı. A rat 
to rpaq  otlar və ağaclar göyərtdi. T a n n la r  ailəsi çoxaldı və Enhlin 
rəhbərliyi ilə çox böyük sahənin əhalisi nizama sahndı, T an n  An isə 
yuxandan  səssiz-səmirsiz öz övladlan və nəvələrinə baxırdı.

Enlilin baş köməkçisi və məsləhətçisi onun qardaşı -  tannlarin  
ən müdriki, ham m ı eşidən, əhali a rasm da və dünyanm  bütün 
nöqtələrində nə hadisələr baş verdiyini bilən qardaşı Enki oldu... 
Enül Yeri idarə etdi, qardaşı Enki isə dağ lan  və orm anlan, çaylan 
və dənizləri öz hüdutsuz yaradıcıhğı ilə yoluna qoydu...” (122, s. 24- 
25).

Mifm Babil versiyasmda deyilənlərə bu fikir də əlavə olunur: “İlk 
tanrılar  boşu bərkdən, havam  o d d an  ay ınb  biçimsiz kortəbiiliyin 
yolunu göstərdilər" (122, s. 5).

Od, torpaq, su, hava anlayışlan meydana çıxdı, ilahiləşdi, bunlar 
inama, sitayişə çevrildi. Günəşə sitayiş başlandı. Səma -  göy (An, 
Anu ata), Yer -  to rpaq  (Ki Ana), Od (Nusqu, Kişar), Hava (Enlil, 
Ninlil), Günəş (U tu , Şamaş) tanrıları yarandı. Bunlar insanlann 
həyat tərzinin aparıcısı, mühüm və əvəzsiz idarəçiləri oldu. Yüzillik- 
lər, minilliklər boyu T a n n  səviyyəsində dərk və qəbul edildi, miflərə, 
bədii əsərlərə düşdü, m əlum  çoxtanrıhq anlayışı yarandı; Günəş 
sönərsə, həyat da sönər. Bu həqiqətdi. Bəs hava (yel, külək) necə? 
Hava olmasa, həyat sönməzmi? Bu həqiqət deyilmi? Bəs su? Su ol- 
masa, canlı aləm yaşaya bilərmi? Bəs torpaq? Torpaq anadır. Anasız 
həyat ağlasığmazdır. Bu anasız mövcud aləm; insanhq, nəbatat, hcy- 
vanat, həşarat, necə yaranar, harada qərar tu ta  bilər? Ata göylər ö/.

günəşi (odu, istisi, şüası), suyu (yağışı, qan ) və havası (küləyi, yeli) 
ilə daim A na torpağa həyat bəxş edir.

Bu d ö rd  mühüm əlamətin vəhdəti və məhəbbətindən qüdrət 
doğulur, kainatm  möcüzələri yaranır...

U lularım ız -  Şumer əcdadlanm ız bu vəhdətə, A ta göy-Ana tor- 
pağm bu  əbədi sevgisinə, məhəbbətinə Tanrı//Tenqri// Denqri//Tenri, 
yəni doğan, yaradandemişlər. Bizim əcdadlanmızda -  qədim şumer- 
lərdə A ta  Göylərlə Ana Y erin bu ilahi m əhəbbəti rəmzi o laraq 
Tanrı//Tenqri adlanıb, insanlarm pərəstişinə çevrihb, ilahiləşib, əbə- 
diləşib... Bu həqiqət bütün həqiqətlərin əzəlidir, dinin, elmin, fəl- 
səfənin ilkin çıxış nöqtəsi, başlanğıcıdır.

Bütün bunlar isə ümumilikdə Şumer-Babil dini-fəlsəli ideologiya- 
smm, inam və pərəstişlərinin əsası oldu, sonra gələn nəsillər -  xalqlar, 
tayfalar bu yolu, bu istiqaməti ənənəvi o laraq davam  və inkişaf et- 
dirdi. D ünya xalqlarmdakı bütün Allah məzmunu və anlayışları da 
buradan  doğdu, buradan yarandı. Xalqlar bu mənəvi xəzinədən çox 
şey götürdü, dəyişdirdi, təzələdi, “ö/.ünkülaşdirdi” ...

“ Avesta”nm yaradıcısı Zərdüşt və onu davamçıları da bu mənəvi 
xəzinədən bəhrələnmişlər. Bu ənənələri doğma mənəvi miras kimi 
mənimsəmiş, yaşadıqlan dövrün, insanlarm zəruri mənəvi ehtiy- 
acları, istək və amalları yönündə dönə-dönə işləmiş, nəsillərə təqdim 
etmişlər. İnsanlığı yaratmışlar, mümkün qədər onları bəd əməllər- 
dən, şər işlərdən çəkindirmiş, qorum uş, düz yola, ədalətə, insafa, 
sülhə, dostluğa, eşqə, məhəbbətə, qayğıkeşliyə, ruhani yetkinliyə, 
elmə, şeirə-sənətə, əməyə, zəhmətə, halal peşəyə, mərdliyə, qəhrə- 
manhğa və bu kimi yüksək insani keyfıyyətlərə çağırmışlar. Bu mə- 
nada  bəşər tarixində “A vesta”nın rolu əvəzsizdir və onu heç bir 
əsərlə müqayisə etmək olmaz.

Bəşəriyyəlin ilkin inkişafı əkshklərin mübarizəsi, xeyir qüvvələrin 
şər qüwələrlə çarpışması ilə başlanır. Bu məsələ, əlbəttə, “Avesta”da 
yeni deyil, d ah a  qədimdir. Məsələnin kökü yenə də Şumer-Babil 
millərinə gedib çıxır. T ədq iqa tla rda  qədim Şumerdə “ İlk qızı' 
dövrü” , “ Qızıl əsri”, “ Sirli əsr və onun puça çıxması”ndan söhb.ı.
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açılır, xeyirb şərin necə yarandığı və bunun  çox əzəli mifoloji lcökləri 
barədə danışılır, fi'kir söybnilir. M əşhur Amerika alimi S .N .K ram er 
yazır ki: “Klassik mifologiyada qızıl əsr dinclik, səadət əsri kimi 
təsvir olunur. O vaxt insanlar əziyyətin, qayğm m nə o ld u ğ u n u  
bilmirmişlər. Bir Şumer lövhəciyində ilk qızıl əsri haqqm da ən qədim 
yazı saxlanıhb. Şumerlərin təsvirincə, qızıl əsr haqqm da “E n m erk ar  
və A ra tta  h ö k m d a n ” epik d as ta n m m  IV fəslində, in san la rm  
həmişəhk itirdiyi, dünyanm  xoşbəxthk təm inath əsri təsvir edihb. 
(102, s. 250).

Rus ahmi D .Q .Reder həmin lövhəcikdəki məzmunu nəsrlə belə 
tərcümə (təqdim) edir: “ Lap  çoxdan, çox yüzilhklər q a b a q  yer 
üzündə sülh və həmrəylik hökm ran idi. Sancan ilan yox idi, zəhərli 
əqrəb olmamışdı. Düzlərdə ancaq  vəhşi heyvanlardan qorxm adan  
öküzlər və ulaqlar dolaşırdı. O tlaq larda ancaq qoyunlar və keçilər 
oynaşırdı, vəhşi heyvanlardan qorxu-zad yox idi. Onlar, naxırçı ol- 
m a d an  sakitcə otlayırdı, çünki heç yerdə yırtıcı şir, vəhşi qurd, zahm 
kaftar, yava it yox idi.

Bütün adam lar bir dildə danışır və bir-birilə sakitlikdə yaşayırdı. 
Q orxu  və paxıllıq yox idi. Heç bir ad am  başqasm m  nüfuzuna və 
m a h n a  həsəd aparm azdı. UIu Şumer ilahi qanunlar ölkəsi idi və on- 
larla qonşu luqda  olan Şubur, X am az, U r  torpağı və qərbə tərəf 
uzaq lara  uzanan  M ar tu  ölkəsi ilə bir-birilə düşmənçilik etmədən 
əm in-am anhqda və dinclikdə yaşayırdılar. Əhalinin əziyyətsiz və zor 
işlətmədən yemək və geyim bolluğu vardı. İlahə Aşian taxıl 
yetişdirirdi, böyük usta U ttu  onlar üçün isti, ağappaq yun parça tox- 
uyurdu. İnsanlar rahatlıqla ev və qalalar ucaldır, vahid bir dildə En- 
lilin başçıhğı ilə öz hakimiyyətini şöhrətləndirirdilər” . (122, s. 38-39).

Lakin T a n n  -  insan bu  xoş günə, bu  “qızıl əsri”nə dözmədi. Tan- 
rıhğa ucalan insan özünün yaratdığı bu xeyir işlərə, firavan həyata, 
insanm  artımı, inkişafi və xoşbəxtliyinə daraldı. O nun daxilində 
paxılhq, həsəd hissi yarandı. Bu hiss aşıb-daşdi, nəsə şər bir şey, pis 
bir əməl düşünməyə başladı. Nəticədə xeyri də, şəri də o özü yaratdı.

İnsanda baş qaldıran bu ikili xasiyyətə uyğun olaraq da əzəldən

mif, daha  dürüst desək, mifik təsəvvür, bu ikihk üzrə çıxmış, izah və 
şərh edilmiş, insanm özünün öz başma olduğu, qənim kəsildiyi 
həqiqəti, fikri yaranmışdır.

D .Q .R eder daha  sonra yazır: “Lakin müdriklik tannsı Enki bu 
dərya ağhndan azdı, insanlara nəzər saldı və gördü ki, onlar həddən 
çoxdur, son dərəcə güclüdür, ucaboyludur, hədsiz bacarıqhdır, ça- 
hşqandır .  Tanrılann  müdriki vahiməyə düşdü və Enlilə dedi: 
“ Qorun, mənim qardaşım. Sənin itaətində olan insanlann sayı artır 
və onlar yenilməz nəhənglərə çevrilir, onlar çox fədakar olur vo foal- 
laşır, şəhərlər sahr, qalalar ucaldır. Bax, hər halda, onlar bizimln lon 
gəlməsin” .

Qüdrətli Enlil qorxuya düşdü və Enkidən soruşdu: “İnsan nəslini 
məhv etmək yaxşı olmazmı? İnsanları yenidən sənin onları hazır- 
ladığm gilə çevirəkmi?” “Yox, belə eləmək yaram az” -  deyə Enki 
cavab verdi. “ İnsanlar bizə öz qurban hədiyyələriylə məbədlərimizi 
do ldurm aq üçün lazımdır. A m m a onlarm saymı azaltmah, cəsarətli 
niyyətlərinə mane olmah, yoxsulluğa çəkməli, onları qorxutmalıyıq 
ki, onlar özlərini tanrılara tay tutmasmlar!” , “Bunu necə etməli?” ~ 
deyə Enlil soruşdu və ona  ağılh Enki cavab verdi: “Vəhşi heyvanlar 
yaradaq  ki, insanları məhv etsin və onlarm saymı azaltsm. Yerə bərk 
isti və acgöz çəyirtkə göndərək ki, aclıq düşsün və yerdə ölənlərin sayı 
artsm . Q əddar İrram insan əleyhinə silahlandıraq. Qoy o, insanhğa 
altmış cür xəstəlik yoluxdursun. Onda insanlar azalacaq və onlarla 
hesablaşm aq asan olacaq. İnsanlan bir-birib savaşdıraq; qoy qar- 
daş-qardaşla, qonşu-qonşu ilə vuruşsun, qoy tayfa-tayfa əleyhinə, 
xalq-xalq əleyhinə qalxışsm və onda insanlar azalacaq, onlar ram 
edibcək  və bizim qarşımızda titrəyəcəkbr” (122, s. 38, 39).

B eb  də olur. T a n n  Enlil müdrik Enkinin məsbhətini eşidir, ona 
əməl edir. İnsanhğa, xeyir işbrə, amal və istəkbrə qarşı pis işbr, şər 
qüvvəbr yaradılır, xoşbəxtliyin qarşısmı bədbəxtlik kəsir, işıqh, 
xeyirxah qə lbbri  qara, xəbis q ə lbb r  hədəbyir. Dincliyi, əmin- 
am anhğı vuruşlar, müharibələr pozur, rahat,  firavan həyat daimi 
narahatlıq  və yoxsulluğa çevrilir...
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B eblikb , xeyirb  şərin əzəli mübarizəsi başlanır və əbədiləşir. 
Xeyir qüvvəbr, işıqlı, aqil başlar həmişə üstünlük qazanmağa çalışsa 
da, ədabti, düzlüyü bərpa etməyə cəhd göstərsə də, şər qüvvəbr, qara  
başlar, bədxah niyyətbr ona mane olur. Bu artıq həyatm  əbədi qa- 
nununa çevrilir. Həyat b u  yöndə davam  edir. S .N .Kram erin sözü ib  
desək, “ İndi insanlarm həmişəHk itirdiyi dünyanm xoşbəxthk təmi- 
na th  əsri” puç olur, keçmişdə qahr.

N ə etmək olar?! İnsanhğm  taleyi belə imiş, b e b  gəhb, b c b  də 
gedir, onun qarşısmı alm aq müşkül işdir, mümkün deyil.

Kainatm, insanhğm yaranması, ilkin idarəolunma, ilkin mkİNyf, 
xeyir və şər qüvvəbrin ortaya çıxması və bunun başdan -  binadnn 
tan rı la rm  işi olduğu barədə qədim Şumer-Babil təsəvvürbri dini, 
mifik-əfsanəvi olsa b eb ,  düşündürür, az-çox ağıla batır, həqiqətə 
uyğun gəhr. E t ira f  edək ki, m üasir elm, h ə b h k  bu n d an  irəh gedə 
bilmomiş, i'ıkir söyləməmişdir.

B unu inkar etmək olm az ki, bu  əzəli fıkir, ideya, inkişafm bu 
qoşa əkshkbri bebcə “Avesta”ya da gəhb çatıb. Xeyir qüvvələrin - 
əsl insani keyfıyyətbrin hamısı kimi Tanrı Hürmüz və onun işlərinin 
sadiq icraçısı Zərdüşt Spitama və şər qüvvələrinin hamisi kimi Əhri- 
m an  və onun işinin apancıları da  həyatm  bu  əbədi gedişini təmsil 
ediblər.

3. “A V E S T A ”N IN  M Ə K A N I, D İL İ, Ə L İFB A SI  
V Ə  M İL L İ M Ə N S U B İY Y Ə T İ

Tədqiqatçılar Zərdüştlüyün bütövlükdə Azərbaycan-Kaspi, Qara 
dəniz ətrafı, İran, Orta və Kiçik Asiya ölkəbrini əhatə etdiyini, əsr- 
b rcə  bu ö lkəbrin  xalqlarm m  həm in dinə, inama, məsləkə 
tapmdıqlarmı qeyd ed irbr. İran imperiyası tarixinin müəyyən dövr 
və m ə rh ə b b r in d ə  bu xatırlanan əraz ib r i  də birləşdirdiyindən, 
“Avesta” -  Zərdüştlük də İrana aid kitabə kimi tədqiq və təqdim ol- 
unub (74, s. 4-95; 104, s. 4-40). İngihs alimi Meri Boys təxminən m.ö.
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VI əsrdən miladi tarixin VII əsrinədək müxtəhf a rav e rm əb rb  İran 
imperiyasmm sərhəddini və “Avesta”nm yayılma və nüfuz dairəsini 
göstərən xəritə də verir (115, s. 7).

Həmin xəritə budur;

_______________________________________________________________ ___  A zərb a yca n  əd əb iyya tı  tarix i

M üəlhf “A vesta”nm  İran a  aid k itab  o lduğunu deyir. Lakin 
bunun  əksinə olub, bu fikri təkzib edən dəhlbr, f ik irb r  də var. Beb 
ki, daha  qədim qa tla ra  nəzər saldıqca yeni həq iqə tb r  üzə çıxır. 
“Avesta”nm İrana, farsa aid kitabə olduğu fikri təkzib edihr.

Bu m ünasibətb , h ə b h k  b ir  tarixi fak ta  istinad edək. Miladi 
tarixin VI əsrinin o r ta la n n a  aid “Eltəris xaqanm  şərəfinə” adh 
kitabədə vahid Türk elbirliyinin -  səltənətinin çox qədimlərdən 
başlanan tarixinə mənah bir işarə var; Göy Türk xaqanhğm m  tax- 
tm da əybşən  növbəti hökm darlardan  Q apağan xanm  dilindən bu 
sözbr deyilir: “Mən Q apağan, Eltəris xaqanm  elində tərbiyə aldım. 
Eli (səltənəti) Y abğa oğlu S abra  Tam ğançur, onun  kiçik qardaşı 
Yoğa Bilgə Sabra T am ğan tarkan, ümumən mənim altmış beş ulu ba
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balarım yaratmışlar...” (107, s. 7-10).
“Altmış beş ulu babalarm  yaratdığı” hakimiyyət! K urs iv lə  

verdiyimiz bu fıkir qədim kökü, bünövrəsi o lan hökmdarlığm tarix i,  
əzəməti barədə etibarh sözdür, ulu hökm dar babalardan  gələn u zu n -  
müddətli səltənətin və onun yarada bibcəyi mədəniyyətin -  d in in ,  
fəlsəfənin, ədəbiyyatm və ümumən mənəvi fıkrin mənzərəsidir.

“Altmış beş ulu babalarm  yaratdığı” hakimiyyət! Bu ta rix  n ə  
qədər olmahdır? VI əsrə qədərki bu tarix ən azı gedib bizim u lu  
babamız Bilqamıs padşahm (m.ö. 2800-2700-cü illər) zam anm a çıxır; 
ondan  da əvvəl “qızıl əsr” dövrü, Ur, Tell-El Obeyd x anədanhq lan ,  
habelə həmin dövrlərin ədəbi məhsullan olan “Enm erkar və A ra t ia  
h ö k m d a n ” dastanı və Bilqamısm atası “Luqalbanda h aqqm da  das- 
ta n ”m  mövcudluğu barədə tədqiqatlar məlumat verir... (76, s. 26- 
27; 52, s. 235).

Bu tarix Dəclə-Fərat çaylan, Böyük Çin səddi və O rxon-Yenisey 
vad ib ri  M onqolustandan tutmuş Kaspi və Yevkos pon tuna (Q a ra  
dənizə), oradan da Urmiya gölü sahihnədək olan əraziləri b irb şd irən  
az və ya çox a rav e rm əb rb  vahid hakimiyyətin tarixidir ki, təxm inən 
beş, ahı minilhk bir dövrü əhatə edir. U lu lanm ızm  yara tm ış  
o lduqlan  həmin 65 hökmranhğm üçü-dördü -  “Turan döv b ti” (m.ö. 
? 625), “M idiya” (m.ö. 671-553), “ İskit-Skifıya” (m.ö. 623-595),
“ İskit-M assaget-Sak” (m.ö. 530-...), “A tro p a t-A tro p a ten a”
(təxminən m.ö. 343-333) və başqalan məhz Azərbaycan ərazisində 
qərar tutmuşdu. Bu tarix “Tanrı tək uca və qüdrəth türk dih” və ədə- 
biyyatmm, habeb  bu geniş ərazinin mərkəzində yerbşən Atropatena
-  Azərbaycan torpağı və burada məskun olan Azərbaycan -  türk dih 
və ədəbiyyatmm tarixidir. Kür-Araz, Sakasen-Alban mədəniyyəti də 
bura daxil olub...

Qədim “Bilqamıs”// “ Gilqamış” dastanı, T uran  hökm dan “Alp 
Ə r-Tonqanm  ölümünə ağılar” , şair-fılosof A nakarm  (m.ö. VI əsr) 
yaradıcıhğı, “İssık yazısı” (m.ö. V-IV əsrb r) ,  “Orxon-Yenisey” 
k itab əb ri  (miladi tarixin I-VIII əsrbri) ,  “Dədə Q orqud k h ab ı” 
(miladi tarixin VI-VII əsrbri), habeb  M ahm ud Kaşğarhnm “Divani

lüğat-it-türk” kitabı, N izam inin  zəngin yaradıcıhğı bu döv rb rin  
yaratdığı ənənəvi, b ir -b ir ib  əlaqəh inkişaf edib g əb n  mənəvi 
dünyasıdır.

“Avesta” bu silsibnin, bu güclü zəminin, bu zəngin ənənənin əsa- 
smda, ilk başlanğıcmda olm ahdır. A ğhn məntiqi, tarixi dəlil və 
həq iqə tb r  də “A vesta”nm  əshndə Şumer-türk mənəvi dünyasmm 
əsasmda yarandığı fikrinə doğru  yönəldir.

Burada bir tarixi həqiqətin  üstündən sükutla keçmək olmaz. 
“Avesta” milH “çərçivəsindən” , milh zəmindən daha  çox yad əlbrdə 
olub, yad dövlətlər, imperiyalar daxihndə fəahyyət göstərib, onhıra 
xidmət edib. Bir sıra tədqiqatçıları da çaşdıran bu  olub, “Avesta”nı 
qeyd-şərtsiz bu səmtdən tədqiq edibbr.

Tədqiqatlarm digər, dah a  artıq  həqiqətə yan alan, əshnə, kökə 
çəkib aparan səmti də var. Belə ki, “Avesta” öz əshndə yox, pəhbvi- 
fars, qədim fars dilində o rtaya çıxıb və yayıhb. A hm brin  şübhəbri, 
ax tanşlan , tədqiqatı və gə ld ikbri  bir sıra nəticələr aşkar edir ki, 
“Avesta”nm  əsli fars dilində olmayıbmış, haçansa bu d ib  tərcümə 
edilib, kitabənin Vətəni də İran  ərazisi deyil, qədim Azərbaycandır. 
Ə bu R eyhan  Biruni yazır; “Zərdüşt özünün “ D oğum  kitabı” nda 
xatırladır ki, o, gəncliyində biHyi X arranda müdrik İlyasdan ahb. 
Rumlular təsdiq ed irb r  ki, Zərdüşt Mosulludur. Buna əsasən demək 
olar ki, o la  bilsin, M osul A zərbaycanm  sərhədindədir... Lakin 
həqiqət b undan  ibarətdir ki, o, Azərbaycandandır” (62, s. 206).

Biz A zərbaycan-türk  xalqıyıq; torpağımızm adı ib  adlanınq; 
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan dih və s. 
Qədim tariximiz var. Bu ölkə həm də “Odlar yurdu”, “Odlar diyarı” 
adı ib  məşhurdur. D ünyanm  alim və səyyahlan bu ölkəni daha  çox 
bu adla xatırlayır, yad edir. Bu ad, əlbəttə, eb -b eb ,  gəhşi gözəl söz 
kimi yararunayıb, bunun  real tarixi əsası və mənası var. Bu adm, bu 
m ənanm necə yarandığm ı ahm  və səyyahlarm sözü ib  onlarm  
dilindən eşidək.

M əsəb ib  bağh X VIII əsrdə alman səyyahı E.Kempferin verdiyi 
məlumat m araqhdır.  O, ingihs ictimai xadimi, pubhsist və səyyahı
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Cons Xanveyə istinadən yazır:
“İnsanlar bədbəxtiilc və zülmdən müdalıə axtararaq, xoşbəxtİil^ 

və əmin-amanlıq haqqm da dualar edərəlc oda ibadət edirdilər. Bu 
qədim od lardan  da  Azərbaycan özünün “O dlar yu rd u ” admı 
almışdır. Ölkənin şimalmda, Abşeronda isə sirli “sönməz məşəllər” 
əbədi o laraq yamrdı. Qədim azərbaycanlılar -  atəşpərəstlər b u  od- 
larm  yanm a gəlir, onlara səcdə edir və burada Atəşgah məbədləri 
inşa edirdilər.

Əsrlər keçdi. Azərbaycanda qədim din unuduldu. A bşcronun 
“əbədi od la r”ı öz ilahi xidmətinə, onun təsərrüfat və məişət ehtiy- 
aclarm m  ödənlməsinə yönəldildi. Yalnız odlarm  yandığı yer “od 
yeri”, “od səcdəgahı” -  “Atəşgah” adı ahm da xalqm yaddaşma həkk 
olundu. X V III əsrdə köhnə məbədin üzərində yenidən ucaldılmış 
hazırki “Atəşgah” məbədi də xalq tərəfmdən belə adlandırıldı.

Azərbaycan artıq  inkişaf etmiş feodal dövləti olduğu vaxtdan 
da  onun tarixinin digər səhifələri bu görkəmli abidənin taleyində əks 
olunmuşdur. Ərazisindon Böyük İpək yolunun keçdiyi orta əsr Azar- 
baycam  bir çox ölkələrlə ticarətdə və mədəni sərvətlərin 
mübadiləsində iştirak edirdi. O nun Hindistanla da əlaqəsi var idi. 
H ind is tanm  ticarət adam ları A bşeronun  əbədi odları haqqm dakı 
xəbərləri, indinin özündə də odun  müqəddəs hesab olunduğunu öz 
uzaq vətənlərinə apardılar. Ticarət karvanlannm ardmca isə oda iba- 
dət edən zəvvarlarm Abşerona axmı başlandı” ... (20, s. 2).

Məsələ ilə bağh digər bir mənbədə deyiHr; “Əlbəttə, ta qədim 
zam an la rdan  Bakıda əbədi Od məbədi “A təşgah” vardır və bu 
məbəddə həmişə hind sadxulan yaşayırdılar. Bu, Böyük Od Məbədi 
olub və buna bənzər kiçik od məbədi Hindistanm K anqr əyalətində 
var və indi də fəaliyyət göstərir. Deməh, ta  qədimdən bularm 
arasmda, hansısa əlaqələr var idi” (116, s. 162).

Polşa alimi K.Kossoviçin tədqiqatı diqqəti.cəlb edir. O, XVIII 
əsrdə Fransa alimi Düperron Anketilin Qərbə təqdim etdiyi “Zənd- 
avesta” üzərində düşünərkən, kitabənin ilk vətəninin hara olduğu, 
əslində hansı dildə yazıldığı və adı ilə bağh qarşısma bu suallar çıxır:

“Zənd dili qədim farsların dili idimi?
Onun ilk vətəni hara idi?
Bu adı o, haradan ahb?” (142, s. XVII-XVIII).
Alim bu suallara cavab verməyə çahşır. “Zəndavesta kitabı fars 

tayfalarmm hələ müəyyən olmadığı bir vaxta aiddir və ola bilər ki, 
hələ o vaxt ayrıca ari tayfaları yox idi. Belə ki, onlarm bir qismi 
Hindistanda fəth edilib, xüsusi vətəndaşlığı və mədəniyyətinin əsası 
qoyulmuş olan H im alaydan gəlmiş, digər qismi isə cənub-qərbi 
Asiyada qalmışdı...” (142, s. XVII-XVIII). Farsdilli tayfalann İrana 
gəlmə olduqlarma digər tədqiqatçılar da işarə vurur.

K.Kossoviç daha sonra yazır: “Zəndcə adlandırılan zənd və zən- 
davesta sözlərinə kitabələrin heç birində rast gəlmirik.

Bakı. Suraxanı odlarmm dünyada yeganə mənzərəli təsviri. Ön 
planda “Odlu quyu”; Odlar yamnda qədim səcdəgah; uzaqda 

“Atəşgah” məhədi.
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Əslində Anketil on larm  A vropaya  təqdim etdiyi a d la rm  yer- 
lilərin dilindəki və izahlardakı tərcüməsini də verməli idi. İzahatçı- 
la rm  fıkrincə, zənd -  zəndetmə, yozma, avesta və ya a p a s ta  isə 
Sanskrit dilində dini m ənada bilik deməkdir. Beləliklə, mürəkkəb 
söz olan Zəndavesta, yəqin ki, qanunlarm  yozumu, yaxud q a n u n  və 
onun  şərhi deməkdir. Bu adı, heç şübhəsiz, Anketil fa rs la rdan  alıb; 
elə indiki A vropada da belə işlənir. Əfsanə bir m ənada  da  qanunun 
pakhğı və bir-birilə vəhdəti dem əkdir” .

Nəticə etibarilə tədqiqatçı bu  fıkrə gəlir: “Z əndaves ta  adı ib 
m əşhur o lan müqəddəs k itabm  diH, sözün əsl m ən asm d a  qədim 
farslarm dili deyildir. İran hökm darm m  adı olan Pars sözünün özünə 
belə qədim fars kitabələrində heç yerdə rast gəlm irik” , “ Zəndav- 
es ta”nm dili Himalay arilərinə qədərki ümumi dil də deyildi, müasir 
alimlərin ədalətlə adlandırdığı qədim fars dililə k itabən in  dilinin 
müqayisəsi aşkar edir ki, bu  dil yenə də qədim İran  həyatm m  çox 
dövrlərini səciyyələndirə bilmir” (142, s. XX-XXIV, XXV-XXVIII).

Bəs “Avesta”nm, habelə “Zəndavesta”nm əsli kimə, hansı xalqa 
məxsusdur? Əslində kitabə hansı dildə yazılıb?

Keçən əsrin 50-60-cı illərində zəngin Şumer mədəniyyəti həb 
aşkara  çıxmamışdı. Şumer yazıları, dini-mifık görüşləri ədəbi və elmi 
əsərləri, bu  əsərlərin dili və s. barədə təsəvvür yox idi. Bu barədə 
K.Kossoviç də söz deyə bilməzdi.

İz aparıb şumerlərə, Babil mədəniyyətinə çıxarır. Ə bu Reyhan 
Biruni “A vesta”nm yazıldığı əlifba və dil barədə yazır: “Zərdüşt özü 
ilə “Avesta” ad lanan  kitabı gətirmişdir. O, bütün başqa xalqlann 
dilindən fərqlənən bir dildə yazıhb və xüsusi şəkildə qurulub: hər 
hansı bir dildə danışanlar başqalarmdan öndə getməsin, bu kitabdan 
bilik almaq imkanı olmasm deyə hərflərin sayı bütün başqa dillərin 
hərflərinin saymı ötüb keçir...” (62, s. 206).

“ Avesta”nm əsl mətnindən nümunələr (166, IV, III):
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Fransız alimi Elize Reklünün fikirbri də hoqiqəti aşkar etmək 
üçün təzə söz deyir: ''‘Şübhəsiz, “A vesta” kahinlər tərəfindən indi 
bizim bildiyimiz şəkildə, təxminən xristian tarixinin III əsrində 
Midiya ölkəsində yayılmışdı. Buradan da, mümkündür ki, bizdə bu 
əvvəlki kitablardan yeni, dinlə əlaqədar müqəddəs kitablar meydana 
çıxmışdır” (144, s. 415). Göründüyü kimi, alim etiraf etməli olur ki, 
Qərbin müqəddəs dini k itab lannm  əsaslan məhz “A vesta” ilə, 
Midiya ölkəsilə bağlıdır.

“Avesta” k itabm m  əsasları isə, artıq  qeyd olundugu kimi, şu- 
merlərə, on la rm  dini inamı və Şumer miflərinə, dini-fəlsəfi 
görüşlərinə gətirib çıxanr.

Elize Reklü yazır ki, tezliklə bu  yeni kitablar köhnəldi. Zərdüşt 
dini isə öz qədim şəklini dəyişdi, am m a o vaxtkı xalq rəvayətləri, 
nağıl və zərb-məsəllərin müəyyən qismi, demək olar ki, eynilə qaldı, 
hətta  şifahi o laraq  ağızdan-ağıza keçən bu  top lam a hekayələr öz 
qədimliyini də saxladı; “Axı, bizdə də xristianlığm yayılmasmdan 
sonra, demək olar ki, bir nəsildən o biri nəslə keçən füsunkar söh- 
bətlər hələ “A vesta”nm  yazıya almmadığı dövrlərdə - beləcə, o vax- 
tkı şəkildə dəyişmədən qalmışdı: T anrm m  şəxsiyyəti ideyası isə hələ 
bu söhbətlərə keçməmişdi. İndi belə, asanlıqla başa düşülür ki, 
müasir dövr və orta  əsrlərin bu rəvayətlərini keşiş və yazıçılar gətirib- 
mişlər” (144, s. 416).

“Bilqamıs” dastan ında “qurbanverm ə” , “ta n n la n  tərifləmə” , 
“ ibadət yeri” və s. söhbətlər var ki, bun la r  “A vesta” təlimi ilə, 
zərdüştlüklə tam  səsləşir. Məs., U b ar  T u tunun  oğlu Dədə Ut- 
napiştim tufan qəzasmdan xilas olarkən, minnətdarlıq üçün qurban 
kəsir və dağm başm a qalxıb tanrılara tərif dcyir (14, s. 75); yaxud 
“ tann la r ın  mülkünə ibadətə getm əkdən” söhbət açılır. Və yaxud; 
tanrı Utnapişti köməkçisi Urşanabıya tapşırır ki, əbədi həyat istəyən, 
ölməzlik dahnca gələn qəhrəman Bilqamıs gərək pak-təmiz olsun, 
təzə-təmiz paltar geyinsin və ibadət eləsin.
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“Uı şanabı, onıı apav, tpmiz sularda yııyıınsnn 
Sııya çəksin palla ıianm  qoy ağartsın, təmiz olsun.
Di)rihri danizif at, sn hattrsm kiihna şeyi,
Geri döniib həm ds artsın (phramanm gözdliyi 
T̂ Z!> çalma dolasın qoy, onda daha yax^ı olar.
İbadət paltart geysin, hHhnini örtsiin paltar”

(14, XI, s. 78).

Bunlar isə dini ibadətə olan hörmət və ehtirama aid söhbətlərdir 
ki, “Bilqamıs” dastanında təsadüf olunur. Bunlar həm də mahiyyət 
etibarilə təmizlik, paklıq  və dini e tiqada hörmətlə bağlıdır ki, 
“Avesta”nm  mayası bununla yoğrulub.

Burada görkəmli mütəxəssislərin Babilistanm dini və bu dinin 
qaynaqlan barədəki fıkrini xatırlamaq yerinə düşür: “ İqtidarlı Babil 
dininin işıqlı qaynağmı h arada  axtarm aq olar? Çoxlu sehrli mətnlər 
və başqa güclü m aq  düstu rlan  var. Bunlar Babilistanda hər tərəfdə 
mövcud olan  məlahətli maq həyatı və “m aq bənzərliyi” barədə sadə, 
ham m m  başa  düşdüyü dildə m əlum atlar verir. Bundan məqsəd -  
düşmənin şərindən özünü müdafıə etmək və insanlan təmizləmək, 
saflaşdırmaq və uğursuz, məşum hallara, “üfunəto” qarşı -  sonra 
onu məhv etmək asan olsun deyə, dərs vcrmək idi” (118, s. 142-143).

“A vesta”nın yaradıcıları olan m aqlar məhz soy-kökü, mənşəyi 
etibarilə həmin m aqların  nəsli və davamı idilər. Zərdüştlük dini və 
inam m m  qaynağı, əsasları qədim Şumer-Babil dini və inamından 
gəlirdi. İndi dünyanm “ Lüğət” və “Fəlsəfə lüğəti” k itablanna düşüb 
mənalandınlan, izah və şərh edilən “m aq” , “m aqlar” , “mağa bənzər- 
lik” (maqii podobie), “m agiya” sözləri də bu mənbəyə - qədim 
Şumer-Babil qaynaq lanna əsaslanır və buradan  götürmədir.

M aq la r  mühafizəkar idilər, istəmirdilər ki, zərdüştlük Qərbdə 
yayılsm. Bunun əksinə olaraq, onlar və ümumən midiyahlar həmişə 
Şərqlə sıx mədəni əlaqədə olur, Şərqdən çox şey öyrənir, əxz 
edirdilər.

Meri Boysun bu barədə mülahiz^ləri diqqətdən yayınmır: “ Ara-
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larm da sıx əlaqə saxlayan maqlar, görünür, zardüştlüyün Q ərbdə  
yayılmasma ciddi müqavimət göstərirdilər. Bundan əlavə, Z a q ro s u n  
şərq silsilələri boyunca özbrinin yeni vətənində yerbşmiş m idiyalılar 
və farslar bəzən qonşu kimi, bəzən vətəndaş kimi yüz illər ərzində şi- 
m alda qədim şəhər mədəniyyətilə - Assuriya və U rartu  ilə, c ən u b d a  
Elam və Babilistanla əlaqə saxlayır və onlardan çox şey öyrənirdilər. 
Buna görə, onlar şərqdə öz iranlı peşə yoldaşlarma təkəbbürlə baxa  
bilir, onlarla ünsiyyət saxlayırdılar, o radan  gələn dini xəbərlərin  
qəbulunda tələsmirdilər...” (67, s. 61).

Bu meyli, bu əlaqəni də məhz həm in kökə, ənənəyə bağhhq la  
izah etmək olar.

K.Kossoviç “Avesta”nm yazıldığı əhfba üzərində dayanır. O 
yazır: “Sasanilərin işlətdiyi əlifba semit əhfbası idi. Semit əhfbasmı 
isə onlardan topladıqlan kitabələr vasitəsilə almışdılar”; “Sasanilər 
artıq  çoxdan qəbul və vərdiş etdikləri yad əhfbanı farslara m əcburi 
qəbul etdirmişdilər. Sasanilərin bu təsiri isə, şəksiz, fa rs la n  
mədəniləşdirdi. Bu, söz yox, Assuriya və Babihn süqutu ilə 
başlamışdı” (142, s. XX, XXIV, XXV).

Burada işarə edilən “artıq çoxdan qəbul və vərdiş etdikləri yad 
əlifba” hansı əhfba okı bilərdi? Semit əlifbası özü hansı əlifba idi? 
Mənşəcə hara bağh idi?

İz yenə də 
a p a n b  Şumer yazı- 
sma, Babil mədə- 
niyyətinə çıxarır...

Dini ideyala- 
rm, yazı
mədəniyyəti, əlifba 
və s.-nin İrana 
keçməsi və yayıl- 
ması Şumer-Babil 
m aqlarm m  və on- 
larm vərdişlərinin
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“məharət və zirəkliyi ilə” əlaqələndirilir. Semitlər (akkad, hett, xurrit 
və b.) özləri də ədəbi əsərləri, yazmı şumerlərdən əxz etmişdilər.

“Avesta” k itabm m  ilk nüsxəsi (və ya nüsxələri) də, güm an ki, 
Şumer-Babil yazısı (və ya onun təsiri altmda yaranmış xüsusi əlifba) 
ilə yazıhb.

Bu yazı ilə m.ö. V əsrə aid üç dildə kitabə mövcuddur.
Sual olunur: “Bu kitabə nə üçün üç dildə eyııi Şumer əlifbası ilə 

yazılıb?!” Bu suahn bircə cavabı var: “Şumer mixi -  oxşəkilli yazısı
o dövrün beynəlxalq yazısı idi və xalqlar ondan istifadə edir, mədəni 
əlaqələrini yaradırdılar” .

F.Deliç yazır: “Bir halda ki, X anaanm  və hətta  Kiprin böyük 
adamlan Babil dilini işlədiblər, yazı işarələrini və yazılarmı babillorin 
gil lövhəciklərinə oxşadıb lar, deməli, Babil dili D əclə-Fəratdan 
Nilədək diplomatik əlaqələrdə rəsmi dil olub. Bu sübut edir ki, Babil 
mədəniyyəti və ədəbiyyatı m.ö. 2200-dən 1400-cü ilə və dah a  son- 
ralaradək hər sahədə üstünlük təşkil cdib” (85, s. 13).

Yenə sual olunur: “ K itabədə  “ babilcə” (“B”) adlandırılan dil 
hansı dildir?” E.Reklü Ə həm əni hökm darlannm  göstərişilə daşlara 
həkk olunmuş həmin yazı mətnlərinə işarə edərək yazır: “Üç dildə 
olan bu yazılarda biz indiyədək yazıh daş divarlarda fars dilindən 
sonra  ikinci yerdə duran , hansısa  iltisaqi dilə rast gəlirik. Bir sıra 
mütəxəssislərin fikrinə görə, düşünmək olar ki, bu dil türk dilinə 
uyğundur, - bu dil (M idiya və ya yeni -  anzanit) xalq dili olub, 
keçmiş M idiya imperiya ənənələrində daha artıq fəxri yer tu tm uş 
olan qabaqkı Babil dilidir”; “Şpigelin xatırladığı kimi, tədqiqatçılar 
qədim M idiyanm iki bölgəsində məhz ölkənin qədim əhalisinin 
danışdığı, ariləri əsarət a ltm a almış olan, şübhəsiz, tu ran  mənşəli bir 
dildə yazılmış kitabələr o lduğunu  da  qeyd edirlər” (144, s. 394-395).

Tədqiqatlar semitlərin və başqa xalqlann yazılarmm oxşəkiIH 
şumer yazısı olduğu və bu “əlifbanm” güclü təsir dairəsi ilə bağh az- 
çox öz sözünü deyir. XX  əsrin 30-cu illərində türk alimi Ahmet Cavat 
bu qənaətə gəlmiş, dünya xalq lan  əlifbalarmm məhz bir kökdən - 
qədim şumer-türk qaynağm dan  çıxdığı fikrini söyləmişdir.
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“ İndi arlıq on qədim türk yazısı dcyildikdo azı 7000 il bundan 
önco başlayan vo 5000 iLo qədor (zamanımıza on yaxm Assuri 
kilabobrinin  tarixi m.ö. birinci əsro tosadüf edir) bütün Ön Asiya 
zominindo yctişon, inkişafedon vo sönon modoniyyotlorin yazısı olan 
oxşokilli (küneıibrm yazı) vo bunun qaynağı sayılan daha qodim türk 
yazısı başa düşülür. Şumer türklərinin dühasmdan yaranan oxşokilli 
yazı l^abihstandan Qafqaza, Irandan  vo Hindistanm şimalmdan 
ligey donizinə və Misirədək iyirmidon artıq adda anılan millət və 
momlokotlərə yayıhb onların mədəniyyoıiorinin ifado vasitosi olmuş- 
dur; bununla da qalmayaraq, konani, qodim sami vo ya finikiya adı 
ib  xatu'lanan yazıkınn da qaynağı sayılmışdn'. Bu yazıdan Şərqdə 
ibrani, hind, uyqur və dünənki mədoniyyotin yazısı olan ərob əlifbası, 
Qorbdo isə yunan, etrus, nahayot bugünkü modoniyyətin yazısı olan 
latm olilbası yaranmışdır" (149, s. 9-10).

Hi/. bu iikri toqdir cdirik.
Ikıraya moşhur şumcrok)q S .N .Kram erin fıkrini də olavə edək: 

“Tarixdo ilk olaraq Şumerdo insana öz işbrini, likirlərini və ümidb- 
rini, mühakimo vo inanclarmı otrallı vo etibarlı surotdo oks etdirmok 
imkanı veron yazı inkişaf ctdi (yaş gil üzorindo qamış çiHng ib 
yazırdılar)” (91, s. 26). “Şumcr moktobi ınixi yazınm meydana 
golmosi noticosindo toz.ahür ctdi. Mixi yazının koşli vo onun tokmil- 
loşdirilınosi iso Şumcrin boşor tarixino on (inomli t()hfəsi oldu. İlk 
yazıh abidobr qodim Şumcr şohori U rukun (“ Hibhya”da Erex) xara- 
balıqları arasında aşkar edildi. O rada üzbri .şokilli yazı ib  örtülmüş 
mindon çox gil lövhocik tapıldı. Onlar osason tosorrüfat və inzibatçı- 
hq yazılarmdan ibarot idi. A m m a onlarm arasında bir neçə tədris 
motninin do olduğu müoyyon cdildi (ozborbnmok üçün sözbrin 
siyahısı). Bu onu sübut edir ki, Şumer mirzobri artıq miladdan əvvol 
on azı 3000 il önco tolim mosololori ib  moşğul olmuşlar” (102, s. 26).

“Avesta”nın özünomoxsus olil’basma, olyazmasına golinco, 
görünür, bu moxsusi olifba-yazı çox güclü onono osasında tərtib ol- 
unub; o vaxtlar Şumcr ınixi yazıları inkişaf edib yayılmışdı, tosir 
qüvvosi güclü idi, çoxsay'ı işarolori xcyli azalmış, lokmilloşmişdi. Heb

bir sivilizasiya, odobi mühitdə “Avesta”nm “məharətli yaradıcılan”
-  muğlar onun özünəmoxsus əlilbasım yaratmış və bu əlil'ba ib  də 
yazmışdılar. Ə bu Reyhan Biruni də yəqin ki, buna işarə edərok -  
başqalarmm “bu kitabdan bilik almaq imkanı olmasm deyə hərflərin 
sayı bütün başqa d ilb rin  hərllərinin saymı ötüb keçir” (62, s. 206) -  
demişdi.

Beləlikb, “A vesta”nı zongin dini-mifoloji qaynaqlar, güclü 
ədobi-elmi ononə yaradıb. “Avesta” bu ənənəbrin  məhsuludur. 
“Bilqamıs” ədobi-fəlsofi k itabm ı yaradan  qodim əsil-nəcabətli bir 
xalq ~ şum erbr “ A vesta” kimi dini-ədəbi-fəlsərı bir kitabəni də 
boşəriyyətə verməli idibr...

4. “ A V E S T A ” N IN  Y A R A D IC IS I  
Z Ə R D Ü Ş T  S P İ T A M A  V Ə  O N U N  D A V A M Ç IL A R I

Qorb və Şərq, qodim yunan, qədim vo o rta  osr m ənbəbri,  
tədqiqatlar, alim və yazıçılar, ensiklopediyalar və s. “Avesta” və 
onun yaradıcısı Zərdüşt barədə çox yazıb, çox söz deyibbr. Min beş 
yüz, iki min ildon artıq bir dövrdür ki, “Avesta” todqiq olunur, öy- 
ronilir, haqqm da fikir söybnilir.

Lakin bu gün də buna chtiyac duyulur. Zərdüşt tarixi şəxsiyy- 
otdir. Böyük, ovəzsiz şəxsiyyətlor haqqm da dastan  və rəvayətbr 
yaranır. Xalq b e b  oğullarım müqəddəslor səviyyosinə yüksəldib 
ruhani ata, peyğəmbər elan cdir, onu Tanrı sayır. Zərdüşt də b eb  
şəxsiyyətbrdon olub. O nun  zəkası, ağh, müdrikliyi, dini təlimi və 
clmi ilo nosilbr bəhrələnib, tərbiyə alıb, xalqlar dini-mənəvi kamilliyə 
çatıb. Buna görə, xalqlar onu  yaddaşlara həkk edib, sinələrə 
köçürüb, yaşadıb, kitablara sahb, dildən-dib çevirib, indiki nəsilbrə 
çatd ınb  vo gobcək nəsillərə də ötürəcək.

1) “ Onuıı ecazkar doğuluşu”
Zordüştün dünyaya gəlməsi və həyat yolu barədə maraqlı dastan 

və rovayotbr var ki, bunlar yazıya da keçib, kitablara düşüb.
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Əwəlcə fars qaynaqlannın özünə nəzər salaq. “Zərdüştlüyün mi- 
foiogiyası” (“A vesta”dan və rəvayətİərdən ruscaya tərcüm ələr) 
kitabında ayrıca bir böimə veriiib. “O nun ecazkar doğuluşu” .

O rada deyiiir; “O  gecə ki, Zərdüşt doğulacaqdı, Əhırimən bütün  
deviər üzərində hökmraniıq edən ən qəddar devləri bir yerə çağırıb 
yenicə dünyaya gələcək uşağı öldürm ək əmrilə F o ru şa sp m  evinə 
göndərdi. Lakin  A huranm  xeyirxah əməlləri doğan qadm ı m üdafıə 
ilə - xüsusi X varna və ailə odu ilə əhatə etdi və devlər nəinki D uk- 
dauba  ziyan vura bilmədilər, onlar heç evə də yaxm düşə bilmədilər. 
O dun  və X varnanm  şöləsi onlar üçün dözülməzdi...” (93, s. 255) 

Zərdüşt doğulur. Lakin bu, qeyri-adi doğuluş, möcüzə idi.
I “Zərdüşt dünyaya 
gələn kimi Voxu M äna  
onun ağlma daxil oldu. 
Və bundan  yeni doğul- 
muş körpə başqa  yeni- 
doğulm uşlardan  fərqli 
olaraq nə ağladı, nə də 
çığırdı, am m a ucadan  
xoşbəxtcəsinə güldü.

D oğan qadm m  ya- 
nm da o turm uş yeddi 
cadugər yerlərindən 
heyrətlə sıçradılar. Po- 
ruşasp isə dedi:

-  Bu, Göy əlaməti- 
dir! O güləndə mən 
mənim oğlumdan ilahi 
işıq çıxdığmı gördüm.

Və bu anda ikinci 
möcüzə baş verdi, kör- 
pə damşdı;

Ən yaxşı Tanrı kimi 
Ən yaxşı başçı kimi...

Bu sözləri -  “Ahuna V ayranm ” müqəddəs kəlamlarmı heç kəs 
başa düşmədi. Cadugərlər və Poruşasp qoyun yunundan olan örtüyə 
bürünmüş körpəyə heyrətlə baxırdılar. Bütün dünyada bir A hura 
M azda və Ameşa Spenta, devlərdənsə - ancaq Şər Ruhu bilirdilər 
ki, yeni doğulmuş Zərdüşt A hura  M azdadan  inamı - ən ədaləth 
Zərdüşt təlimini qəbul etdi və bu dəqiqədən axırmcı Era -  Bölünmə 
erası başladı” (93, s. 256).

Zərdüştün dünyaya gülə-gülə gəlməsi və dil açıb danışına>ı 
həqiqətən möcüz^ idi, buna görə də miflərə, rəvayətlərə çevrilmiş, 
dillərə düşmüşdü. Burada A hura  M azda inamla və qətiyyətlə onun 
həyat yolunu müəyyən edən, peyğəmbərliyinə şəhadət verən söz 
deyir:

“ -  Sən mənim birinci kahinim vo peyğəmbərim olmalısan! Gü- 
nahkar dünyaya sən həqiqi inam  və din gətirəcəksən. Mən Ahura 
M azda isə sənin him ayədarm və rəhbərin olacağam” (93, s. 256).

Burada o biri tərəfin -  şər qüvvənin sözünü də eşidək; görək o 
nə fıkirdədir:

“Və kənarda olan Əhrimən səsləndi və fəryad etdi:

Kinli kafır,
Mahvedici Əhrimən 
Bax belə söyüşürdü:
Bütiin allahlar.
Mənimlə bacara bilməzlər,
Təkcə bir Zərdüşt 
Mənimlə bacara bilər.
O  məni qiidrətU 
“Ahuna Vayra” dııası 
İlə vıırıır.
E lə b ilk i,
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Ev boyda daşla 
Zəvbə vnraraq 
“A§a Vahişta’̂
D uasiyh yandm r,
Sanki əridilntiş 
M etal kimi.
M əni torpaqdan qovur 
Tək bir Spitama Zərdiiştdən  
Mən qorxııram”

(56, s. 256).

Sahərisi günü Zərdüştün atası Poruşasp  arvadının doğuşunu 
qobul edən yeddi cadugərin yanm a gəlir və onlardan soruşur:

-  Hansı səbəbo görə insanlar doğulanda əwəlcə ağlayırlar, çox 
sonralarsa gülməyo başlayırlar?

Cadugərlər Zərdüştün atasına cavab verdilər:
-  Yeni doğulanlar ona görə ağlayırlar ki, özlərinin günahkar 

olduqlarını və öləcəklərini hiss edirlər. Yalnız o adam gülür və sevinir 
ki, özünün təmiz olduğunu dərk edir” (93, s. 257).

2) “Zərdüşt uşaq çağlarında”
Zərdüştü körpə ikən məhv edə bilməyən şər qüvvə - Durasrob 

umıdsızlıyə qapılaraq  Poruşaspm  kəndini tərİc edir və yeddi il ora 
qayıtmır. Bu yeddi ildə onun rahathğı olmadı...

Həyat davam  edir. Zərdüşt böyüyür; sağ-salamatdır. Ahura 
M azda xeyirxah əməllərilə Zərdüştü yetirirdi, “Ahuranm xeyirxah 
əməlləri üçün xoşbəxt olacağı qədər də Əhrimənin bəd əməlləri üçün 
kədərli olacaq gün -  həqiqəti dünyaya xəbər verəcəyi əlamətdar gün 
yaxm laşm aqdadır” (93, s. 261).

Şər D urasrob  dah a  dözə bilmir. Bratrok-reşi özü ilə götürüb. 
Poruşaspın kəndinə qayıdu'. Bu dəfə Zərdüşt üç smaqdan keçirilir.

BirİDci sınaq. “ Q arapanlar baxmaq istəyirdi görsünlər ki, yeddi 
yaşlı Zərdüşt necə yaşayır, nə edir. O nlar onu  o dəqiqə gördülər və 
tanıdılar. Mömin oğlan başqa uşaqlarla birlikdə daxma tikirdi. Və
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qarapan la r  Zərdüştü sm am aq istədilər. C adularm  köməyilə 
uşaqlarm ağlmı qarışdırdılar elə qanşdırdılar ki, uşaqlarm özləri 
öz ağılsız söhbətlərindən qorxdular. Mürtədlərin cadusunun  
qarşısmda yalnız Zərdüşt dayana bildi! O, ağhmn səlishyini qoruyub 
saxladı və uşaqlan hazırlaşdıqlan pis əməllərdən qorudu” (93, s. 
261).

İkinci sınaq. Bu dəfə də uğursuzluğa düçar olan D urasrob  və 
Bratrok-reş Poruşaspm evinə gedirdilər. Poruşasp qonaqlan sevinclə 
qarşılayır; yemək hazırlam ağı tapşınr: “Q arapanlar yeməyi elə 
acgözlüklə aşırırdılar ki, elə bil bu, at südüdür. Ycmək qurtaran kimi 
Poruşasp  D urasrobdan xahiş etdi ki, onun sitayiş etdiyi allahlara 
minnətdarhq xidmətini yerinə yetirsin. Bu vaxt artıq  evə qayıtmış 
Zərdüşt ayağa qalxdı və atasmı D urasrobun allahlarma pərəstiş et- 
məməyə çağırdı. P oruşasp  oğlu ilə mübahisəyə başladı. O nda 
Zərdüşt dedi ki, kim  və ha rd a  Poruşaspm ardmca (allaha) xidmət 
göstərəcəksə, həmin xidm ət ədalətli olacaq, çünki ona sitayiş 
göstəriləcəkdir ki, ona  həqiqətən də sitayiş etmək lazımdır” (93, s. 
261).

Zərdüştün bu sözündən ham ı özünü itirdi. Q arapan larm  qəl- 
bində qəzəb hissi aşıb-daşırdı...

Üçüncü sınaq. “ Q arap an  D urasrob  Poruşaspm  oğluna sonra 
belə dedi;

-  Sənin sonun dəhşətli olacaq! Qarapanlarm içərisində ən mahiri 
o lan  mən taleyin hökmünü yerinə yetirərək öz sehrimlə sanə ölüm 
gətirəcəyəm... Təəssüllər olsun ki, bizim yollanmız bu gündən aynla- 
caq və əfsus ki, səni öldürmək scvinci mənə deyil, Bratrok-reşə nəsib 
olacaq. O səni özevində, öz kinli gözlərilə öldürəcəkdir” (93, s. 262).

Zərdüşt bu hədələrə heç bir əhəmiyyət vermir, sadəcə etiraz edir 
və deyir ki, “ Mən qatilin sevinc keçirdiyini görmürəm. Lakin mən 
başqa şey görürəm; M ən səni həmin evdə görürəm və o cv səninkidir”

Onu cşidəndə q a rap a n  D urasrob  heyrətdən və qorxudan  du- 
ruxdu və yerində on  madyanı bir adamın sağmaq üçün sərl etdiyi 
vaxt qədər dayanıb qaldı, danışm aq qabiliyyəti, nəhayət ona qayı-
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danda o, tilrək sosb öz hədəsini təkrar etdi və sözbəsöz həmin cavabı 
da  eşitdi. Q arapan ı dəhşət götürdü. Zərdüştün ona  dediyinin mə- 
nasmı başa düşmək üçün o, bütün gücünü topladı və bir müqəvva 
kimi bir adam m  20 madyanı sağm aq üçün sərf etdiyi vaxt qədər 
hərəkətsiz dayandı.

Və D urasrob  üçüncü dəfə də hədəsini təkrar elədi və cavab  da 
həminki oldu və sarsılmış qarapan  bir nəfərin 30 madyanı sağmaq 
üçün sərf etdiyi vaxt qədər hərəkətsiz qaldı” (93, s. 264^..

D urasrob  sarsıhr, özünü itirir, onu  vahimə, qorxu bürüyür. 
“Özünə gələndən sonra o özünə məxsus olmayan səslə tələb etdi ki, 
atı gətirib cəng arabasm ı qoşsunlar.

Atı gətirdilər. D urasrob  arabaya mindi, cilovu əHnə aldı: - və bu 
an d a  böyük bir möcüzə baş verdi; O heç bir neçə addım getməmişdi 
ki, onu qorxu basdı. Cadugər atı dayandırdı. Birdən onun toxumu 
axıb töküldü və onun  dərisini parçaladı, beU om basm dan aynldı və 
o həmin andaca gəbərdi...” (93, s. 262).

Baş verən bu  hadisələr və on la rm  təsviri möcüzə şəklindədir; 
xeyirin, həqiqətin, ədalətin qələbəsi naminədir; Zərdüşt inamma, 
onun  gətirdiyi dinə sitayiş etmək məqsədini güdür, haqsızhğm ayaq 
tu tub  yeriyə bilməyəcəyinə əminlikdir...

M övcud tədq iqa tla rda  Zərdüştün doğuluşu barədə təxminən 
eyni fıkirlər söylənihr və buna yeniləri də əlavə olunur.

Türk ahm i M .N .Səbətçioğlu yazır ki, “Tarixi bir şəxsiyyət 
o lm aq etibarilə Zərdüştün doğuluşu, yaşayışı və ölümü dastan 
ünsürlərilə süslənərək bir əfsanə hahnı daş ım aqdad ır” (88, s. 57). 
O nun  nəşr etdirdiyi rəvayətdə deyihr: “Zərdüşt gülə-gülə dünyaya 
gəhr. Bu doğuluşdan  dünya sevinir. A m m a İranm  baş kahini 
D urasan  bundan  qorxuya düşür. O, Zərdüştün yeni din gətirəcəyini 
öyrənib, onu körpə ikən öldürmək istəyir. Kahinin üç sehrbazı uşağı 
üç dəfə oğurlayn'. Sehrbazlar uşağı əwəlcə oda atırlar, sonra naxırm 
qabağm a qoyurlar, nəhayət canavarlara yem etmək və ya acmdan 
öldürmək üçün onu m ağaraya atu'lar. Oğlunu axtaran ana uşağm 
odlar içində oynadığm ı görür; ikinci dəfə bir inəyin uşağı paçası

arasma ahb qoruduğunu görür; üçüncü dəfə qurdlar uşağm üstünə 
gələndə yeriyə bilmir. Uşaq acıb ağlayanda keçi şəkhndə gələn iki 
mələk onu əmizdirir.

Zərdüştün ata-anası uşağm qeyri-adiliyini başa düşüb onu ən 
yaxşı bir müəllimə verirlər. Zərdüşt hər şeyi öyrənəndən sonra Hov- 
avca adh gözəl bir qızla evlənir. D ünyada pisliyin və yaxşıhğm nə 
olduğunu bilmək üçün Sabalan dağma çəkilir, orada illərlə fikirləşir 
və başa düşür ki, pislik və yaxşıhq əzəlidir; yaxşıhq və pislik dünyanı 
idarə edən iki qüvvədir. Buna inanan Zərdüşt öz inammı yaymağa 
başlayır...” (159,s. 57).

Səbətçioğlunun rəvayəti hansı qaynaqdan  götürdüyünü deyə 
bilmərik. Rəvayətin tarixi, harada, kim tərəfindən yarandığı da  
məlum deyil. A m m a açıq-aşkar sezilir ki, müəyyən m araqh dairələr 
hər cəhətdən Zərdüştü, onun  yaratdığı dini -  “Avesta”nı farslara 
bağlamağa cəhd göstərmişlər. Bu məqsədlə o, İran  şahı Biştaspla, 
saraym baş kahini D urasan la  əlaqələndirilir və s. Bütün bunlar 
düzülüb-qoşulan fikirlərdir, sonralar, farsların “Avesta”ya şərik çıx- 
d ıq lan  və sahib o lduq lan  vaxtlarda rəvayətə edilən əlavələrdir.

Tarixi qaynaqlar, xüsusilə qədim yunan mənbələri, arxeoloji 
tapm tılar təsdiq cdir ki, Zərdüşt və onun  yaratdığı dinin, 
atəşpərəstliyin tarixi farslardan, onların bəşər tarixində mövcud- 
luğundan çox-çox qədimdir. Sabalan dağı da burada rəmzi məna 
daşıya, bu  qədimliyin, min-min illərin yatın , yaşıdı və şahidi mə- 
nasında düşünülə bilər. Niyyət Zərdüşlü, onun milli mənsubiyyətini, 
dünyəvi dinini tarixin dərinliklərindən qoparıb öz dövrlərinə gətir- 
mək və “özünküləşdirmək”, hansı yolla olur-olsun, onu farslaşdır- 
m aq olub. Bunun üçün hətta rəvayətdə Zərdüşt - bu böyük müdrik 
düha, humanist insan onun amal və idcyalarmın tam əksinə olaraq, 
İran-Turan müharibələrinin təhrikçisi kimi də qələmə verilir; guya 
o, axırda bir turanlı tərəfmdən də öldürülür (88, s. 59-60). Bu, qəsdlə 
düşünülüb ki, iz tam am  itirilsin. Zərdüştün Şumer-Turan-türk soyu 
olduğuna hcç bir güm an yeri də qalmasın. Bu fikirlər İran  tarix 
kitablarm da və “A vesta” ilə bağlı bəzi tədqiqatlarda da özünə yer
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tapıb (11, s. 10).
'■‘Yalan ayaq tu tar, yeriməz” -  dcm işbr.  Zərdiiştün həyatı ilə 

bağiı bu fikrin nə qədər qərəzli və ona böhtan olduğunu təsdiq üçün 
“Hürmüz and ı"nm  bircə bəndini xatn'lamaq kifayət cdərdi; “ And 
içib öhdəmə götürürəm (söz verirəm) ki, Hürmüzün dininə sadiq ola- 
cağam; (bu din öyrədir ki) hərbi yürüşlər dayandınlsm, yaraqlar yerə 
qoyulsun, öz tanış adam lannla  ailə qurulsun; Arta inam m a - bütün 
mövcud olan və olası (inamlarm) ən böyüyü, ən yaxşısı, ən müqəd- 
dəsi olan -  H ürmüz Zərdüşt inam m a sadiq olacağam. Qəbul 
eləyirəm ki, hər cür nemət Hürmüzə məxsusdur” (104, s. 10).

Haqq-ədalət var, tarixin məntiqi var. Zərdüşt maqdır, Şumcr- 
T uran  soyudur; “A vesta” əslində “Göy Tanrı D in i” olub, Şumer- 
Turan-türk  sivilizasiyasmm güclü bir qoludur. Farslarda  bu  dinin 
m əzmunu qahb, adı isə dəyişilib. “A vesta’7/ “Ə vəstə”// “ A pasta” 
şəklinə düşüb, belə də məşhurlaşıb, Qərbin bir su'a alimləri də bunu 
bclə bu adda tanıyıb və təqdim ediblər...

Eyni qaynaqdan gələn digər bir rəvayətə nəzər sahb bozi anlara 
diqqət cdək. “Zərdüştnamə” adh əsərdə dcyilir ki, “Zərdüşt azərbay- 
canhdır. Qədimlərdə dünyanı Əhrimən bərbad hala saldığı zaman 
Tanrı bu peyğəmbəri yaratmışdı. Firudin nəslindən olan Poruşaspm 
bir oğlu olmuş, münəccimin məsləhətilə admı Zərdüşt qoymuşdur. 
Əhrimənə qulluq edənlər onu oğurlayıb oda atmışlar. Lakin od onu 
yandırm amışdır. A parıb  m al-qaranm  kcçdiyi dar bir kcçidə qoy- 
muşlar. Burada da bir qüvvətli öküz uşağı ayaqları arasına alıb qo- 
rumuşdur. Bundan sonra Ə hrim ən nümayəndələri onu dar bir 
keçiddə ilxı ayağı altm a atmışlar. Burada da onu bir madyan at qo- 
rumuşdur. Sonra, uşağı qurda atmışlar. Qurd uşağı ycmək istədikdə 
ağzı bağlanmışdır. Bcləliklə, Ə hrim ən Zərdüştü məhv etdirə 
bilməmişdir” (19, s. 23)...

3) Zərdüş(ün “Ölməz Müqəddəslərlə” ilk görüşü.
Zərdüştü T a n n  mühiti yctişdirirdi. (), Yaradanın scçimi idi. 

Artıq o, mömin sayıhrdı.
“Vohu M ana  Zərdüştə bclə dcdi;

-  Ey mömin Zərdüşt, mənim dahmca Ölməz Müqəddəslərin yığm- 
cağma gəl!

Və onlar yola düşdülər, Zordüşt arxada, Vohu Manasa qabaqda 
yol göstərə-göstərə. Göy sakinindən geri qalm am aq üçün Zərdüşt 
V ohu M ananm  etdiyi hər doqquz addım ın müqabilində doxsan 
addım atmah olurdu. Və nəhayət o, yeddi Amcşa Spcntanm yığm- 
cağmı gördü.

Ölməz Müqəddəslərdən yayılan şüa o qədər parlaqdı ki, Zərdüşt 
onlara yaxınlaşan vaxt öz kölgəsini yerdə görmədi.

Onlar Vaxvi D atin in  sahilində yerləşən A yran Veçə ça td ıla r . 
Spitama Zərdüşt A hura M azdanı tərif etdi, gur səslə Amcşa Spcn- 
tanı mədh etdi, ondan sonra qabağa keçib, onun üçün xüsusi hazır- 
lanmış olan yerdə o tu rd u ” (93, s. 265).

Məclisdə ona işarə cdilir ki, soruşsun, bilmək istədiklənnı öy- 
rənsin. Bununla da Zərdüştlə A hura M azda arasında sorğu-sual 
başlanır. Sorğu-sual geniş və əhatəlidir, qiymətli və Zərdüştün 
gələcək fəaliyyəti, işi, onun  həyat yoluna işıq saçan proqram dıı,  
Müqəddəslər məclisində aldığı dərsdir. Bu sual-cavabı cynilə vcrməyi 
gərəkli sayırıq.

Sual; .
“ (Bu) maddi dünyada birinci ən müqəddəs nədir? Ikinci nədır?

(Və) üçüncü nədir?
Cavab;
“ l^irinci ... xeyirxah likirlər, - ikinci xcyirxah nitqlər. Və üçüncü 

xeyirxah işlərdir” .
Sual;
“Nə faydahdır, nə daha faydalıdır, nə ən faydalıdır?
Cavab;
“Amcşa Spcntanm adları laydahdır. O nlan g('M'mək daha hıy- 

dahdır. Onların vəsiyyətlərinə və nəsihətlərinə əməl cləmək ən lay- 
dahdır” (93, s. 266).

Buradan sual-cavab mənzumdur.

________________________________ A zəfb a yca n  ədəhiyyalı larixi
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Sual:

“E y Miiqdddəs Ruh, 
M addi həyatı Yaradan 
D e mənə:
M iiqəddəs Sözdə nə,
N ə qiidrətlidir 
N ə ən qalibdir,
Hətn də ən faydalıdır,
H ər şeydən daha təsirlidir? 
Nə, nə müqəddəsdir,
H ər şeyə dərmandır 
H ər şeydən artıq  
İnsanlara devlərin 
Düşmənçiliyini yox  edir? 
Bıı maddi dünyada 
Ürəkdən gələn fik ir  nədir? 
Btı maddi dünyada 
Ən təm izləyici Ruh nədir?”

Cavab:

“E y Spitama Zərdüşt! 
Müqəddəslərin adları içərisində 
Müqəddəs dua sözləri arasında 
M ənim adım 
Ən qüdrətlidir,
Ən müzəffərdir,
Həm ən faydalıdtr,
Həm də hər şeydən təsirlidir.
O həm müzəffərdir,
Həm hər şeyə dərmandtr, 
İnsanlarla devlərin

242

A zərhavcan  ədəb ivva tı  lurixi

Diişmənçiliyini 
Hər şeydən artıq yox  edir. 
M addi dünyada o, 
Ürəkdən gələn fikirdir  
Ən təm izləyici Ruhdur”.

Sual:

“Mənə o adt de ki,
Ey mömin Ahura Mazda.
O həm höyiikdür
Həm gözəldir, həm yaxşıdır
Həm ən müqəddəsdir,
Həm hər şeyə dərmandtr. 
İnsanlarla devlərin diişmənçiliyini 
Hər şeydən arttq yox  edir,
Həm də hər şeydən təsirlidir.
Onu mən yox  edərdim  
Bütün əcinnə və cadugərləri. 
Mənə qalih gələ hilməzdi:
Nə hir dev və nə hir insan 
Heç hir cadugər, heç hir əcinnə!”

Cavab:

“Ey Zərdüşt Spitama!
Mənim ilk adım -  Soruşıılandır, 
İkinci adtm -  Umtılandtr, 
Üçüncü adtmsa -  Qüdrətlidir, 
Dördüncii mən -  Həqiqətəm. 
Bcşinci -  M azdadan gələn 
Bütiin Səadət.
Altıncı adtm  -  Ağtl,
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Yeddinci -  mən Ağıllıyam, 
Sdkkizinci -  mən Təliməm. 
Doqquzuncu -  Alim  
Onuncu -  mən MüqaddəsUyəm, 
On birinci -  M iiqəddəs mandm 
On ik i -  mm  Ahurayam,
On iiç -  mən Ən Giicliiyəm,
On dövd -  Kinsiz, Kiidurətsiz, 
On beş -  mən Qalib gələnəm. 
On altı -  Hər Şeyi Nəzərə Alan 
On yeddi -  Hər Şeyi Görən.
On səkkiz -  Şəfaverən,
On doqquz -  Yaradan,
İyirm i -  mən M azdayam ”

_ A zərb a yca n  əd əb iyya lı  larixi

(93, s. 266-268).

Bu cavablardan  sonra, a rdm ca Alıura M azda Zərdüştə m ə s-  
ləhəllər verir, onu  dua  etməyə çağırır. M ətn  şeirlərdir, onu  n asr lə  
veririk:

1) “Ayinə müvafıq olaraq səhər də, axşam da məno dua et, ey 
Zərdüşt! O nda sənin köməyinə mən, A hura Mazda özüm gəlorəm. 
Xeyirxah Spaoşa da köməyinə gələr. Sular da, bitkilər də m öm in  
l'ravaşlar da sənin köməyinə gələr” .

2) “Nə vaxt ki, sən, ey Zərdüşt! Yox etmək istərsən insanlar və 
d e v b r  arasmdakı düşmənçiliyi, əcinnələri də, cadugərləri də, K avi 
tiranları da, kinli qa rapan lan  da, ikiayaqh əcla(ları, yalançı müəl- 
hmləri, dördayaqh canavarları...

O nda sən bu adları gecələr də, gündüzlər də əzbərdən təkrar et!” .
3) “Kim bu maddi aləmdə, ey Zərdüşt! Bu adlan axşamlar da, 

səhərlər də, qalxandam ı, uzanandam ı, kəmərini bağlayandam ı, 
kəmərini açandamı, evdən çıxandamı, qəbilədən gedəndəmi, ya da  
ki, ölkəyə gələndəmi bu adlan əzbərdən söylə! Onda nə bugün, nə də 
gecə nə tam qeyzlə atılmış bədməramh niyyətlər gələ bilməz, nə çə-
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KİcIər, nə oxlar, bıçaqlar və çaxçaqlar və daşlar səni vurub  yıxa 
bihnəz” (93, s. 268-270),

Bütün bunlar Y aradanm  Ölməz Müqəddəslər məclisində 
Zərdüştə diqtə etdikləridir, O nu həyata hazu'Iayır, onu  mətinləşdirir, 
o nu  xeyir qüvvə kimi yetirir.

Sonda A hura M azda Zərdüştə iki başlanğıc R u h  -  xeyir və şər 
barədə aynca  məlumat verir.

“Hər iki Ruh rastlaşandan sonra onlar 
Həyatın və maddinin başlanğtcvn qoydular.
Onların qoyduqları başlanğıca görə,
Əsrlərin sonuna qədər ən pis nə varsa,yalançıların,
Ən yaxşı nə varsa, diizgiinlərin paym a diişəcək.
Bu iki rııhdan yalançı -  bəd əməllərin 
Miiqəddas Ruhsa -  düzgünlüyü özünə seçdi,
Xeyir işlər törədən yalançıya bclə dedi:
N ə bizim fıkirlərimiz, nə vəsiyyətlərimiz, nə məqsədlərimiz, 
N ə qərarlanmız, nə kəlamlarımız, nə hərəkəthrimiz,
N ə vicdaınmız, nə ruhumuz bir araya sığışm ayır”.

Ölməz Müqəddəslər məclisində Zərdüşt həm də ağır smaqlardan 
keçir, alovsaçan odun  arasm dan  keçirilir. A hura  M azdanm  
“X eyirxah  kəlamlar” , “Xeyirxah əməllər” ayəsini təkrar edə-edə 
odun-a lovun  içindən addımlayır, keçir; ona ziyan dəymir. Sonra 
Zərdüştün sinəsinə bir qab əridilmiş metal tökürlər; metal soyuyanda 
Zərdüşt onu  əli ilə götürüb Ölməz Müqəddəslərə verir.

A hura  M azda Zərdüştün və onun məsləkdaşlarmm çox ciddi sı- 
naq lardan  çıxacaqlarmı və qalib gələcəklərini söyləyir, onu həmişə 
qətiyyətli olmağa ruh land ınr.. .  ona nikbin olmağı tövsiyə edir və 
deyir;

“ Mazdayçı inam qahb  gələndən sonra, əgər onda  parçalanma 
baş versə və yaxud da o ra  küfr qanşsa, ey mömin Zərdüşt, sənin 
bütün ardıcıllarm da od və metal sm ağm dan çıxacaqlar və bütün 
bədəni olanlar içərisində ən möhkəm olanlar Sənə dah a  artıq inana-
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caqlar və inanacaqlar ki, düzlük və həqiqət sənin tərəfindədir'’ (93. 
s. 272).

4) Zərdüştün davamçılan -  maq//muğlar.
H crodotda, S trabonda və b. a l im brin  əsərlərində “Avesta”nm  

yaradıcıları və davam çıları o lan maqlar/Zmuğlar, onlarm  fəalhğı, 
qeyri-adi yaradıcıhğı, ağh, zəkası, mübarizhyi, dönməzliyi haqqmda, 
dini və elmi-fəlsəfı təhmi haqqm da zəngin və çoxcəhəth fıkirbrə rast 
gəhrik. Q aynaq la r  m aq larm  və v ar isb r in in  hər sahədə ayıqhğı, 
m əharəti və zirəkhyindən tez-tez söhbot açır, xüsusib yunan mən- 
bələrində m aq lar  barədə çox m araq h  m əlumatlar var. Bu m ə l ı ı m a t -  

lar ziddiyyyətli, bəzən qərəzli olsa da, həqiqətin izinə düşməyə kömək 
edir, “A vesta”nm  keçib gəldiyi inkişaf yoluna işıq sahr.

Layerth  D iogenin  tədq iqa tm a görə, yunan ahm və yazıçjlan 
(Ərəstu, Hermipp, Yevdoks, F eopom p  və b.) fəlsəfə elminin, ümu- 
miyyətlə m aqlarla  bağh olduğunu, m aqlarm  odu, torpağı, suyu və 
havanı Tanrı saydığm yazırlar. Diogen, yeri gəldikcə, bu fikirbrə öz 
münasibətini də bildirir, m aqlar  barədə daha ətranı məlumat ver- 
məyə çahşır. “ M aq la r  vaxtmı tanrılara  ibadət etmək və qurban ver- 
məklə keçirirbr. B eb  hesab e d irb r  ki, onları ancaq tanrılar himayə 
edir. Onlar odu, torpağı və suyu Tanrı sayaraq, bunlarm  mövcud- 
luğu və yaranması barədə düşünürbr” ; “O nlar ədab t haqqmda əsər- 
b r  yaradırlar...  Fal açma, gəbcəyi xəbər vermə ilə məşğul olur və 
təsdiq cd irb r  ki, guya tann la r  onları öz gözü ib  görür” (86, s. 61-63).

Y unan lan  m a q lan n  həyat şəraiti, yaşayış tərzi, geyim-keçimi, 
yemək-içməyi də maraqlandırıb: “Onlar qızıl və bəzək şeyləri gəzdir- 
mir, onlarm geyimi ağ olur, yorğan-döşəyi torpaqdır, yeməyi göy- 
göyərti, pendir və quruca çörəkdir, əl ağacı adicə qarğıdır” (86, s, 65).

Diogen əlavə edir; “Ərəstu “Fəlsəfə haqqındakı I kitabmda belə 
hesab edir ki, m aqlar misirlibrdən daha qədimdir. Çünki onlar iki 
ilk başlanğıc qəbul ed irb r  -  xeyir qüvvə və şər qüvvə. Birincisinin 
adı Zevs və Hürmüz, ikincisininki isə Əhriməndir. Bununla Hermipp 
(“M aq la r  h a q q ın d a” I k itabm da), Yevdoks (“Ycr ətrafından 
keçm ə” əsərində) və F copom p da (“ Fihppin tarixi”nin VIII

kitabm da) razılaşır. Feopom p əlavə edir ki, maqlarm təliminə görə, 
ölmüş insanlar yenidən dirilir, bu ancaq maqlarm sehrib mümkün 
o lu r  və ölməzliyə qovuşur, Rodoslu  Yevdem də bu fikrin eynini 
söyby ir” (86, s. 65),

Y unan  alim-filosonarmm maqlarla bu qədər maraqlanması əbəs 
deyil, B e b  anlaşıhr ki, Ərəstu öz əsərbrində xeyir tanrısı kimi Zevsb 
Hürmüzü, şər qüvvə kimi A ud ib  Əhriməni qoşalaşdırır, digər 
fılosoflar da  bunu təsdiq edir. Deməli, bu “ilk” başlanğıc, artıq yu- 
nanlar üçün də əsas fikir idi. Ərəstu və digər fılosoflann öz tannlarmı 
eynibşdirm əsi də buna görə idi.

M id iya  dövbtində m aq lar  əsas qüvvə, əsas xalq olmuşlar. 
D ö v b t in  dini-ideoloji işbrini onlar idarə etmiş, hüquqi əsaslarmı, 
fəlsəfı dünyagörüşünü işbyib hazırlamışlar. Əgər “Avesta”nı onlar 
yaradıb, fəlsəfə elminin əsasmı onlar qoyub - deyiriksə, niyə deməyək 
ki, Midiya dövbti fəlsəfə elminin beşiyidir, ilk ocağıdır. Midiya da 
Azərbaycan dövbtidir.

Şərqin və Qərbin çoxəsrlik dini-ruhani dayağı, ədəbi-bədii və 
elmi-fəlsəfı fıkrinin əsası - mənəvi dünyası olan “Avesta” məhz Şər- 
qin, Şərqdə m aqlarm  dühasm m , onlarm ağh və zəkasmm məhsu- 
ludur. M aqlarm  ulu ağsaqqah, ruhani atası isə Zərdüştdür.

Rəvayətbrdə Zərdüştə olan xalq məhəbbəti, inamı və üm idbri 
ifadə o lunub. O nu “ od yand ırm adı” , “öküz (buğa) q o ru d u ” , 
“m adyan  at xilas etdi” , “qurdun  ağzı bağlandı” və s. düşündürür.

Qədim  Şumer-türk inamı, mənəvi dünyası i b  səsbşən “O d a ” 
inam, “öküz (buğa)” , “Q urd  to tem i” , “atm  vəfası” rəvayətdə ön 
plana çəkilib, Tanrı-taala Zərdüştü bu qüvvələrin əli ib  qoruyub, şər 
Ə hrim ən və tərəfdarlarma qarşı mübarizə üçün yaradıb, himayə 
edib, bu səbəbdən də onu  məhv etmək mümkün olmayıb.

Q aynaqlarda Zərdüştün həyatı, m əsbk, amal uğrunda apardığı 
mübarizə və “peyğəmbərliyə ça tm ası” barədə məlumatlar çoxdur. 
Bununla b eb  onun “Tanrı ib  görüşməsi” , “Tanrıdan qüw ət alması” 
və s. kimi mifik təfəkkürə uyğun söhbə tb r  də var; “Zərdüşt otuz 
yaşında “peyğəmbərliyə çatm ış” və “Tanrm m  yanma aparılmışdır.
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O rad an  lam qüdrətlə qayıdıb Əhrimən qüvvələrinə qalib gəlmiş, 
sonra da Zərdüşt dinini elan etmişdir. Rəvayətə görə o, 77 yaşm da 
din uğrunda apardığı mübarizələrin birində ölmüşdür” (19, s. 23-24).

Y unan mənbələri də eyni mənbədən çıxış edir. D iogen yazır: 
'‘Ə rəstunun “ M aqlar haqqm da” əsərində və D ionun “Tarix” əsəri- 
nin V k itabm da  göstərdikləri kimi, onlar cadugərliklə məşğul 
dcyildilər. D io n  əlavə edir ki, maqlarm əvvəlincisi uldu/Jara sitayiş 
cdən Zərdüşt olmuşdur, onun bu fikrilə Hermodor da razılaşır” (86, 
s. 65).

Zərdüşt A zərbaycan torpağm m, O dlar diyarm m yctirm.^^cidir. 
Xəlqi-milli mənsubiyyətcə maqdır, əsil-nəsəbcə isə daha  qədnn krık- 
lərə bağhdu'. Polşa ahmi K.Kossoviç yazır; “Babil maqları, gıu ünür, 
qədim İranda yunanlarm Rom ada hcç vaxt görə bilmədikləri işi gör- 
m üşlər” (86, s. XXV); “m əharəth və zirək m aqlar və o n la rm  
davam çılan, hcç şübhəsiz, öz təsirini və güclərini bu ölkədə mühafızə 
ctməyi bacarmışlar” (86, s. XXV). QaynaqlarZərdüştün Azərbaycan 
torpağm m , O dlar yurdunun maq tayl'asmdan olduğunu dönə-dönə 
təsdiq cdir, bu fikrə tam  inam yaradır, həm də Zordüştü əsil-nəsəbcə 
a p a n b  Şumer-Babil kökünə bağlayır.

I3cləhklə, Zərdüşt xəlqi-milli mənsubiyyətcə maqdn', m aqlarm  
əvvəlincisidir. Bəs m aqlar hansı tayia, hansı xalq idi? O nlardan in- 
diyə nə qahb?

H crodo tun  yazdığm a görə, m aqlar Midiya dövlətinin banisi 
Dcyokun hakimiyyətdə birləşdirdiyi 6 tayiadan biridir (I, s. 101). 
H crodot M idiyada Astiaqm hakimiyyəti dövründə (m.ö. 585-553) 
m aq lann  fəaliyyəti zəkahhğı, biliciliyi, taleləri qabaqcadan oxuya 
bilməsi, ləalhğı, mübarizliyi və s.-don danışır, məşhur “Astiaq əfsa- 
nəsi” ilə bağll olaraq yazır; “Astiaqm qızı doğulur, admı M andana 
qoyurlar. Astiaq yuxuda görür ki, qızı o qədər sidik ifraz edib ki, 
onun paytaxtmı və bütün Asiyanı basıb örtübdür. H ökm dar yuxuy- 
ozan m aqlan  çağırtdırır. M aqlar yuxunu yozub mənasmı ona izah 
edəndə hökmdar qorxuya düşür. M andananm  ərə getmək vaxtı çat- 
dıqda Astiaq onu muxl.^lirmənşədən olan hcç bir midiyalıya vcrmək

istəmir. Y uxuyozanlann sözündən vahimələnən hökm dar qızinı 
Kambis adh bir farsa vcrir" (4, s. 77). Bundan bir il sonra Astiaq yenə 
qorxunc b ir  yuxu görür. Bu dəfə görür ki, qızmm bətnindən üzüm 
tənəyi çıxıb böyüdü və uzamb bütün Asiyanı bürüdü. Hökmdar yenə 
m aq la ra  müraciət edir. Yuxuyozan m aqlar  yuxunu belə yozurlar. 
“Qızm doğduğu oğul onun ycrində hökmdar olacaq” (4, s. 77).

H erodo t daha sonra yazır: “ M aqlar gəldi və Astiaq yenidən yux- 
unun  mənasmı onlardan soruşdu. O nlar da birinci dəfə dediklərini 
təkrar etdilər. Astiaq dcdi: “H ər halda, sizdən xahiş edirəm, düşünün 
və mənə məsləhət verin ki, mənim və sizin evinizin təhlükəsi/liyi üs iin 
nə etmək gərək?". Buna m aq lar  belə cavab verdi: “ Hökmdarl / \ \ ı  
bizim üçün də tamamilə vacibdir ki, Siz, bizim həmtayfamız hrıkm- 
ran h q d a  qahrsız və biz də sizin idarənizə və sizin fikrinizə böyük 
ehtiramla şərik o lu ruq” (1, 120).

Deyilənlərdən bu nəticələrə gəlmək olar:
1) M aqlar Midiya dövlətinin mühüm xalqı olub. Bu xalq qcyri- 

adi zəka sahibi, müdrik xalq idi, gələcəyi qabaqcadan görür, talcləri 
oxuya bilirdi. Bir sözlə hakimiyyət onlarm əqli-zəkası və məsləhətilə 
idarə olunurdu.

2) Midiya hökmdarları Dcyok, Fraort, Kioksar, Astiaq maqlarla 
“həm tayfa” idi.

3) Midiyalılar fars dcyiidi, altı tayfanı birləşdirən müstəqil Azər- 
baycan dövləti idi. Varislik başqasma çatmasm dcyə, hökmdar qızını 
yad tayfa nümayəndəsinə - fars Kambisə ərə vcrmişdi.

Bclə bir şəraitdə, Midiya dövlət sarayında, farslara qarşı bu cür 
münasibət olduğu halda, A vcsta”nın fars dilində yazıldığmı ağıla 
belə gətirmək olmazdı. Midiya dövlətinin dini ideologiyası nə üçün 
və hansı məntiqə görə onlara  yad olan bir tayfanın dilində, fars 
dihndə yazılmah imiş?!

“Sən saydığmı say, gör fələk nə sayır?” -  demişlər. M aqlar yux- 
unu necə yozmuşdularsa, elə də oldu, hakimiyyət fars tayfasmdan 
olan həmin Kambisin oğlu Kirin əlinə keçdi.

Hcrodot m aq lann  dini mərasimlərdə, qurban bayram larm da iş-
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tirakm dan, m ahnılar oxum asm dan və s.-don damşır. Əlavə cdir ki, 
dini bayram larda, hökm darlara  xeyir-dua mərasim bri keç ir ibndə  
“m aqlar  məclisə andiçmə nəğm abri adlanan leoqoniyalar i b  daxil 
o lu rdu lar” (I, s. 132).

H erodo tun  k itabm a ‘‘Qeydlər’'də həmin fikrə bu sözlər əlavə ol- 
unur; “ Q urbankəsm ədə” H erodotun tam am  əsassız olaraq ellin teo- 
qoniyası (T anrm m  mənşəyinə dair poema) ib  müqayisə etdiyi qa tla r  
“ A vesta”dan  oxunurdu” .

“ Avesta”nm  farslara, yunanlara və digər Kaspiətrafı xalqlara da 
güclü təsiri olub. Tədqiqatlarda kitabə farslarm adma yazıldığı kimi, 
onun  dini-fəlsəfı görüşbri də bəzən yunanlarm  adma çıxılmış, onlara 
məxsus dini-fəlsəfi görüşbr, adə t-ənənobr və s. kimi qəbrnə  
verilmişdi.

“Avesta” fars imperiyasmm hakim ideologiyası olmuş, get-gcdə 
farslar onu  tam am  mənimsəmiş, ona “sahib” çıxmışlar. 
Tədqiqatçılar, yazıçı və tarixçilər də “A vcsta”nı fars ədəbi, dini-fəl- 
səfi, hüquqi yaradıcıhğı kimi tədqiq və təqdim etməyə başlamışlar. 
Bu münasibət e b  indi də davam ctməkdədir. “Tarix təkrar o lu n u r”
-  deyirbr. Midiya dövləti dövründən farslarla digər xalqlar, xüsusib 
m aq larm  xələfləri olan tü rk b r  arasm da hakimiyyət və müstəqillik 
uğrunda gedən m übarizəbr e b  bu gün də İranda davam ctməkdədir.

Beblikb , M idiya döviəti və onun tərkibində birbşən maq taytası 
qədim A zərbaycan to rpağm m  əzəli xaiqı oiub, öz ağlı, zəkası və 
fərasətilə tarixdə siiinməz iziər buraxıb. Bu xaiq Zərdüştün başçıiığı 
ilə e b  ədəbi, dini-fəisəfi cərəyan yaradıb, eiə irs qoyub gedib ki, tarix 
du rduqca  qaiacaq, elm, fəlsəfə tarixinin əbədi mövzusu, tədqiqat 
obyekti olacaqdır. Q aranlıq məsələbr get-gedə öz həllini tapacaq, 
naməlum sirlər açılacaqdır.

İndi Quzey A zərbaycanda geniş M uğan düzü toponimi var. 
Təkcə bu ərazidə M uğan, M uğanh, Muğan-Gəncəli, M uğancıq 
M ehrab, Muğancıq Müslüm və b. adda 17 kənd, qəsəbə var. Məgər 
bunlan  təsadüfı saymaq olarmı? Bu toponim br bizim əcdadlanmızın 
qədim M aq//M uğ//M uq tayfasınm müasir nişanəbri, izbridir ki, bu

günə gəlib çıxıb, silinməyib. İ3u, müəyyən edə bilmədiyimiz 
m aq + am , m əqam +am , m uq+ am , muğam adlı Azərbaycan klassik 
musiqisi var. Bunlar, bu  to rpağm  həmin əzəli övladlarmm izi, on- 
la rm  dini-mərasimi və bayram  “nəğmə”brinin bu günə gəlib çatmış 
ru hunun  ədəbiyyatı deyilsə, bəs nədir?! Bunu necə inkar etmək olar?!

5) Dünya elmi fikri “Avesta” və onutı yaradıcısı Zərdüşt haqqında.
Q ərb in  və Şərqin böyük a l im bri -  avestaşünaslar, filosoflar, 

tarixçiİər və b. “Avesta” k itabm a, onun yaradıcısı Zərdüştə yüksək. 
qiymət vermiş, apardıqları tədqiqatların  nəticəsi o la raq  öz ürək sö- 
ziərini dem işb r .  D ünya elmi Zərdüşt, zərdüştİük, Zərdüştün şəx- 
siyyəti, fəaliyyəti, xidməti, yaratdığı, əsasmı qoyduğu  dini inamm 
bəşəriliyi, ölməzliyi, əhatə  dairəsi, təsiri və s. barədə çox yüksək 
fikirdədir.

Bu fikirləri xülasə edək.
Ingilis alimi Mcri 13oys:
“Zərdüştlük d in b r in  ən qədimidir və bəşəriyyətə birbaşa, yaxud 

dolayısı ib  hər hansı bir başqa dindən daha çox təsir göstərmişdir”; 
“Zərdüştiük, yalnız başqa dinlərə güclü ləsir göstərən bir kitab kimi 
dcyil, həm də sədaqətli tərəfdarlannın  min illər boyu amansızcasına 
'təqib olunm asına baxm ayaraq , öz nəcibliyini saxlayan bir din kimi 
qiymətləndirilir. O nun  öyrənilməsi bnşəriyyətin min ilb r  ərzində 
ruhani tərəqqisini başa düşməyin ən yaxşı yoludur” (115, s. 6-8).

Alman aiimi Köidner;
“Zərdüşt Qatlarda özünəməxsus dərin fikirlə danışır. O nun sö- 

zb ri  sax takarlıqdan uzaq və səmimidir. O öz sözbrini inam və 
qətiyyətb  dcyir, onda artıq  söz yoxdur. O nun bəhs etdiyi m əsəb  
dünyada yaxşı ilə pisin mübarizəsi, yaxşı işin bu dünya və axirətdə 
mükafatlanacağm a aiddir. O nun Qatları mənəviyyat və əxlaqiyyat 
mücəssəməsidir” (11, s. 20).

Alman alimi Hörtel;
“Q atlarda  zəkalı, qeyrətli, böyük bir şəxsiyyət coşğun maraq, 

mehribanlıq və qayğı ib  b iz im b danışır. Əkinçiliyi və maldarlığı xoş, 
və fərəhli güzəran üçün əsas sayır” (1 1, s. 20).
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Alman alimi Keyker:
“Zərdüşt dini yabançı fik irbrdən uzaqdır və indiyədək 5z təmi- 

zliyini saxlamışdır. Zərdüştün əxlaqi baxımdan tu tduğu ycri bəşər 
tarixindəki ciddi və yüksək mövqeyini, onun nə dərəcədə yüksək 1 əl- 
səfi llkirlərə m alik o lduğunu Q atlardan  yaxşı başa düşm ək 
m üm kündür. O  ən əhəmiyyətli və böyük məsələlər haqqm da cəsarət 
və sabitliklə fikir söyləmişdir. Zərdüşt öz zamanmm zchniyyət çərçi- 
vəsindən çıxaraq çox-çox irəliyə getmiş bir şəxs idi. Ən qədim dövrdə 
bclə, bir Y aradana  sitayiş etməyi xalqma öyrətdi. Onun gətirdiyi din 
form al dini mərasimlə və qurban  kəsməklə bağh deyildi. O n u n  
göstərişləri pak  və doğru düşüncə ilə yaşamaq üsullarma əsaslanır” 
(11, s. 20-21).

Alman filosofu Hegel:
“ Asiyada ilahi işıq parladı və bundan sonra dünyanm tarixi baş- 

land ı” ; “İlk dəfə Zərdüşt tərəfindən tərənnüm olunan işıq-idrak və 
ru h  aləminə m əxsusdur” (78, s. 64).

A lm an alimi Höte:
“Zərdüşt ilkin olaraq qiymotli təbiət dinini gündəlik ayinə çevir- 

m işdir” (80, s. 416).
A merika alimi Riçard Fray:
“Hamı əksəriyyətlə təsdiq cdir ki, Zərdüşt yüksək əxlaqi ideyalara 

və inandırıcı fikirlərə malik olan ilk həqiqi pcyğəmbərdir” (11, s. 1).
H ind yazıçısı və filosofu Rabindranat Taqor:
“Zərdüşt ilk şəxsiyyətdir ki, dəyişilməz əxlaqi prinsiplər əsasmda 

din yaratmış və düzgün yol göstərmişdir. O, cyni halda insanları 
yeganə Y aradana  sitayiş ctməyə çağıraraq insanların xeyir vasitəsilə 
təkamülünə zəmin yaratmışdır” (11, s. 21).

Şərqşünas Horn:
“ Bu Qatlarm şərəfli hissiyata və cəsarətli inama malik olan, yük- 

sək əxlaq dərəcəsinə çatmış müəllifini alqışlaymq!” (11, s. 21).
D ünya elminin “A vesta”ya, onun  yaradıcisı Zərdüştə verdiyi 

qiymət alidir, yüksək clmi və vicdani mövqedəndir.
Lakin Zərdüştlə, “ Avcsta" ilə bağlı bəzi məsələlər, xüsusilə

252

Zərdüştün zamanı, “ A vcsta” nın yaranm a tarixi, mənşəyi, əslində 
hansı dövrün məhsulu və hansı xalqa mənsub olduğu barədə 
dolaşıqhqlar təkzibə möhtacdır.

5. “A V E ST A ”N IN  İN K İŞA F  M Ə R H Ə L Ə L Ə R İ

Hər bir fikir, ideya doğu luşunda  pak  və təmiz olur, ideal 
məqsədlər güdür. “Avesta”nın müəllifi Zərdüşt də öz pak və təmiz 
dini-ruhani ideyaları ilə şöhrət tapmışdır. O, insanlan pakhğa, tomi- 
zliyə, düzlüyə, həqiqətə çağıraraq, ömrünün sonunadək bu uğurda 
mübarizə aparmış və həlak o lm uşdur. Lakin onun ideyaları 
yaşamışdır. Bununla bclə, Zərdüştün ölümündən sonra “Avesta”nm 
başı bəlalar da çəkmişdir. Dövr, zam an onu istədiyi səmtə yönəhmiş, 
əksiltmiş, öz istəyinə, idcyalarına tabc ctmişdir. Amma onun pakhğı, 
bəşəriliyi qalmışdır.

Təsəvvür cdək ki, Şumcr sivilizasiyasınm ilkin böyük məhsulu, 
zirvəsi -  klassikası sayılan “ A vcsta” kitabını -  “Göy T ann  dini ni 
və ya zərdüştlüyün m üqəddəs dini k itablar toplusunu dünyanm 
görkəmli alimləri bclə İrana, l’arslara məxsus kitabə kimi təqdim və 
“ təhlil” cdiblər. Ona görə ki, əsl, ilk “Avcsta” mətnləri məhv edilib, 
itib-batıb, olan-qalan mətnlər qədim fars-pəhləvi dilində gəlib bizə 
çatıb. liuradan da çıxış cdib fikir söyləyiblər (və söyləyirlər). Buna 
görə də səhv cdiblər, yanıhblar. Bunu “üzürlü səhv” saymaq olar. 
O nları qınamaq da olm ur. Bu alimlərin “Şumcrin kəşfindən” 
m əlum atlan  olmayıb. Bu səbəbdən də “Avcsta”nın dərin köklərinə, 
Şumcr-Babil mifiərinə, clmi, dini-ləlsəfi qaynaqlarına nüfuz edə 
biJməmişlər. Zərdüştlüyün ilk qaynaqları, inkişal tarixi, bütövlükdə 
dini ruhu “Avesta”nın ancaq Şumcr-türk zəkasınm məhsulu 
olduğunu təsdiq cdir. Qədim yunan filosofiarı və tarixçilərinin (Her- 
modor, Hcrmipp, Ksanf, Ərəstu və b.) fikir və mülahizələri, bu günə 
qədər mövcud və tapılm aqda olan arxcoloji qazıntı matcriallan və 
s. də bu həqiqətin təsdiqinə yönəlir. jBu abidənin yaranması və inki- 
şafı müəyyən mərhələlər kcçmişdir. Onu bu  mərhələlər üzrə tədqiq
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etmək, öyrənməklə, daha  ağlabatan fikir söybmək və elmi nəticələrə 
gəlmək olar.

“Avesta”nm  yaranması və inkişaf tarixini üç mühüm m ə rh ə b y ə  
ayırm aq mümkündür.

1) M.ö. Midiya dövIətİDİo sGqutuna qədərki dövr.
Bu dövr “ Avesta”sı təxminən 6-7 minillik, bəlkə də dah a  artıq  

bir inkişaf yolu keçib gəlsə də, əslində - Zərdüştün yazıb-yaratdığı 
və təbhğ etdiyinə dah a  yaxm və doğm adır, müqəddəsdir, Şumer- 
Babil mifoloji dünyagörüşləri, Şumer-türk fəlsəfəsi aparıc] qiıvvr>dir. 
Bu teli mətnlərdən seçib götürmək çətin deyil. Bu barədə ynn.ın mon- 
bələri də xeyli ağlabatan, inandıncı məlumat verir.

Lakin əsl, daha  etibarh söz yenə Şumer-Babil qaynaqlarıdır, əldə 
edilən digər arxeoloji qazmtılardır.

Bu mərhələ bizdən çox uzaq, çox qədim dövrləri əhatə etsə də, 
hələhk əlimizdə məlumat azsa da, ümid və inam yeri var. Gələcəkdə 
d ah a  artıq işıqlandıra biləcək sənəd, tapmtı və s.-nin üzə çıxacağma, 
aşkar ediləcəyinə ümid bəsləyirik; Şumer mətnləri hələ tamam-kamal 
oxunmayıb, öyrənilməyib.

Budur, m.ö. V minilhkdə, 6500 il bundan  qabaq məşhur Şumer- 
türk şairi Enhl İsmə D ağan şeirlərinin birində özünə müraciətlə deyir:

“G ala gasi(d) ganu x-x [d]e teshbiim ta ab ad ” (165, vol. 62).
Müasir məzmunu, tərcüməsi:
Gələ qasi(d) qanm da uçulan atəş məbədini edə abad.
H ər halda, şairin bu  bədii sözünün, fikrinin real əsası olub, 

atəşpərəsthklə, oda sitayişlə, dini inamla bağhdır. Şair daxili sarsm- 
tısmı, psixoloji vəziyyətini, qanm da baş verən dəyişilmə, “uçulma” 
ilə izah edir, bu dəyişilməni “atəş məbədini uçulmasma” bənzədir. 
Burada güclü məntiqi bağhhq var, inam var, dini təsəvvürün bədii 
təsəvvürlə qovuşması, vəhdəti var. Deməh, hələ V minilHkdə bu din, 
bu atəşə inam fəaliyyətdə idi, mənəvi aləmə hakim kəsilmişdi, bədii 
əsərlərin də mövzusu olmuş, ruhuna  hopm uşdur. Biz bu ruhu 
Şumer-Babil mədəniyyəti, ədəbiyyatı və xüsusilə qədim dünyamızm 
ulu kitabı “Bilqamıs” dastam nda geniş və əhatəH şəkildə müşahi

edir, görürük. Belə anlaşıhr ki, hələ o vaxtlardan atəşpərəsthyin 
yayılma və təsir dairəsi geniş idi, Qərb dünyasma da  nüfuz etmişdi.

Budur, məsələ ilə bağh əldə etdiyimiz az-çox mövcud dəhl və 
fikirləri götür-qoy edib düşünərkən, söz deməyə, fıkir söyləməyə çə-
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Kî adoğm̂iniibediyesi

3 ,w * i . •*  »

•  Äraştırma 
nasU japjJdı

B:*,;
rw »v > v « r  f t t w  

r«n«-M MİMi -UmK 
w Jm  >vMn mc*

-
Wwvw 1«. ^  MU Wı.

S U  *  to ıt
X U  MMM i*tm Hwym-I ' 
Vl* lUM

. -Hjrv« • • « « «  -
k - l c ı

4300 yıl|i Türkce bulutıdu

U>«> MJh/ wMliMNt M w ^  O rv : ft
ı*Vf«W. T«İ 

n untm r ı a

iy£_
1 a o z a H M v u n  1 t
j O ıÇflirw ^ 1i o*j^j 1

Oom 11 TvH« ! c ja d

f A r E «• İ f .
j L • X »
* " P + T oc

X. r X . Li.- i'if, A
1 ; 1 X 1 >
j L j JL 1 L'‘̂
L f ) T Ol ■'iŞr

fl 9 \ e u ' Mn  1
y' 0 -2Un n

i - D { 1 R
0 IT rx r J£ r> n n t _ IT

T u B . q '"T— \ 
V ' ..İ3-.

İ L
J J Z'İZ

ae'Cluri U «« «
» l v t '  t U i  .

U'i*
M fft' rfk
M ki.M M i II t*rtr ••-'r'İH'.-ı

Hİ . '•i
VtV'*- M ITAnUnvu.MUM'aMŴ M- 
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tinlik çəkdiyimiz bir anda  m ə tbuatda  qiymətli bir tapmtı, elmi kəşl 
barədə m əlum at dərc olundu. 4500 il bundan qabaq türklərin atəşə, 
oda  inammı, sitayişini və tək olan T annya  tapmdığmı təsdiq edən 
sənəd, kitabə aşkar edildi. (155 a, s. 15).

F ransanm  “Qlozel muzeyi”ndə saxlanılan çoxsaylı kitabələr ox- 
unmuş, yazıldığı əlifba müəyyən edilmiş, mənası açıqlanmışdı. Sor- 
bon Universitetində keçirilən “Əlifba yazısmm başlanğıcı və Qlozel 
kitabələri” adlı konfransdan məlumat verilirdi ki, dil və tarixi yazılar 
mütəxəssisi 73 yaşlı Kazım M irşan və etnomuzikoloq Xaluq Tarcan 
muzeydə saxlanılan kitabələrin “P ro to tü rk” , yəni “Ön türk ’ hərflərt 
olduğunu sənədlərlə sübut etmişlər. Bu hadisə m araqla qarşılanmış 
və yeni, böyük bir həqiqətin təsdiqi kimi qiymətləndirilmişdir. Elm
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adam ları türk mütəxassisbrinin açıqlam alarm ı son dərəcə 
diqqətəlayiq hesab etm işbr (92, s. 15).

“Qlözel muzeyi”ndə saxlanılan k itabəb rdən  biri “Keyik rəsmi 
üzərində yazı”dır.

Yazımn oxunuşu b e b  təqdim olunur.
“Ateşe inanırken tek Tanrıyı bu ldular (92, s. 15).
Kitabə açıq-aşkar, mübahisəsiz təsdiq edir ki, h ə b  çox qədim za- 

m an la rd an  türklər atəşə, oda sitayiş etmiş, on la rm  dini, inamı 
atəşpərəstlik-zərdüştlük olmuşdu. Bu dini inam, sitayiş o ndan  da 
qədim tarixə malik olmuş, h ə b  m.ö. 2500-cü ildə öz əksini, iiadəsini 
epitafiyada, həm iskit-türk “vəhşi heyvan üslubu”nda - Kcyik rəsmi 
üzərində y az f ’da, həm də qədim türk “əlifba yazısı” ib  tapmış, bu 
fikir də lövhə üzərinə həkk edilmişdir, yəni yaddaşlardan, sinələrdən 
qopub  yazıya hopmuş, rəsmibşmişdir.

Çox qədim döv rb rdən  türk  sivilizasiyasmm hüdudlan 
F ransayadək uzanıb getməli, özünə yer etməli, nüfuz qazanmalı idi 
ki, “Qlozel” k itabəbri də yaranmış olsun, tarixin dərin qatlarından 
həqiqətin bu səsi eşidib bilsin.

“Qlozel” tapmtısı, mübahisəsiz o laraq bir sıra çox mühüm tarixi 
həqiqəti təsdiq etdi.

1) h əb  4500 il bundan  öncə türk dili mövcud idi;
2) h ə b  4500 il bundan  öncə türklər Tanrıya tapmmışdılar, 

atəşpərəst id ibr, bu isə zərdüştlüyün əsaslarıdır;
3) h əb  4500 il bundan  öncə tü rk b r in  öz milli əlifbaları vardı, bu 

isə məlum Orxon-Yenisey əlil'basmın əsasıdır;
4) hələ 4500 il bundan öncə tü rkbrin  gil lövhəbrə, daşlara, gümüş 

və b. qablara yazı yazma - həkketmə mədəniyyəti vardı, bu isə qədim 
Şuinerdən gəlir, gil lövhəbrə mixi yazı yazma -  həkketmə 
mədəniyyətinin ənənəvi davamı idi.

5) h əb  4500 il .bundan öncə tanrıçılığm, atəşpərəstliyin təsir 
dairəsi çox geniş yä əhatəli olmuş, F ransa  ərazibrinədək gedib çıx- 
mış, yayılmışdı.

6) hələ 4500 il bundan öncə türkün məşhur “İskit vəhşi heyvan 
üslubu” vardı və onun təsir dairosi gedib Fransa ərazisinə də çatmışdı.
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7) həb  4500 il bundan  öncə türk xəlqi-milli keyfiyyətbrilə zəngin 
o lan  k i tab əb r  F r a n s a d a . -  Qlozel vilayətində m övcud idisə bu 
mədəniyyət haradandır və kimə məxsusdur, bu  iz kim in izidir? Dil 
türkün, yazı-əlifba türkün, oyma-həkketmə mədəniyyəti türkün, 
keyik şəkli -  “İskit vəhşi heyvan üslubu” türkün, inam türkün, Tanrı 
türkünü Bu kompleks mədəniyyət ənənəvi bir-birinə bağlıdır və ənə- 
nəvi o laraq inkişaf edib gəlib. Əslində b u  mədəniyyət F ransa  
xalqmın -  onun əcdadlarınınmı, yoxsa türkün mədəni təsirimi? Və 
ya bəlkə də e b  o vaxtlar bu torpaqlarda tü rk b r  yaşayıb, onlar özbri 
o rad a  bu mədəniyyəti yaradıb, iz qoyublar?

Bu suallann cavabı həblik açıq qalır. Bunlara cavab verilməlidir...
M ətbb  üstə gəbk. Ağlm məntiqi var: “A vesta”nı özünə çıxan, öz 

kitabəsi kimi dünyada təqdim edən farsların o vaxtlar bəşər tarixində 
izi-tozu da yox idi. Bu möhtəşəm kitabəni fars lar necə və h a rada  
yarada bibrdi?! Deməli, çox sonralar mənimsənilib... D ünya korlar 
dünyası dcyil. Gec-tez h aq q  yerini tapır.

“Avesta”nın -  zordüştlüyün yayılma və təsir dairəsinin çox güclü, 
əhatəli olduğunu İkiçayarası və ətraf mədəniyyəti, Göy Tanrıya ibadət, 
sitayiş m əbədbri bir daha  tosdiq cdir. Burada biz bu məsələlərin 
görkəmli tədqiqatçısı və mahir bilicisi olan Polşa alimi Zenon Kosi- 
dovskinin sözbrinə diqqət edək. O yazır ki, o vaxtlar Dəclə və Fərat 
çaylan hövzəsinin şəhər və sahilbrində, “ayrıca təpəcikdə, adətən, yerli 
səcdəgahlara aid bir o qədər də böyük olmayan məbədlər vardı. Ora

üç addım daş pilləkən qoyulmuşdu. İbadət vaxtı pilləkənlə məbədə xor 
və musiqi sədaları altmda ağ geyimdə kahinlər daxil olurdu” (99, s.35).
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M.ö. IV-III minilliklərə aid ibadətgahlar (75, s. 170-178) diqqəti 
cəlb edir.

Deməli, qədim Şum erbr dinə qulluq edir, ibadətb  məşğul olur- 
dular. Bunun hansı din  olduğunu, necə adlandığmı h ə b l ik  qəti 
demək çətinsə də, m əzmun “ G öy T an rı  dininə” , zərdüştlüyə, 
“Avesta” təliminə tam  uyğun gəlir. Paklıq, beb  təzə ağ qurşaq bağla- 
maq, başa ağ sarıq qoymaq, xüsusib  ağ geyimdə ibadət etm ək, dua 
oxum aq və s. zərdüştçübr, m aqlar üçün səciyyəvi idi.

Buna şübhə ola bilməz.
Yazıldığı m.ö. 1000 və 800-cü i l b r  təxmin ed ib n  '■‘Ba^il 

teodiseyası”* poemasmda xeyirb şərin mübarizəsi əsas mövzu olar ıq 
qoyulur. Əsərin baş qəhrəmanı i b  cəfakeş arasm da b eb  bir maraqiı 
söhbət gedir: Cəfakeşin dostu təəccüb edib soruşur ki, “nə üçün gü- 
nahsız, ismətli adam  öz qiymətini günahkarla  bölüşür?” Cəfakeş isə 
m əsəbni bir qədər başqa cür qoyur: “N ə üçün şər adam lar və haqsı- 
zlar şənlik edir, kef çəkir?” D ostu  - əsərin baş qəhrəmam o n a  beb 
cavab verir: “Sən yerdəsən, am m a T an rm m  fıkri uzaqdadır; (yaxşısı 
budur), T anrm m  dəyişməz iltifatmı g ö z b ” .

Bununla dostu  ona  demək istəyir ki, Göydə Tanrı var! Əvvəl- 
axır günahkar cəzasmı, mömin isə m ükafatmı alacaqdır” (98, s. 122).

“Babilistanda ö lüm b həyat qarşı-qarşıya dayamrdı. Şər -  ölüm, 
bütünlükdə hər şey (xəstəlik, bədxahlıq  və s.) demək idi. Xeyir -  
bütünlükdə həyat və o n u  gücbndirm ək dem ək idi və o, şərə qarşı 
dayanm ışdı” (98, s. 1380.

Bütün bu f ik irb r  -  haqlı-haqsız, mömin-günahkar, ismətli-ismət- 
siz, xeyir-şər və s. bütövlükdə “A vesta”nm  əsas xətti, ulu T anrm m  
amallarmm təlimidir. Qədim dünyanm müxtəlif sahəbrində, bu ruhu
-  bir-birinə qarşı du ran  qüvvəbrin mübarizəsi, düzlüyə, ədalətə ça- 
ğırışı kimi duym aq mümkündür.

Altayda Pazırık kurqanm dan  tapılmış, təxminən m.ö. son minil- 
liyin əvvəbrinə aid paltar-palaz üzərində çəkilmiş dini təsvir diqqəti 
cəlb edir. İskit-türk qadm larm m  oda, atəşə sitayişi, ibadəti, Tanrıya 
müraciət səhnəsi onların dini inammı, hansı dinə qulluq etdiyini nü- 
mayiş etdirir.
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Surəti veribn  təsvirləri müəllif b eb  mənalandınr: “Parçada biz 
Tanrıya ənənəvi müraciət səhnəsi görürük. Müqəddəs od qarşısmda 
yəqin ki, qurbanla birgə ibadət duruşu ib  başm da diş-diş habsi olan 
iki kübar qadm  dayanıb. Sağ əli m ürac iə tb  T an n y a  tərəf uzanıb. 
Görünür ki, sol əlindəki qurbandır. Onlarm  arxasında əlində dəsmal 
dayanan qadınlar ibadət vəziyyətində deyil, bir qədər bəstə boyu ib  
onlara tabe olduqlan görünür. Qadınların qolunun üstünə qoyulmuş 
bükülü dəsmal buna çox səciyyəvi təfsilatdır” (123, s. 65-67).

Alim sözünü deyir. Bizcə, əlavə şərhə ehtiyac qalmır. Beblikb, 
“ Avesta” əslində Şumer-türk dühasmın məhsulu olub da, bütövlükdə 
Şərq, habelə Qərb ondan  bəhrəbnm işd ir .  O vaxtlar isə bəşər
tarixində iranlılarm -  farslarm izi-tozu da  yox idi, bu  kitab, bu abidə
necə onlara  məxsus ola bibrdi?! Tarixdə səhv buraxılıb. Bu səhv 
düzəlməli, elmdə ə d a b t  və obyektivlik bərpa olunmalıdır!

Bu dövr “Avesta”sı 128 il M idiya dövlətinə xidmət edib. Sonra
farslarm əlinə 
keçib, Iran 
döviətinin hazır 
dini-ədəbi ideo- 
logiyası olub; 
çox dəyişiklik- 
lərə məruz 
qahb...

Qadınlar 
ibadət 

vəziyyətində. 
Ön Asiya parça 
naxışı. Pazırık 

kurqanı.

_____________________________________Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
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“Midiyalılarla farslar arasmdakı münasibətbrin  kökləri d ə r in  və 
ziddiyyətlidir. Midiyalılar m.ö. 614-612-ci ilbrdə B a b i lb rb  A ss u r i  
dövb ti  arasmdakı ittifaq sarsılanda daha  çox lovğalanırdılar. B u n -  
d an  sonra on la r  Kiçik Asiyanm da  bir hissəsi daxil o lm aq la ,  A s- 
suriyahlann şimal ölkəsini tutdular, farsları özbrinə tabe e t d i b r  və 
təxminən eyni vaxtda nəhayət, İranm  cənub-qərbi A n ş a n  
hakimiyyətini aldılar. Bu vilayət sonralar Pars (fars) və yunanca  Per- 
sida kimi m əşhur oldu. Midiyalılar öz hakimiyyətini həm də o vaxt 
a ra la rm da  zərdüştlük təsdiq o lunm uş şərqi iranh lar  ii/.-'rində 
genişbndirdi. Midiya dövbti 60 il çiçəkbndi. Görünür, bu :^ı\-^!bdə 
zərdüştlük də qərbi iranhlar a rasm da uğurlar qazarmıağa b . ı ş i a d ı ” 
(115, s. 61).

Midiyalılarm adətbri qədim Şumer-türk adətbrinə  uyğun gəlir. 
H erodo t ‘A v e s ta ”nm  təbhğ eldiyi bu adətb rlə  farslarm  adətləri 
a rasm da  fə rq b r i  göstərir. H erodo t yazır: “Fars la rm  çoxdank ı 
adə tb rinə  gəlincə, mən bu məlumatı verə bibrəm; heykəlbr, m əbəd 
və m ehrablar (tannlar üçün) ucaltmaq i'arslarda qəbul olunmamışdı. 
Bunu kim edirdisə, onu səfeh sayırdılar. Buna görə, mənə b e b  gəlir 
ki, onlar insana oxşadılan məxluqları əsla Tanrı hesab e tm ird ibr, el- 
h n l ib r  də e b  b e b  düşünürdübr. Necə ki, onlar, bir qayda olaraq , 
Zevsə dağm zirvəsi və bütün göy qübbəsi üstündə qurbanverm əni 
Zevs ad land ınrla r.  Həm  də onlar bu qurbanı Günəşə, Oda, Suya 
verm əkb  tam am layırlar” (I, s. 132).

Burada müqayisəsi veribn  və “Avesta” da təbhğ ed ibn  M idiya 
ad ə tb r i  qədim Şumer-türk adətb rin in  davamıdır. Farslar nəinki bu 
ad ə tb rə  riayət etmir, hətta onu  “səfehlik” sayırlar, m aqlar kimi “ in- 
sana oxşadılan məxluqları əsla Tanrı hesab etm ird ibr” və s.

H erodotun  bu fərqbri göstərdiyi vaxt e b  “birinci m ərhəb”dən 
“ikinciyə” keçid dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə “Avesta”nın təbliğ 
etdiyi adət-ənənəbr, “a y in b r” fars adət-ənənəbri və ay inbrinə  
uyğun gəlmir, fə rq b r  daha  q a b a n q  nəzərə çarpırdı, mübarizə isə 
davam edirdi.

Artıq, istər-istəməz ikinci m ərhəbdə əsl “Avesta” adət-ənənəbri,
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dini ayinbri yavaş-yavaş dəyişir, öz yerini fars adətbrinə, ay inbrinə  
verirdi.

Əgər Zərdüştün həyat-fəaliyyət tarixini və “Avesta” əsaslarınm 
b u  dövrdə qoyulduğunu nəz.ərə alsaq, o artıq 6-7 minillik ömür sür- 
müşdü və onun müqəddəsliyi daha  çox döv rb  bağh idi.

2) Fars dövbtinin yarandığı vaxtdan sonrakı və ərəb işğalına 
qədərki dövr. “M.ö. 549-cu ildə farslar Ə həm ənib r nəshndən olan 
Midiya hökm dannın  kürəkəni Böyük Kirin başçıhğı i b  üsyan et- 
d ib r ,  midiyahlara qalib gəldibr və ilk İran dövbtin in  əsasmı qoydu- 
lar. Burada midiyahlar da müəyyən rol oynadılar. Kir istilanı davam  
etdirərək, Kiçik Asiyanı və Babilistanı tu tdu , onda  A rahq  dənizi 
sahilbrinədək tabelikdə olan ö lk ə b r  də ona tabe oldu. Bütün Şərqi- 
İran xalqlan da onun təsiri altına düşdü” (67, s. 62). Nəzərə a laq  ki, 
fars dövlətinin əsası qoyulandan sonra da yunan və digər m ənbəbrdə 
yanhşhq müşahidə olunur. Midiya və fars d ö v b tb r i ,  midiyahlar və 
farslar qarışd ınhr. Bu o n a  görədir ki, Midiya dövb tin in  başçısı 
Astiaqa heç bir hörmətsizlik edilməmiş, ancaq hakimiyyətdən uzaq- 
laşdırılmış və ona xüsusi qulluq göstərilmişdi. Çünki o, Kirin ana 
babası idi. Lakin fakt budu r  ki, hakimiyyət tam am ib  farslann əlinə 
keçmişdi. K irin  M idiya dövb ti  üzərində qəbbəsi və hakimiyyətin 
farslara keçməsi ib  “Avesta” kitabı da zəbt edilir, fars dilinə çevril- 
məyə və bu dildə yenidən davam  etdirilməyə, yazılmağa başlayır, 
onun  inkişafı yeni istiqamətə yönəlir, güman ki, bu dinin kitab şək- 
lində toplusunun “A vesta”// “A p as ta” və b. adm m  ortaya çıxıb 
yayılması da  bu ikinci m ərhəb  ib  bağhdır. Çünki daha  qədim qay- 
naqlar, tapmtı və arxeoloji qazm tılann nəticəbri və s. bu dini göybrə 
inamla, Tanrıya sitayişb bağlayır, təqdir və təqdim edir. Bu dinin 
mahiyyəti, əsası mövcud a b m in  -  canh (və cansız) varhğm əsl 
səbəbkan A ta  Göylə A na Torpağm  əbədi məhəbbət rəmzi olan uca 
T anndır .  Türkiyədə elmi tədqiqatlarda , doğru  o laraq bu dindən 
“Göy Tanrı d in i” adı ib  bəhs olunur.

Nizaminin aşağıdakı sözbrində də bu dövrdə maqların “müqəd- 
dəsliyi”nin yox olm asm a, yo lunu  azm asma işa rəb r  vurulur.
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“A vesta’ nın bu dövrü və onun  yaradıcılanna şairin m ü n a s ib ə t i  
aydm  olur;

“Muğlarda belə bir azar da vardı,
Hər ilin başında bir qız alardı.
Novruz ih  Sdddə bayramlarında 
A yinhr yenidm olurdu bərpa.
Ər iizü görmamiş galinhr, qızlar,
Evindən sevinch dışarı çıxar 
Ə lhr al xınalı, iizh r b<uəkli,
Hər yandan gəlirdi coşqun iirM i  
Öniində al şərab hər üzii la h  
Muğlarla iiz-üzə vurar p iy a h ”

(42, s. 172).

Artıq bu maqlar (muğlar) o m aqlar deyildi. L.Diogen və digər 
yunan todqiqatçılarmm tosvir etdiyi T annya  tapm an pak, “geyim- 
kcçimi sadə, yorğan-döşəyi torpaq, yeməyi göy-göyərti, pendir  və 
quruca çörək” olan ruhani atalar saray əyyaşlarma çevrilmişdi, yeni 
dövran, yeni mühit, fars saraylarmm özünəməxsusluğu onları d a  ko- 
rlamışdı. Ayinlər tez-tez dəyişilir, hakim təbəqənin xcyrinə yönəldilir, 
lars tarixi qəhrəm anlarm m mədhi ön plana çəkilir, Zərdüşt amalı, 
Zərdüşt məsləki alt-üst edihrdi. Belə bir mühit və şəraitdə 
“ Avcsta”ya əlavələr də elə bu səviyyədə, bu məzmunda olmalı idi.

“ Avesta”da  ailə-nigah, evlənmə adətləri ilə bağlı raəsələlər , 
hüquqlar və s. də dəyişir, yeni məcraya düşür, öz mahiyyətini itirirdi. 
Tədqiqatlar göstərir ki, yaxm qohumlar, xüsusilə qan qohumu (bir 
ailədən ata və qız, qardaş və baeı, hətta ana  və oğul) ilə evlənmənin 
əsası Kirin oğlu K am bis (Kir oğluna a tasm m  admı qoymuşdu) 
tərəfmdən qoyulmuşdu. “Avesta”da, onun  əslində elə bir fıkir yox- 
dur ki, evlənənlər bir-birilə qan qohum u olsunlar.

Bu barədə ingilis ahmi Meri Boysun tədqiqləri yenə diqqəti cəlb 
edir. O  yazır; “ Bu cür ilk həqiqi nigah Kambisin iki doğma bacısı ilə

o lan  kəbinidir” Herodotun məlumatma görə (III, 31) o, bacılarmdan 
birinə vuruldu və onunla cvlənmək arzusu ilə Hökmranlığm hakim- 
lərini çağırdı. O, tərəddüd etdi, adətin ziddinə olsa da, on lardan  
soruşdu; belə bir qanun yoxmu ki, arzu edən bir adam a bacısı ilə 
cinsi əlaqəyə icazə versin? Hakim lər qardaşm bacı ilə cinsi əlaqəsinə 
icazə verən elə bir qanun tapm asalar da, eyni zamanda həm xətərsiz, 
h əm  də ədalətə müvafiqdir, deyə ona  cavab verdilər. Lakin onlar 
başqa  bir qanun tapdılar, necə ki, “farslarm hökm dan  hər nə istəsə, 
o n a  icazə vcrilir” . Beləliklə, K am bis  əvvəlcə bir bacısmı, sonra isə o 
biri bacısmı (Atossu) özünə arvad elədi” (115, s. 67).

Mcri Boys sözünə davam  edir; “Əgər H erodo tun  məlumatjna 
bütün təfsilatı ilə inanmış olsaq, onda  bu göstərir ki, qərbi iranhlann 
Kambisə qədər qan qohum u  ilə kəbin əlaqəsi məlum dcyil. Bununla 
belə kifayət qədər təəccüblüdür ki, bir hökm dann şıltağı ilə ortaya 
çıxan adətə əməl etmək, dini vəzifə olaraq, bütün möminlərin ödəsinə 
düşürmüş” (115, s. 97).

Mətləb aydmdır; “ Avcsta”nm  yaradıcılannm, m aqlarm  yolun- 
dan  sapması saray mühiti, saray əxlaqı ilə əlaqədardı. Zam an, mühit 
vəziyyəti dəyişmişdi. Bcləliklə, “ Avcsta” ləkələnmiş, pozğun bir hök- 
m darm  “şıltağı ilə möminlər də bu adətə təhrik olunm uşdu” . Nizami 
də bunu bilirdi, “İsgəndərnamə”də məhz buna işarə vurulur.

M ənbələr təsdiq edir ki, M akedoniyalı İsgəndər “Avesta” ilə, 
k itabm  yaradıcılan olan m aqlarla  yaxşı rəftar etməmişdi. Əbu Rey- 
han  Biruni yazır ki; “D aranm  xəzinəsində “Avesta”nm on iki min 
inək dərisinə qızılla yazılmış əlyazması olubmuş. O nu İsgəndər 
yandırıb, atəşgahlan dağıdanda kahinləri də məhv edib. Buna görə 
indiyədək “A vcsta”nm bcşdən üçü yox olub. Bütövlükdə o, otuz 
“n a sk ”dan ibarət imiş. “N ask ” “A vesta”nm hissələrinin adıdır” (62, 
s. 207). Meri Boys İsgəndərin “A vesta” , onun  nüfuz dairəsi və 
yaradıcılarma tutduğu divan barədə yazır; “Soqdi dilində olan fraq- 
mentlərdən birində M akedoniyah  İsgəndər bəşər tarixinin ən ağır 
günahkarları sırasm dadır...  O nun  cinayəti bundan  ibarətdir ki, o 
“m aqlan öldürtdü” . Başqa bir pəhləvi kitabmda deyilir ki, İsgəndər
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“çoxlu müəllimlər, hüquqçular, ə rbab la r  və m öb idb r  ö ldü rtdü” ... 
Üçüncü bir əsər məlumat verir ki, “o çox ocaqları söndürdü... İsgən- 
dərin əsgərləri paytaxtı talan edərkən Persopolda F ra tada r  məbodi 
zərər çəkdi. B kbatanda (H əm ədanda) Anahit məbədini isə raake -  
doniyahlar bir neçə dəfə ta lan  etdilər. H ətta  onlar d am m  gümüş' 
lövhələri və sütunlarm qızıl örtülərini qopartdılar. Ola bilsin ki, b u  
m addi ziyan zam an keçdikcə yerini tutsun, lakin zərdüştçülər əvəze- 
dilməz itkiyə məruz qaldılar, çünki çoxlu müqəddəs xidm ətçilər 
məhv odildi. O vaxtlar bütün dini əsərləri şifahi ifa edən kah in lə r  
dinin canh kitabları idilər. Onlarm kütləvi məhvi çoxlu qədim əsər- 
lərin məhvi demək idi. Bunu itmiş və ya naqis gəhb çatmış rəvayətlər 
tə sd iqed ir” (115,s. 67, 97).

Həmişə alimlər, fılosoflarla əhatə olunan, on lardan  öyrənən, 
məsləhət a lan  İsgəndər “A vesta”nm  qüdrətinə, o radakı elmin, 
fələsəfənin dərinliyinə, ona olan ctiqada, inamm gücünə və bütün 
antik nkrino hakim kəsildiyinə yaxşı bələd oldu. Bu onda qibtə hissi, 
həsəd və daxili bir cqoizm yaratmışdı...

İstila, işğal bir xalqm (və ya xalqlarm) təkcə to rpaq lann ı deyil, 
onun  mənəvi sərvətlərini də zəbt etməyə çalışır, dinini, adət-ənənə- 
lərini, əxlaq-etikasmı və s. dəyişdirməyə, əHndən almağa can atır! 
Bəzən buna nail də olur. M akedoniyah fatehə tam am  aydm idi ki, 
ona məlum olan yunan fəlsəfəsi, onun mayası və əsası bütövlükdə 
“A vesta” k itabm dan  gəlib, “ilk başlanğıc” buradandı. Onu məhv 
etmok, yer üzündən silmək, bu ilk bulağı kor qoymaq lazımdır ki, 
dünya fəlsəfəsinin ilkin çcşməsi Y unanıstandan axsm, dünya fəlsəfə 
clminin ilk vətəni ora olsun. İsgəndərin niyyəti, qəsdi, məramı bu idi 
ki, “Avesta” əzəli olduğu, yunan fəlsəfı görüşünü çox qabaqlayacağı 
üçün onun izini itirmək lazımdır. Belə deyilsə, bəs niyə o, m aqlan -  
“o vaxtlar bütün dini əsərləri şifahi ifa edən kahinləri, dinin canlı 
k itab larm ı” da məhv edir, öldürürdü. Onlardamı İsgəndərə silah 
qaldırmışdılar?! M akedoniyah fatehin məntiqinə bir bax! Bu 
həqiqəti əbədi olaraq batırmaq mümkün idimi?!

Kir yenə ondan lədbirli və insaHı imiş. (), Midiyanı süquta
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uğradıb, dövləti zəbt edərkən onun mənəvi-qanuni, ədəbi-dini, elmi- 
ləlsəii k itabı olan “A vesta” nı yaradıcıları ilə birgə zəbt etmiş, 
mənimsəmiş, özü üçün, fars dövləti üçün xidmətə çevirmişdi...

İsgəndər ümumən Şərqə, Şərq mədəniyyətinə, Şərq dünyasm a 
y u x an d an  aşağı baxmışdı. Bu, S trabonun “Coğrafıya” k itabm da, 
A rrian , Plutarx, D iodor və b .-nm  əsərlərində, habelə M ah m u d  
K aşğarim m  “Divan”ma düşən hekayələrdə açıq-aşkar sezilir. 
“Avesta”ya və onun yaradıcılarma münasibət həm də bununla əla- 
qədardır. “Dastanm xülasəsi...” fəshndə Nizami buna da işarə vurur.

---------------------------------------------------------------------------------------------- Azərhaycan əd əb iyya t ı  ta r ix i

İsgəndər;
“Yalmz z^rdüştliiyü qəhul etməmiş 
Başqa adəthrə etd i pərəstiş”

(42, s. 55).

“İsagəndərnam ə”də “ İsgəndərin İran atəşgədələrini dağıtm ası” 
adlı aynca  bir fəsil var. M araqlıd ır  ki, bu “ İsgəndərin İran başçjiarı 
ilə əhd-peym an bağlaması” fəslindən sonra gəlir. Nizami o dövrün 
maqları haqqm da yazır:

“İşhri kef-işrət, şnx dilhər idi,
Ölkə haşdan-haşa əfsnnkar idi.
Sehrdan haşqa hir çıraq yandırmaz 
Əfsanədən haşqa hir hilik qanmaz”

(42, s. 172).

Bu sətirJərdə “Avesta”njn o vaxtkı yaradıcılarma açıqca nifrət 
var. N izam i m aq lann  “kef-işrətə” qurşanması ilə hcç cür banşa  
bilməmişdi. Həqiqətən şərait, mühit maqları əvvəlki möminlikdən 
endirmiş, əsl ruhanilikdən sapdırmışdı. Nizaminin fikrincə, İsgəndəri 
qəzəbləndirən səbəbJərdən biri m əhz bu olmuşdu. İsgəndər fərman 
vermişdi;

“Muğkırın ayini qalxstn ortadan...
Fitnəni, h iybn i qovdu hər yerdən,
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Muğları dağıtdı meyxauəhrdən, 
Diinyadan sildi hi>r bulamq dini 
Saxladı ən doğru dini -  ayini”

(42, s. 173).

Söz yox ki, dahi şair “Avesta”nın əslində, Zərdüştün “m ü d rik ” 
adı i b  düşünüb, m übarək dili i b  söybdiyi müqəddəs kəlam lardan  
hali idi. Fars  saray larm da bu müqaddəs dini görüşlərin nə kökə 
sahndığma “bulandığma” , hər şeyin alt-üst edildiyinə qarşı öz sözünü 
demiş, qəti etirazmı bildirmişdi.

Nizami “Avesta” ya -  Atəşpərəsthk dininə yüksək qiymət ver- 
mişdir. İsgəndərin “A vesta”ya naşı və qərəzh münasibətini, onu 
məhv etməsini və s. bağışlaya bilməzdi. Nizami “İsgəndərnamə” nin 
sonunda çox ah-mədəni şəkildə, ustahqla, onun özünün peşmançıhğı 
və etirafı ib  qəti sözünü deyir və onu tam am  sarsıdır. Beb  anlaşılır 
ki, Nizami qədim Şərqin olduqca dərin qatlarmı qaldırmış, bu qədim 
dünyanm  təfəkkür tərzi, mədəniyyəti, mifık dünya görüşü, inamı və 
s. i b  yaxm dan tanış imiş. İsgəndərin valeh olduğu bu ölkənin 
güzəranm m  qədim k ö k b r  üzərində yarandığı və ucaldığmı deyir. 
H əm  də bu  m əlum atları müdrik qocaların dih ib  bəyan edir. 
M araqhdır  ki, bu  cür “güzəran” ölkənin firavanhğı, insanlarm ra- 
hathğı və sakithkdə yaşaması, ədab t ,  düzlük, əmin-amanhqda ömür 
sürdüyü həyat qədim Şumer miflərinin birində eynib təsvir olunur... 
M akedoniyah İsgəndər m.ö. IV əsrdə bu ölkəyə yürüş edərkən məhz 
qədim ənənəbr, həm in bəşəri kcyfiyyətlər davam edib gəlirdi. 
N izam i bu həqiqəti, bu  mövcud ab m i müdrik qocalarm yaddaşı, 
sözü-söhbətib bəyan edir, qədim mədəniyyətin, “ulu qanunlar”ın, 
adət-ənənəbrin “ayin” kimi qorunub  yaşadığım ağsaqqallann qan 
yaddaşm dan  ahb  İsgəndərin valeh olduğu həyatm, güzəranm sir- 
b r in i  açır, onu bir daha  sarsıdır. İsgəndər gördükbri, müşahidə et- 
dikləri və müdrik qocaların  da söhbətbrindən  məst olaraq dərin 
düşüncəbrə dahr və “öz-özünə” dcyir:
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“Öz-özünə dedi; “Arifsən əgar,
Qoy sənə ibrət olsun bu süzhr, 
Düııyanı gəzməm m man, daha bəsdir, 
Hər ovlaqda bir tor qurmaq əbəsdir. 
Bütiin bildiklərim qalsın bir yana 
Bunlarw söhbəti həs edər mana.
Elə bil diinyanı o pərvərdiyar 
Bu mərd insanlarçun etmiş bərqərar. 
Bunlar şövkət vermiş aləmə, yəqin  
Siitunu bunlardır biitiin aləmin.
Diiz yaşaytş yolu budursa əgər,
İnsan bunlardırsa, bəs nəyik bizlər? 
Bizi haqq göııdərib çölə, dənizə,
Qəsdi göstərməkmiş bunlart bizə. 
Vəhşi adətlərə eyləyib nifrət,
Öyrənək bunlardan ayin, mərifət. 
Bunlart əvvəldən görsəydim əgər, 
Dünyant bu qədər gəzməzdim hədər. 
Tapardım özümə dağda bir kaha, 
Ibadət eylərdim orda Allaha.
Bunlar tək asudə ömr edərdim mən, 
Dinim də olardt həmin bu dindən ”

(42, s. 576).

Bu “ö/-özüno dcm ə”b r ,  bu düşüncələr daxildən gəlir.
Əlavə şərhə lüzum yoxsa da bəzi həqiqətbr üzərinə vurğu salaq: 

Şərq Qərb üçün bir ibrətdir. Dünya bu mərd insanlar üçün yaradılıb. 
A b m ə şövkəti Şərq -  şərqlibr verib. Şərq bütün ab m in  sütunudur. 
Düz yaşayış yoJu Şərq yoludur. Əgər bebdirsə, bəs, Qərb nədir, qər- 
b libr kimdir? Bizi haqq bura -  çöb , dənizə gətirib çıxarıb ki, Şərqi 
bizə göstərsin, tanıtsın. Qəsdi, məqsədi bu olub ki;

“Vəhşi adətlərə eyləyib nifrət 
Öyrənək bunlardan ayin, mərifət ”
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Bunlan, bu  həqiqətləri Makedoniyalı fateh deyir, etiraf edir.
Tarix, N izam i və ağhn məntiqi deyir ki, bu ölkədə mövcud olan 

din zərdüştlük, inam  “ Avesta” kitabı idi. Ölkədəki Ulu qayda-qa- 
nunlar, a y in b r ,  ali insani nailiyyətlər İsgəndərin məhv etdirdiyi 
“Avesta”d an  gəlirdi. Dünyanı gəzib görüb-götürəndən sonra o, peş- 
m ançıhq çəkir, özü də bu dindən olm aq, bu dini qəbul etmək 
qərarm a gəHr. X atırlanan  m ətnin  son misrasma diqqət edin!

“Dinim də olardı həmin dindən” .

Bu, İsgəndərin d ah a  ağır etirafı idi. O, “Avesta”m məhv etməklə 
ümumiyyətlə m ədəniyyət tarixinə etdiyi xoyanəti dərk etmişdi. İs- 
gəndərin etirafm m  ardm ca N izam inin dediyi bu sözlər də mənahdır 
və deyilənləri bir d ah a  təsdiq edir:

“İsgəndər görəndə onları dindar,
Peyğəmhərliyini ctmədi izhar”.

Hələ X II  əsrdə N izam i b u  qənaətə gəlmişdi. Lakin indiyədək 
2300 ildən a r t ıq  b ir  m üddətd ir  ki, Şərqin guya hər şeyi Qərbdən 
aldığı fikri ilə razılaşmışıq, bu  fıkri təbhğ etmiş, yaymışıq. Və hələ 
də Qərb Şərqə y u x a n d a n  aşağı baxm aqda davam  edir, indinin 
özündə belə Qərbə pərəstiş baş ahb  getməkdədir...

Tarixi obyektiv  öyrənməh, qərəzh fikirlərdən əl çəkilməhdir. 
Dünyanm  tarixi yenidən yazılmahdır!

Kambisin hərəkətinə gələk: m əcburən “adətə çevirdiyi” 
“Avesta”ya da düşən, hətta  “müqəddəs q an u n ” kimi hallanan “qan 
qohum u ilə evlənmək, ailə q u rm aq ” insanhq tarixinə ləkə idi. Çox 
ağır ləkə! Buna görə də tarixən lənətlə qarşılanmışdı. MakedoniyaİJ 
İsgəndəri “A vesta”ya qarşı çevirən səbəblərdən biri də bu idi. Böyük 
Nizami də yəqin ki, qələmini bu hədəfə yönəhmişdi. Bu, müqəddəs 
dini k itaba sahnm ış elə bir eybəcərhk idi ki, bu gün beb  yada 
düşəndə tük ürpəşir. Buna görə xalq bu “adətə” uymamış, nifrət 
etmiş, o, ancaq  İ ran  saray lan  və bu ətrafda dolaşan din nü-
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mayəndələri, möbidlər və b. arasm da qala bihnişdi.
M ötəbər yazıçımız Çəmənzəminh bu acı həqiqətdən yan keçə 

bilməmişdi. “A vesta” və onun  tərcüməsi ilə məşğul o larkən bu 
məsələyə insani, yazıçı-vətəndaş münasibətini bildirmişdi. O, “ Qızlar 
bulağı” əsərində orijinal bir üslubda bu həqiqəti açır, məsələyə ay- 
dm hq  gətirir, özmövqcyini bildirir.

Belə ki, qədim zam andır, clə o vaxtlardır. Gənc nəslə keçilən 
“ son dərs”də, təhmdə tarixin dərinlikİərinə gedihr. Haçansa kərpi- 
clərə mixi yazı ilə həkk olunmuş “Avesta” mətnləri oxunur, təhhl ol- 
unur. Mətn Cəməsb adh  bir zərdüştçü m idiyahnm  həyat və 
fəahyyətinə aiddir, o, mətni öz əhlə yazıb. Dərsdə vaxtilə M uğandan 
İrana gəlmiş Ceyniz ad h  bir tələbə sıra ilə düzülmüş yazıh kərpi- 
clərdən birini oxuyur:

“ -  Ahura Mazda! Sənə ən sadiq olan kimdir?
Ahura M azda cavab  verdi:
-  M ənə ən sadiqlər yaxşı fikirh, yaxşı sözlü və yaxşı 

hərəkəthlərdir!
“  Gözə görünən dünyanı yaradan , pak ol! A hura  M azda, ən 

savab işlər nədir?
A hura M azda cavab verdi:
“ Ən savab işlər susuz ycrə su çəkmok, ağac əkmək, körpü 

salmaq, zərərh həşəratı öldürməkdir.
Gözə görünən dünyam  yaradan, pak ol! A hura Mazda, Yer 

nə dcmiş?
A hura M azda cavab verdi:

Yer dcmiş: məni əkən şad olar, əkməyən isə qəmgin olar. 
Buğda yerə səpiləndə divlər acıqlanar: buğda dit verandə hirslənər. 
Buğda sünbül sallayanda divlər çatlar.

- Gözə görünən dünyanı yaradan, pak ol! Ahura Mazda, divlərə 
xidmət edən kimlərdir?

A hura M azda cavab verdi:
- Diviərə xidmət edən köcəbələrdir; özləri əkməz, başqalarmm 

da əkinini tapdalarlar.
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-  Gözə görünən dünyanı yaradan, pak ol! A hura  M azda , tor- 
pağı, suyu, havanı, atəşi, bü tün  jen h a lan  (qadm  dem əkdir, dinə 
pərəstiş, doğru luq  və pakhq  m ənalarm da da işbn ir)  vəsf edirəm, 
çünki onlar sənindir!

-  Gözə görünən dünyanı yaradan, pak ol! A hura  M a z d a  ən 
fərəhli ycr haradır?

A hura M azda cavab verdi;
-  Ən fərəhh yer insanm ev tikəcəyi yerdir. Ə n  fərəhh ycr çox 

taxıl əkilən, çəmənliyi olan, bol meyvə ağaclan bulunan  yerdir. Ən 
fərəhli yer qadm, çoluq-çocuq, heyvan sürüsü və ilxısı olan yerdir” ... 
(18, s. 371).

Müəllim burada tələbəni dayand ın r  və özü əlavə edir.
“Övladlarım, - dedi, - Cəməsb bu fikirləri Zərdüştün “Avesta” 

adh kitabmdan almışdır. O nun Zərdüşt olduğunu söyləmişdir. Lakin 
“A vesta”nm  bəzi fikirlərinə şərik olmadığı üçün on lardan  bəhs 
etmir. “M uğ”, ya atırvanlarm  (od keşikçisi, azərban) “A vesta”ya 
əlavə etdikləri bir çox təsvirlərdən iyrənir, onlara heç də əhəmiyyət 
vermir. Vətənindən çıxmasmm başhca səbəbi də budu r” (18, s. 373).

Burada, son sətirlərdə təbii bir rcalhğa işarə vurulur. Müəllimin 
dilindən deyilən bu fikirlər “Avesta”nm  keşməkeşh inkişaf yolunu 
çox dürüst iş ıqlandınr. Belə ki, “A vesta” düşüncələri həm 
“m u ğ ”larm özləri, həm  də digər yad şər və nadan  qüvvələrin zid- 
diyyəth, bəzən hətta “ iyrənc” fikirlərindən təmizlənmişdir. “Avesta” 
kitabmdakı fikirlər, əsrlər, min illər boyu beləcə durulmuş, yetkin, 
kamil insanlar, möbidlər tərəfindən, əshnə uyğun, əshnə qayıtmaq 
mənasmda davam və inkişaf etdirilmişdir.

“ Avesta”nm, zərdüştçülüyün təbliğçilərindən biri də vətənindən 
didərgin düşüb M uğandan  İrana gəlmiş Ceyniz adh tələbədir, kər- 
piclərdəki yazıları oxuyur, təbhğ edir.

Növbəti kərpicdəki mətndə yuxanda izlədiyimiz mətləbdən söz 
açıhr; atanm öz qızı, qardaşm  bacısı ilə evlənməsinə qarşı nilrət və 
üsyan məzmunu verihr; antibəşəri, iyrənc bir hərəkət, “qanun kimi 
rədd edilir, lənətlənir.

M ətndə bacı ilə qardaş arasm da bu ağır, kədərli söhbət gedir;
“ -  Jinduqt, - dedim, - ümumi dərdimizdən başqa, səndə ayrı bir 

dərd də olduğunu duyuram . Zərdüşt eşqinə, söylə görüm, nə olmuş?
Jinduqt başmı qaldırdı, hcyrətlə üzümə baxdı və yenə aşağı saldı. 

Bu dələ daha şiddətlə ağladı. Qalxjb gözlərinin yaşmı qurulam ağa 
başladım. Axırda başmı çiynimə söykəyib susdu. Bir az keçmiş 
təkrar soruşdum;

Jinduqt, - dcdim, səndən kiçik də olsam, yenə qardaşm am , 
dərdini mən də bilməyib, kim biləcək?

Jinduqt ah çəkərək köksünü ötürdü və tu tqun səslə;
~ Dordim böyükdür, bəlkə də əlacsızdır! -d e d i .
-  Əlacsız dərd varmı?
-  Görürsən olur!
Sözlərini q u r tanb , Jinduqt üzümə baxdı. Baxışmdan dərdini an- 

ladım.
-  A tam ız cvlənəcəkmi? -  deyə cəld soruşdum.
Jinduqt cavab o la raq  ağladı...
-  N ə  a tam a, nə qardaş ım a ərə gctməyəcəyəm, nə olur-olsun” 

(18, s. 377-378).
Jinduqtla evlənmək üstündə ata ilə böyük qardaş Eyzədəsb -  iki 

möbid arasm da qızğm mübahisə gedir, hətta ata ilə oğul əlbəyaxa, 
olur, oğul atanı təpik allm a sahb döyür də.

“ Nəhayət, səbir kasası doldu və hiddətinə malik ola bilməyib 
dedi;

Ata, qanunu bilirik, tək ra r  etməyə lüzum yoxdur. Lakin 
qanun  yol vcrsə də, sən evlənməkdən vaz keçməlisən.

Qardaşım m  sözləri bir ox olaraq atamm ürəyinə sancıldı.
Y am an bağırdı.
~ Nə, axırda müqəddəs qanunu  təhqir ctməyəmi qalxışdm? Sən 

bclə möbid imişsən? Müqəddəs atəşgədəni beləmi idarə edirdin? Eyib 
olsun!...

Q ardaşım, atamıza qarşı hörməti unudaraq;
- Sənə eyib olsun! - dedi. Q ocahqdan yerindən tərpənə
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bilmirsən, iıələ evlənməlc niyyətinə də düşürsən.
'■‘Qocalıq” sözü atamı daha da aloviandu'dı, özündən ç ıx a ra q :
-  Sus, turani, iskit! -  deya qardaşımı təhqir etdi” (18, s. 379).
“Təhqir” kimi təqdim edilən bu  sözlərə diqqət edin!
“Sus, turani, iskit!” Bu, türkə olan nifrətmi?! Əlbəttə, a t a m n  öz 

qızı ilə evlənmək arzusu türk əxlaqı deyildi. (Lakin bu  əslində fars 
əxlaqı da deyil); yazıçmm da bu fikri söyləmək niyyəti yoxdur. Bu, 
tarixin qaranhq bir səhnəsinin qara  və iyrənc ləkəsidir...

Kiçik qardaşla bacı arasmda mətndəki söhbət davam  edir:
“ -  Yenə nə olmuş? -  deyə sordum. Bir az düşündükdən sonra:
-  Dünən axşam baş möbid atamı və Eyzədəsbi yamna çağırmışdır.
-  Sonra?
-  Sonra, məni Eyzədəsbə vəd etmiş.
Sözlərini qurtarmamış Jinduqt ağladı.
-  Sonra?
^  Sonra nə olacaq, bu axşam qardaşım a arvad olm ahyam ” (18, 

s. 382).
Q ardaşm  təəssüratı son dərəcə d ah a  kədərli, faciəli və 

dəhşəthdir:
“Jinduqtun verdiyi xəbər məni nizə kimi deşib o tayıma keçdi. 

Düşüncəyə daldım. Lakin  uzun düşüncələr, çıxacaq yol göstərə 
bilmədi...

Sabah səsə ayıldım. D axm aya meyit gətirmişdilər. A tırvanlar 
arasm da atamı və Eyzədəsbi də gördüm. Məni görcək hönkürtü ilə 
ağlaşdıhır. Ürəyimə acı bir şeylər damdı. Zindandakı yuxumu xatır- 
ladım. Susan bir halda irəlilədim ~ cənazədə Jinduqtu gördüm. AI- 
nm m  bir tərəfmə qan sağılmışdı.

Qapalı gözlərində acı həsrət duyuludu.
Q onşum uzdan sordum, qısa o laraq hadisəni anlatdı, gecə 

Eyzədəsbi yataqda qoyaraq  çıxmış, gözləmişlər gəlməmiş. Səhər 
tezdən meyitini Semiramis qələsinin altmdan tapmışlar, bürcə çıxıb, 
o radan  özünü atmışdu'...” (18, s. 382-383).

Mətləb də aydmdn', yazıçmm münasibəti də. Burada Jinduqtun

kiçik qardaşm m  düşüncələri, onun əzab və mənəvi sarsmlılan da az 
söz demir:

‘T ühaf bir vəziyyətdə idim. Dünya mənim üçün əzabdan başqa 
b ir  şey deyildi. Jinduqtla anam  müstosna edilərsə ürəyimdə bütün 
yaradıhşa qarşı dərin nifrətim vardı. Zərdüşt və Ahura M azda da 
gözümdən düşməyə başlamışd]...” (18, s. 381).

Yazıçı Y.V.Çəmənzəminli bu acı əhvalatı qələmə alıb xatırlamaq 
və bədii əsər yazmaqla öz insani borcunu yerinə yetirərək, türk oğlu 
tü rk  olduğunu təsdiq etmişdi. Bəşər tarixində bundan  çirkin əməl 
vardımı ki, müqəddəs kitaba da salmmış, “q anun” şəklini almışdı. 
F a rs  hökm dan Kambisə, onun  ruhuna  (əgər bu ruh varsa) min 
lənəl!!!

Kambis - ümumən farslar “ A vesta” müqəddəs dini kitabınm 
başına bu oyunları açmışdı. Y.V.Çəmənzəminli çoxlanna müəmmah 
qalan bir həqiqətin üstünü açmış, “Qızlar bulağı” əsərində bədii şə- 
kildə də olsa bu qara ləkənin üstünə işıq salmışdı...

Beləliklə, “Avesta” nın İran imperiyasının dini, ideoloji əsaslan, 
dövlət dini olması və bu inkişal mərhələsi nə az, nə də çc^x, min iki 
yüz il çəkdi. Lakin bu k itab  öz müqəddəsliyi ilə hcç bir əsərlə 
müqayisəyə gəlməz pak, müqəddəs bir kitab olaraq yaşadı, yaşayır 
və yaşayacaqdır.

3) Ərəb işğalı və İslaınııı qələbəsiııdəıı sonrakı dövr. “ Avesta ’nm 
süqulu  mərhələsidir. İngilis alimi D.Uilber yazır ki, “Arabir 
məzdəkizm adlandınlan /ərdüşllük sasanilər dövründə dövlət dini 
oldu və hələ ncçə əsrlər xalqın dini olaraq davam edib gəldi. Elə ki, 
ərəblər Iranı işğal eldilər, əksər l'arslar islamı qəbul elədilər. Kim ki, 
k(')hnə inamı saxladı, H indislana köçüb geldi, onlan o rada  fars ad- 
landırmağa başladılar, qa lan lan  isə İranın ayn-ayn yerlərində gizli 
şəkildə öz dinlərini saxladılar. İndi Tehran, Yezd və Cjeranda 
/ərdüştilərin güclü icmaları va r” (135, s. 24). Bizim eranm  “VII əs- 
rinin orlalarına doğru islamın zərdüştlüyü dövlət dini kiıni ləğv etdiyi 
və sıxışdırdığı vaxlda “A vesta” ö /  əhatə dairəsilə müqayisədə bir şi- 
lahi kitabə olaraq, söyləndiyi kimi aydm, ifadəli, peyğəmbərləri tərif
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h im nbrin i az təmsil edirdi” (95, s. 4).
Təkcə bu  faktı xatn'lamaq kifayətdir ki, VII əsrdə, yəni ərəb işğ- 

alm m  başlandığı dövrdə ölkədə İslam dövlətinin yarandığı və islam 
dininin qəbul edildiyi vaxtda “Avesta” dini kitablar külliyatı 21 cild- 
dən ibarət idi. O ndan indiki zam ana ancaq üç kitab qalıb. Burada 
məşhur alman alimi Güqo Vinklerin bir fıkrinə də diqqət edək: “ Şərq 
təfəkkür tərzi im kan verir deyək ki, böyük tarixi çevrilişlər həmçinin 
öz dini izi ilə diqqəti cəlb edir. Başqa sözlə, hər bir yeni dövlət y\lJah 
hesaba ahnaraq  bərqərar edilib və bu  səbəbə onun ardm ca şövqlə 
ibadət, din, təhsil dəyişilib. Yeni dövlətin banisi həm də yeni dinin 
banisi olub. A ncaq  sıx-sıx nəzərə çarpır ki, təriqətin banisi siyasi 
hakim  vəzifəsinədək qaldınlm ayıb. Necə ki, məs., M əhomməd və 
onun digər çoxlu ardıcılları belə etmişlər” (77, s. 20).

Beləliklə, zərdüştlük ^  “atəşpərəstlik” dini öz yerini islam dininə 
vermişdi; “Zərdüştlüyün bir dövlət dini kimi iflasmdan sonra onun 
davam çılan  qaçm ağa m əcbur olmuşlar. Nəticədə hal-hazırda 
zərdüştlüyə kiçik cəmiyyətlərdə təkcə İranda və H indistanda etiqad 
edilir. Bu çox böyük külliyyatm qahqlarm ı bizə m əhz həmin 
cəmiyyətlər gətirib çıxarıblar ki, yenə də orta əsrlərdə yaradıhb bütün 
dövrlərin məişət ədəbiyyatmı az-çox əks etdirir” (104, s. 4).

Buraya qədər deyilənlər və xüsusilə bu son müəlliflərin -  
D.Uiller, G.Vinkler, F.X.Kessidi və b. alimlərin dedikləri və gəldiyi 
nəticələr imkan verir biz də bura əlavə edək: Ərəb işğah, ərəblər elə 
ki, türk dünyasmı fəth etdilər, ona üç elə ağır zərbə endirdilər ki, in- 
diyədək onun  altm dan çıxa, özünə gələ bilmir:

1) İlk növbədə türkün vahid kökünə balta çalıb onu parça-parça 
etdilər, onun  vahidliyini pozdular. Azərbaycan, Özbək, Qazax, 
Türkmən, Qırğız, T atar  və b. adlarla türk xalqlan yarandı.

2) Türkün inammı qırdılar, “A vesta” kitabmı, zərdüştlüyü -  
“G öy T an n  dini”ni əlindən aldılar. Bu gedişdə, bu prosesdə 100 min- 
lərlə türk qırıldı, bir-birini məhv etdi; islamlaşma qıhnc gücünə başa 
gəldi; bizə - Azərbaycan xalqma verilən “qıhnc müsəlmam” adı da 
b u rad an  qalıb. Bu çarpışmalar, mübarizələr tarixi qəhrəmanlar

Babəklər, Məzdəklor, Cavanşirlor də yetirdi. Nə yaxşı ki, türkün 
güclü epos, dastançıhq ənənəsi varmış! Bu hadisələri bədii şəkildə 
əks etdirən “M an as” epopeyası, “Alpamış” , “Q obland ı”, “U ral 
Batır” və b. qəhrəmanlıq dastanları yarandı.

Bu dastanlarda mövcud həqiqət az-çox əksini tapıb.
3) Türkün qədira və tarixi-milli əlilbası ~ yazı mədəniyyəti iti- 

rildi, məhv edildi; Orxon-Yenisey” yazısı üzərinə elə bir qara pərdə 
çəkildi ki, 1000 il o, işıq üzü görmədi, ancaq XIX əsrdə aşkar oldu, 
tədqiqat obyektinə çevrildi. Türk xalqlannm  mənəvi aləmi, onlarm 
ruhuna, qanma hopmuş “A vesta” inamları, adət-ənənələri, “ayin- 
lər , bayramlar və s. üzərinə kölgə sahndı, ya mənimsənildi, ya da 
qadağalar qoyuldu... V-VI əsrlərin qəhrəm anhq dastanı “ Kitabi- 
Dədə Q orqud” abidəsi - türk əxlaq-etika kodeksi elə nifrinləndi ki, 
onun sorağı XVIII əsrdə yad ölkələrdən gəldi... Ərəblərə belə lazım 
idi. Ərəblər öz dinini, yazısmı, əxlaqmı tabe etdikləri xalqlara caladı.

Bunları bilməmək, bilib də gənc nəslə çatd ırm am aq olarmı?! 
Yooxü...

Avesta”da bütün kainatı, insanlığı uca olan vahid Tanrı ~ ulu 
Hürmüz idarə edir. Zərdüşt Hürmüzün ali niyyətlərini, xeyirxahhğmı, 
amal və istəklərini həyata kcçirən peyğəmbərdir. Əhrimən xeyirxah 
qüvvələrə qarşı dayanan şər qüvvədir, bədxahhğm, hiylənin, şərin, 
ya lanm  hamisidir. Ə hrim ən sonra gələn dinlərdə şeytan, iblis do- 
nun d a  vcrilir, təsvir olunur.

“ Avesta” bütün dinlərin əsası, ilkin çıxış nöqtəsidir. Vahid Tanrı 
idcyası məhz bu kitabm “müqəddəs” dini kitab olduğunu təsdiq edir. 
“A vcsta” dinlərin ilk və klassik səviyyəsidir və bu səviyyədə də qahr.

---------------------------------------------------- — ------------------------------------_ A z ə r h a y c a n  ədəh iyyatı  la r ix i
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6. “A V E ST A ”N IN  M Ə N Ə V İ D Ü N Y A SI

Zərdüştlük qədim dini inam və ideyalarm, Şumer-Babil din i 
görüş və rəvayətlərinin bütöv halda elmi təsdiqidir. Bu dini inam və 
ideyalar, bu dini görüş və rəvayətlər “Avesta”da tamamlamb, ədəbi- 
dini, elmi-dini problemlər halmda klassik şəkb  düşüb.

1) “Avesta”ıjın quruluşuna dair.
Zərdüştlüyün müqəddəs dini kitablar külliyyatı “A vesta” və 

“Zəndavesta” adı ilə məşhurdur. X IX  əsrin orta lannda K.Kossoviç 
‘■‘Zəndavesta”nm  bu  hissəbrdən ibarət olduğunu qeyd cdirdi;

“ 1. Bizə qədər çox na tam am  vəziyyətdə gəhb çatmış qanun- 
vericihk qaydaları (Vendidad);

2. Dini mərasimə aid qulluq və ibadətbr (Yasna və Vispered);
3. Ayrı-ayrı səcdəgahlar şərəfinə edilən, qismən H om cr himn- 

lorinə bənzər ibadə tb r  (Yaşt);
4. Dini lirik şe irbr (Q atlar)” -  (142, s. XXIX).
J.Y.Braginski “A vesta”nm ikinci redaksiyada quruluşunu belə

verir;
“ 1. “Vendidad” - ş ə r  qüvvəbrə və divbrə qarşı tərtib cdilmiş qa- 

nunlar məcəlləsi və təhmatı; 22 fəsildir.
2. “Vispered” -  təntənəli ibadət nəğm əbri,  əsasən 24 fəsildən 

ibarət olub, müxtəlif əlyazm alarm da artıb-əskihr, məzmunca 
“Y asna”ya yaxm bşır.

3. “Y asna” -  qurbanverm ə və tan n la ra  d u a  m ərasim brində 
tərifləməbr və ibadətə aid müraciətbr; 72 fəsildir, o cüm bdən 17 fəsil 
qat adlanan nəğmələrdir. “ Avesta”nm çox qədim hissəsi sayılır.

4. “Y aşt” -  tə rif  himnləri, xüsusib, çoxlu mifoloji ünsürbrə 
malik 22 müxtəlif Zərdüşt dini nəğməbri.

5. “Kiçik A vesta” ~ bu ra  bir sıra kiçik ibadət m ətnbri,  o cüm- 
lədən orta fars dilində Günəşə, Mitrə, Aya, Ardvisura, Barxrana və 
Oda beş dua, beş himn, dörd  xeyir-dua vermə, iki o tuz günlük 
gündəlik - bütün ehtiramlı səcdəgahlara və ruhlara günəşli aym otuz 
günü üçün cədvəl və s. ənənəyə görə “ Kiçik A vesta”ya, bir qayda
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olaraq, “Y aş t” da aid edilir" (74, s. 71-72),
“A vesta"nm  bütün m əzm unu bu quruluşda vcrilir, bu əsaslar 

üzrə təqdim olunur. Bu cür başqa toplular kimi “Avesta” da uzun 
ə s r b r  boyu yaranıb, mətn və onun  təsbiti üçün istifadə edilən 
qrafikası, təbii olaraq, dəyişikliyə uğrayıb... Bununla yanaşı, artıq 
mətnin, zərdüştlüyün kah inbrin in  marağmı təmin etməyən hissəbri 
şüurlu surətdə ondan çıxarılırdı. Digər tərəfdən kitabənin mövzuca 
m əzm unu güclü şəkildə gcn işbn ird i.  Dili və qrafikasm m  
dəyişdirilməsi ib  əlaqədar o laraq təbii seçmə gedirdi” (104, s. 4).

Dövr, zam an dəyişmişdi. Ə rəb  istilası i b  hər şcyi “ycnibşdir- 
m ə k ”, yeni islam ideologiyasmı yeritmək üçün hər sahədə cəhd 
göstərilirdi. Dövlət dini -  ideologiyası olan zərdüştlüyün iflası onun 
tərəfdarları və davamçılarmı ölkədən çıxıb getməyə məcbur etdi.

“A vesta”nm rus dilində nəşr olunmuş və bizim istifadə etdiyimiz 
mətninin girişində deyilir; “ H im n b r  kimi, dualar da ahəngdar qu- 
ru luşa m alikdir. Təsəvvür o lunur ki, ilk yaradıhşda “A vesta”nm  
bütün m ətni ritmlli olub, zam an keçdikcə isə bu əsas itib və ya pozu- 
lub. Bununla beb, az və ya çox dərəcədə saxlamlan ahəngin dəqiq 
heca sistemli hissəbri, onun  nəsrindən asan başa düşüldüyü fikrini 
söybməyə im kan verir. “A vesta”nm  çox yerlərinin mənası indiyədək 
təfsilatı i b  şərh olunmayıb və ya şübhəli olaraq qalır. O dur ki, bu 
nəşrdə yozum dan istifadə edihr. Bu da təbiidir, kitabənin göstəribn 
qahğm m  (onun ən qədim əlyazması b. e. 1324-cü ilinə aiddir) giriş 
sözü və ayrı-ayn ifadəbri m ətndə çatışmır. Bu cəhətdən bir sıra ifa- 
d əb r in  dəqiq tərcüməsi d ırnaq  arasm a ahnıb. Fəsilbrin adları tez- 
tez şərti o laraq göstərilir və onda kvadra t dırnağa almır” (104, s. 5).

K itabən in  dini-hüquqi qanunları,  verdiyi müdrik nəsihətlər, 
təbliğ etdiyi həyat tərzi, əmək eşqi, torpağa bağlılıq uca göylərin -  
T anrınm  insanları idarəsi, on lara  qayğısı və s. ib  əlaqəli şəkildə 
verilir.

2) Xeyirlə şərin mübarizəsi.
Bütün d in b r ,  bütün fəlsəfə xeyir və şərin mübarizəsi üzərində 

təşəkkül tapıb. Bu, həb lik  qədim Şumer mifiərindən başlanır.
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Zordüşl peyğəmbərdə inkişaf etdirilib geniş vüsol alır, əsas fikir -  
konscpsiya şəklinə düşür.

“Avcsta”da xeyirb şər çox mühüm və əhatəli problcmdir.
Bütün dinlərdən (m usaçıhqdan, isaçıhqdan və s.), bütün 

təriqətlərdən (buddaçılıqdan, suljçilikdən və s.) qabaq “Avcsta”da  
xcyir və şər problemi nəinki qoyulur, həm də misilsiz dərəcədə və fəl- 
səfi-bədii səviyyədə öz şərhini tapır. Problemin inkişafı gəhb 
“ liilqmıs” dastanm a, Bilqamısm məsələni qəti şəkildə qoyub 
fəaliyyətə keçdiyi ana telə calanır. D astanda oğlunun ünvanma Nin- 
sun anamn dihndən bu sözbr deyihr;

Necə ki, o zaltm Humbaham məhv etmayıh,
Necə ki, yer üzündən şər qüvvəni silməyih,
Heç hdhd olmadığı hlr sava^a girəcək,
Heç hələdolmadığı hir yo l ih  gedəcak”

(U , IIII., II, 15).

Bu səs tarixin dərinhkbrindən gələn Ana torpağm  səsidir, “Ycr 
üzündən şər qüvvəbri silməyə”, qaragüruha qarşı mübarizəyə Ana 
çağınşıdır. Ana və Ana torpaq  əmindir ki, onun övladı bütün çətin- 
h k b rə  sinə gərəcək, keçilməz yollardan kcçərək, öbcək, amma 
qəbbə  çalmamış geri dönməyəcək.

“Avesta”nı A na torpaq, onun çağırışı doğurub.
Dünyada istər dini, istər fəlsəfı, istərsə də ədəbi-bədii baxımdan 

xeyirlə şər bir-birinə zidd, bir-birib daim döyüşən qüvvələrin təması 
kimi şərh olunur.

“Avesta”mn I fəsh “Coğrafı dastan -  poem a” adlanır. Burada 
“xeyirxah” və “yam an” -  şər ölkəbr xatırlanır. Xeyirxahhq, əmin- 
am anhq  olan ö lkəb r  Hürmüzün, yaman, şər-şamata ölkələr Əhri- 
mənin adm a yazıhr. Bütün əsər boyu bu iki xcyir və şər qüvvə 
bir-birinə qarşı dayanır.

Fəsil belə başlanır;
“ Hürmüz Zərdüşt Spitamaya dcdi; “ Mən, mən, ey Zərdüşt Sp'

tam a, fərəhsiz yerbrdə əmin-amanhq yaratdım” , “ən yaxşı yerbrdən 
və ö lkəbrdən birinci olaraq, gözəl Daitya (çayı) yanındakı Aryan 
Veçəni mən Hürmüz yaratdım.

Lakin orada fitnəkar Əhrimən ağır qamçı yaratdı, ö lkəbrə sarı 
ilanlar və divlərb qış göndərdi” .

“ O rada -  on ay qışdır, iki ay yaydır, bu da 
soyuqdur -  sular üçün, 
soyuqdur -  torpaq üçün, 
soyuqdur -  bitki üçün.
Bu isə qışm ortasıdır və özəyidir, nəticə e tibarib  qışdır, çox güclü 

sel-sudur” (104, s. 5-6).
“Coğrafi dastan  -  p o e m a ”da  xatırlanan ölkələrin ad lan  

qədimdir, çoxunu müəyyən etmək çətindir, bir qismini isə onhırın 
sonrakı adları i b  müəyyənləşdirmək olur. M əsəbn, “P o em a”da 16 
ölkənin adı çəkihr. Diqqəti bunlarm  ikisi üzərinə yönəldək.

1) Aryan Veçə - gözəl D aitya  çayı yanmdakı ölkədir. A lim brin  
fikrincə, bura A raz sahili to rpaq land ır ,  ya Xarəzmdir, ya d a  Amu- 
D ərya yə Sır-Dərya (qədim  yunan  adları: Oks və Yaksart) 
hövzəbridir.

2) Xnenta -  Hirganiya ölkəsi hesab olunur (74, s. 73). Bu da bi- 
zim Kaspi -  Xəzər ətrafi sahilbri, Xəzərin qərb sahili torpaqlarıdır. 
H ürm üz “birinci olaraq, bu  to rpaq ları yaradıb, abad  edib, həyat 
verib, Od, Su gətirib, K ü b k  əsdirib...”

X eyirb  şərin mübarizəsi çox ciddi, ciddi olduğu qədər də əzəli və 
əhatəli məsəbdir, insanlıqla yaşıddır.

Xeyir -  işıqdır, istilikdir, həyatdır, dirilikdir, insanlığm istək və 
amaJJarı yolunda canı fəda etməkdir, bu yolda hər  şeydən 
keçməkdir, insan fədaisi olmaq, insan zəkasma işıq, ziya verməkdir. 
Əsl ziyahhq da b u radan  yaranıb , istilah şəklinə düşüb, “ziyah” 
məfhumu, anlayışı m eydana gəlib. Hürmüz am ahnm  icraçısı olan 
Zərdüşt xeyrin, haqqm , ədalətin rəmzidir, işığıdır - peyğəmbəridir.

Şər -  zülmətdir, ildə “on  ay qışdır” , “suya soyuqluq” , “ torpağa 
soyuqluq”, “bitkiyə soyuq luq” gətirən qüvvədir.
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H ob çox qodim zamanlarda Şumer (vo Babil) rovayollorindo ilk 
insan lan n la r  olan Enlil//Ellil vo Enki qardaşları arasmda söhbot 
gcdir; doğulanlardan qorxuya düşən Enlil qardaşı l 'nkidon soruşur; 
“ insan noslini mohv etmək yaxşı olmazmı, insanlan yenidon sonin 
onları hazırladığm g ib  çevirəkmi?! Müdrik Enki “yox!” deyo cavab 
verir. İnsanlar bizo öz qurban  hodiyyolorilo bizim mobodlorimizi 
doldurm aq üçün lazımdır...” (42, s. 3X). Bu fikir çox qodim, 40-50 
min il bundan  dah a  artıq  qədimloro aid rovayotlordo söylonilir. 
Demoli, ilk insan -  tann la rm  xislotində mokr, şor varmış. Sonralar 
Ümumdünya D aşqm m da da bu mokri, bu şəri, insana olan zülmü 
müşahido edirik.

“ l^ilqamıs” dastanmda deyilir ki, yer üzündon insan noslini silmək, 
yox etmok üçün bu Daşqmı, bu tulanı Enlil tann  t()rodib, buna o bais 
olub. Dastanda daşqmdan sonra molum qurban mərasimi zamam İla- 
holər anası Anu da bunu etirafedir (14, s.XI I, 160-165).

Demoli, qədim monbəloro, mil’ık tosəvvürlərə göro xeyirlə şor qar- 
daşdır. Xeyirə, xeyirxahlığa qarşı şorin, nifrinin özü do oslində tan- 
n la rd a n  gəlib. Bu qədim tosovvürlor, bu fikir “Avesta” kitabmda 
işlonib, xeyirxah, qayğıkeş tan n la r  Hürmüzün vo onun  on yaxın 
kömokçisi Zordüştün simasmda, şor qüvvolor, bədxahhq və nifrin 
Əhrimonin simasmda ümumiloşib, elmi-dini-rolsəfı cəhotdon bütöv 
bir fikro - xeyirlo şorin obodi mübarizəsi konsepsiyasma çevrilib. 

Xeyirlə şərin mübarizəsi əbodidir, lakin onlarm tərəldarları odəbi deyil. 
Şor, zülmot insan qolbinə çökəndo dözülmozdir, şər işlərin 

başlanğıcıdır, onu elə botndəcə “məğlub c tm ək”, boğmaq gərokdir 
ki, fitnokarhq töronməsin. Buna göro Zərdüşt Hürmüzdon “silah" 
söz istəyir.

“Hürtnüz, Zədüşta v c t  

e h  möcüz^hv yaradan Söz 
Ki, oıııııt köm^fyih, nəlicMb 
Biilün kinli düşmən məğlııh olsun ”

(104, s. / I) .

Əhrimən şor qüvvədir, zülmot romzidir. Onu şor tanrısı da ad- 
landırn'lar. Şumer-Babil minorindəki Enlilin “Avesta"da yenidən 
“zühuru” , yaradılmış prototipdir. Deməli, xeyirlə şərin mübarizəsi 
“Avesta”da yeni deyil, çox ozoli məsələdir. Çox-çox qabaqlara aid- 
dir. “Bilqamıs” dastanmda zülmətə qarşı mübarizə güclü idi, xeyir 
vo şor qüvvolərin mübarizəsi ön sıraya çokilmişdi. Bilqamıs vo dostu  
Enkidü zülmətlə, şərlo heç cür b an şa  bilmir, ona qalib gəlirlər. Bu 
mənada onlar həmişə narahat idilər - əsl insan, işığa, xeyirxahhğa 
can atan, hoqiqət, düzlük, odalot vo əmin-amanlıq yolunda çarpışan, 
canmdan kcçən qəhrəmanlar kimi naraha t idilor.

“Mifgər hıı yer üzüıuh rahathq, dinclik var?I”
(14, VIIII., V, 5).

deyən Bilqamıs bütün həyatmı şor qüvvolorlo çarpışm alarda keçir- 
mişdi; haqq, ədalət, düzlük, təmizlik uğrunda mübarizoyo həsr et- 
mişdi, şər işlərə, qara qüvvələrə, xəbis niyyətlorə qarşı durmuş və 
z.ororlər də çalmışdı.

“Ziilm ət faydasız şeydir, insana nıır }','>r,ıkdir”
(4, VIII. V, 51)

idealı ilo nofəs almışdı.
Lakin dastanda xeyirxahhğa can atan, ədalət və əmin-amanlıq 

yolunda çarpışan qəhrəmanlar odalətsizliyə məruz qahr, tanrılann 
xeyir və şər “cobhələrə” aynlması, bir-birinə kin və odavətin nəticəsi 
o laraq Enkidü ölümə məhkum cdilir, təqsirləri də bu olur ki, onlar 
şor qüvvolori meşədən bir sidr ağacı kəsib, buğanı vo əjdaha Hum- 
babanı mohv cdiblor. Həmin münasibətlə dastanda tanrılar arasmda 
mübarizə gedir. Enkidü deyir:

“M ənim gecə gördüyüm yuxunu cşit deyim
Anu, Ellil va Şamaş nəsə danışırdılar.
Bnğanı, Humhaham niyp öldürdü onlar?

280 2S1



ELM Ə D D İN  ƏIJBƏYZADƏ Azərhavcan ədəh ivva tı  la r ix i

Ellih lərəf döniib,
Aııu dcdi: “Dağlardan sidri oğtırlayanlar 
Ölüm^ layiqdirhr!”
Ellil söylədi ki, “qoy Enkidii ölsün onda, 
Bilqamıssa ya^asın!”
Şamaş isə qahrəman Ellih cavah vcrdi:
“Bıığanı, Hıımbahanı onlar öldürmədimi 
sənin göstərişinh?
İndi günahsız yerə ölsün Enkidü?”
Ellil də acıqlanıh dedi Şamaşa: “Dinh,
Onlar dostlııq etmirmi həs həmişə səninh!”

Burada Bilqamısın dosluna dediyi sözlər düşündürür;

“Qardaş, əziz qardaştm, axı hir söylə mənə.
Mən təmizə çıxmışam niyə sənin ycrinəl

(14, V III, 3-18).

T anrılann  çıxardığı hökmo Bilqamıs öz narazıhğmı bildirir. 
O nun təqsirini də Enkidünün boynuna qoyduqlarm ı ədalətsizhk 
sayır, buna görə ömrü boyu əzab çnkir. Dcməh, ədalətsizhyin, şər- 
şəmətanm, kin-küdurətin, çəkişmənin kökü, əsası tanrılarla bağhdır, 
əshndə şər işlər oradan  gəhb. Xalq dastanm da bu müşkül məsələnin 
həlh bclədir.

Buradan da Bilqamısm əzab-əziyyəth günləri - əbədi həyat 
uğrunda mübarizəsi başlayır ki, ölüm olmasm, xalq, insan əbədiyyətə 
qovuşsun və şər qüvvələrə qarşı duraraq , həmişə xeyirxah işlər 
görsün.

Insan insan üçündür, insan insanlığa gərəkdir. Bu fıkir, bu amal 
əsasmda qələbələr qazamlmışdır. İnsanm bəşərihyi, ölməzhyi, digər 
canh varhqdan üstünlüyü, ahhyi də bundadır.

Bəşər tarixində xeyir və şər qüvvələrin doğuluşu, insanlarm ikih" 
olması, bir-birinə qənim kəsilərək mübarizə aparması, bu sağalmaz

“dərdin” ilkin qaynaqları məhz şumcrlərdən, ümumən Babihstandan 
başlanır. “Avesta"dakı xcyirlə şərin mübarizəsi həmin qaynaqlardan  
süzülüb gohr. Bu tel ana tcldir, üzülməz teldir, həyat ahəngidir. 
'‘A vesta" bu ana kök üstündə köklənib. Çünki məsələ, mövzu hər 
dövrdə təzədir, gərəkhdir, odur ki, yenidən ortaya çıxır. Zərdüştün 
böyüklüyü və xidməti də ondadır ki, məsoləni, mövzunu dövrlə, za- 
m anla  əlaqələndirib daha gcniş, əhatəli şəkildə qaldırmışdı.

Şərə qarşı mübarizə amah, bu ah məqsəd “Avesta”d an  müasir 
dövrə doğru kcçib gələn qırmızı xətt kimi görünür. Bu m ənada da 
“ İnsan ali məxluqdur”, “ İnsan yer üzünün əşrəfıdir” anhıyışlan 
yaranıb. İnsanı qorum aq, m ühanzə  ctmək, ona  yüksək amal və 
idcyalar aşılamaq əz.əldən şərəl’ olub. İnsanı ikilikdən xilas cləmək 
uğrunda əbədi mübarizə a p a n h b  və apanhr...

İşıq və qaranhq dedikdə, əlbəttə, gündüzlə gccə, gün işığı ilə gecə 
zülməti anlayışlan  qanşd ın lm am alıd ır .  Bu cəhət “A vcsta”da da, 
“Bilqamıs”da  da  aydm şəkildə nəzərə çarpır, gccə, gccə qaranhğı 
başqadır, kainatın  əzəli və əbədi gcdişidir, (gccə öz zəruriliyi ilə heç 
də gündüzdən az əhəmiyyətli deyil) gccə gözəldir. Ayh-ulduzludur, 
həyatm, insanlarm yuxusu, dincliyi, istirahətidir, gecədən gündüz 
doğur, səhər açıhr. Q aranlıq  və işığın gecə və gündüzün 
növbələşməsi olmasaydı, müvazinət pozular, kainat qocalar, həmişə- 
cavan qalmazdı. Tanrının qüdrətinə bax ki, kainata işığı nə qədər 
vcrirsə, qaranhğı da o qədər vcrir və bu tarazhq heç vaxt pozulmur, 
bircə dəqiqə belə o yan-bu yanı yoxdur.

“ Hər gccənin bir gündüzü var” - məsəlində məzmun bir qədər 
başqa səmtə (çətinliyə, dara  düşməyə, uğursuzluğa, şərə və s.) yozu- 
lur, məcazi məna daşıyır. Bu bir qədər yuxarıda deyilən zülmət an- 
layışına yan olsa da, poetik anlayışdır, məcazdır, bunlan 
qarışdırm aq olmaz. Əslində insanın zülmətə, yəni qara qüvvələrə, 
şərə, bədxahhğa və s. qələbəsi, işığa çıxması deməkdir, qaradan, şər- 
dən təmizlənməkdir, ağ gün, işıqh gələcək, sabah deməkdir.

“Avcsta”da Hürmüz dünyəvi dayaqdır, bütün kainata işıq verən, 
onu idarə cdən, insanların ağhnı, zəkasını, dilini inkişal ctdirən ulu
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qüvvə - Tanrıdır. “ Biıqamıs” dastam nda, “O rxon-Yenisey” 
kitabələrində, “Dədə-Q orqud k itab ı”ndakı T a n n  da cyni mənəvi 
qüvvə, eyni mənəvi varhq olub, türk xalqlarmm qədim dini görüşləri 
və ruhani dünyasmın vahid işıq şüası, başlanğıcı, təkan vcrən qüd- 
rətidir.

Qədim türk təfəkküründə Tanrınm  dünyəvi am ah insanlara 
yaxşıhqdır, kömək əHni uzatmaqdır, onlan  pis əməllərdən, şər işlər- 
dən qorumaqdır. Əcdadlarımızm, ulu babahırm bizə bəxş ctdiyi tor- 
pağı, suyu da T anrm m  yerdəki “parça”harı kimi tanıması elə onlara 
inam və ehtiram idi ki, bunun öz həyat fəlsəfəsi vardır.

Xeyir və şərin mübarizəsi “Avesta”da fəlsəfi zirvəyə yüksələn 
eyni fəlsəfı-ruhani teldir ki, Azərbaycan ədəbiyyatmın bütiin dövr- 
lərdə leytmotivinə çevrilib, qəhrəmanhırm fəahyyətində, nağıl və das- 
tan lanm ızda və s.-də öz ifadəsini əslinə, qaynağm a uyğun şəkildə 
tapıbdır. “Avesta”da geniş şəkildə şərh olunan bu lel Azərbaycan 
mənəvi fikir tarixində inkişaf edib ycni bir istiqamət alıb, şaxələnib, 
öz çalarlan ilə daha  da zənginləşibdir.

Azərbaycan hökm dan  Tomiris Arazı keçməyə hazırlaşan qəs- 
bkar Kirə xəbər göndərir ki, gəl, sən bu şər işdən əl çək! Müharibə 
etməyək. Arazı qana çalxamayaq. Mehriban qonşuluq münasibətləri 
yaradaq . A ram ızda sülh olsun, dostluq olsun... Lakin Kir buna 
məhəl qoymur. Qanh döyüş başlamr. Nəticədə Tomiris qələbə çahr. 
K irin başı kəsihr.

Xeyir şərə qalib gəlir.
Azərbaycan xalq yaradıcıhğmda Bərdə padşahı Nüşabə İsgən- 

dərin  tələb etdiyi “yeddi ilin xəracı və qoşunun  bir illik azuqəsini 
tərəddüd etmədən artıqlaması ilə verməyə razı olur. İkiqat -  on dörd 
ihn xəracmı verir ki, müharibə etməsin, şəhəri dağıtmasm, ölkə ziyan 
çəkməsin. Nüşabə İsgəndərin qoşununa lazımi hörmət edib, üç gün- 
üç gecə məcUs qurduqdan  sonra ona deyir;

“ ” İsgəndər, mən bu gözəl şəhəri dağıtdırmaq, əhalini qırdırmaq 
istəmirəm. Dünya mah nə olan şeydir, sabah düşüböləndən sonra sənə 
bir qanş yer, beş arşm kəfən qalacaqdır, indi zəhmət çək, çıxaq bayıra.
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İsgəndər Nüşabə ilə bayıra çıxdı. İsgəndər gördü ki, yüzə kimi 
yüklənmiş qatır dayanmışdır, xəbər aldı;

-  Bu qatırlar nədir?
Nüşabə dedi;
-  Yeddi ilin xəracıdır.
Isgəndər dedi;
-  Mən xərac sərrafıyam, bu, on  dörd ilinkidir.
Nüşabə dcdi;
-  Məgər sənin niyyətin, ölkələri dağıdıb qanlar axıtmağm dünya 

m ahndan  ötrü deyilmi? Apar, dünya malı dünyada qalacaq.
Bu sözdən sonra İsgəndər dcdi;
- Xəracı sənə bağışladım, geri qay ta r  qatırları.
Nüşabənin sözü İsgəndərə böyük təsir etdi. Bu şəhərdən heç bir 

şey aparmadı. H am an gündən öz aralarında dos tluq  kağızı 
bağladılar” (46, s. 125).

Xcyir şərə qalib gəlir. Ağıl, zəka şər niyyəti üstələyir. Bu, 
“A vesta” təliminin xalq arasında güclü təsiri və əməli nəticəsi idi.

N izam i də, görünür, b u  qaynaqdan su içmişdi. 
“ İsgəndərnamə”dəki Nüşabə-İsgəndər tcli eyni əsasda köklənmişdi.

Nizaminin Nüşabəsi dünya (atchi Makedoniyalı İsgəndəri hör- 
mət və ehtiramla qarşılayır, ona sülh və dostluq təklif cdir, öz ağh, 
tədbiri, xeyirxahhğı ilə İsgəndəri şər işlərdən onunla vuruşmaqdan, 
müharibədən çəkindirir, öz ölkəsində ona qan tökməyə imkan ver- 
mir. Səxavətlə açılmış ycmək süfrəsinə plov əvəzinə qaş-daş, almaz, 
yaqut, dürr düzdürür.

“Qtzıl hüsat qııı dıı, şahııı ömində 
Bir xalça qoyuldu giiıirişdəıı parlaq.
İçiud.ı dörd hiillur kasa qoyaraq,
Biri hl, o hiri qızüdan dolmuş,
Biri diirr, hirin^ yaqnt qoyıılmıış.
E h  ki, ıızundı allar siifrəyə 
Ağtzlar açtldı taam yeməya.
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Nüşah^ dedi: “Ey höyiik hökmiiran, 
Yeyinlz ən dadlı bu xıtrnşlardan

Buna çaşıb qalan İsgəndər deyir:

“Diizmiisən siifrəmd almaz, yaqut, diirr, 
Daş-qaş yeyihrm i, bu nə deməkdiv?”

(42, s. 217).

Nüşabə suala suallarla da cavab verir:

“Niişahə giilərak söyhdi şaha:
“Daşm ki, hoğaza yolu yox, daha,
Faydasız, yaramaz heb daş iiçiin 
Bu qəd^r vuruşmaq, çarpışmaq neçiin?
İndi ki, yem.ıya yaramaz hu daş 
Diinyada onunla ucalarmı haş?
Dəyərsiz hir daş ki, olmayır yem.ık,
Onunçiin bu q^dar z-^hm^t na g.ıri)k?... ”

(42, s. 217).

Nəticədə Nüşabə “şər işlər baş vcrmnsin, onun torpağma, 
mülkünə ziyan toxunmasın!’' - dcyo şahdan tominat da alır:

“Gedərkifn Niişab,ı bağladt peyman,
İsgəndər verməsin miilkiin.ı ziyan.
Vəsiqə yazm ağa şah verdi fərman,
O cənnətdən çıxıb getdi hökmiiran”

(42, s. 218).

Nizami “ İsgəndərnam ə”do qoydugu, holl ctdiyi xcyirxahlıq, 
omin-amanlıq, dostluq, əhd-pcyman mosolnlnrindn - bütövlükdo 
xcyirlə şərin mübarizosindo “Avcsta” , “ Hilqamıs” dastanı qay-
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n a q la rm d a n  ilham ahr, çıxış cdir, öz sözünü də dcyir. İsgəndərin 
Bərdndə olması, Nüşabo ilə görüşü, məclisdə oturması səhnələrinin 
təsviri və başqa fəsillərdə dönə-dönə Zərdüştün xatırlanması, liiir- 
m ü z ü n  dindirilməsi, onun dünyagörüşü, fəlsəfı fıkirləri üzərində 
dayan ılm ası və s. təsadüf deyil, bunlarm  tədqiqidir. N izam i 
N üşabənin  dili ilə Makedoniyah fateho “dərs’' verir, Zərdüşt tohmi 
k c ç i r ,  işlərindən xəbərdar o ld u ğ u n u  tonə ilə üzünə deyir, hər şcyi 
bildiyini ona söyləyir:

“Viicudum şəhərdə etsə də məskən,
Qəlbim qafıl deyil, şahlar işindən.
Hindistan miilkündən Yunana qədər,
Virandan, abaddan tutmuşam xəbər”

(42, s. 213).

Nüşabə İsgəndərin qabagm a yemək yerinə daş-qaş, lol-cəvahirat 
q o y u b ,  ona tövbələtmə vcrmək, o n u  şər işlərdən -  müharibələrdən, 
ölkolori “v iran ” qoym aqdan çəkindirmək, onun istilaçıhq ruhunu 
q ı rm a q  istəyir və qırır.

Xcyir şərə qalib gəhr...

3) “Avesta”da əmək eşqi və torpağa məhəbbət təHmi
“ Əmək insanı ucaldır” -  dcyiblər. Burada çox dərin, bəşəri bir 

h o q iq ə t  var; bu əməklə uca lm anm  kökləri, həyati-fəlsəfı özülü 
“ A v c s ta ”da qoyulub, inkişaf ctdirilibdir.

Əmək insanı həmişə qanadlandırıb , ona torpağı sevdirib, halal 
çö ro k  vcrib. Əmok, torpağa qulluq, bununla da halal əməyə, doğru- 
lu ğ a ,  düzlüyə çağınş “Avesta”nm  leytmotivi, baş xəttidir.

Holo “Bilqamıs” das tanm da  qəfil göylərdən Bilqamısa səda 
gəlirdi:

Bilqamıs! Adamlara çoxdan belə buyrulub.
Əkinçi to rp aq  əkib, məhsul yığm aqda olub.
Naxirçı ilə ovçu heyvanlarla dolanır,
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D əvis'm igeyinib, ə t ih  qiclalam r”

(14, VIIL, V, 1-2).

u .  “Avesta^da təqdir və lobliğ oiunur, təiim edilir.
Avesta’ nm III l'əsli H ürm üzb Zərdüşt arasmda bu məzmunda söh- 

bətiə başlanır.

Ey canh, əsl ah m ı Yaradan! Hansı torpaq  yer üzündə ən srözəJ 
hesab oiunur?

Və Hürmüz dedi;

-  D oğrudan da harda  ki, pak adam  (aşavan) ev ucaldjr, ona od- 
ocaq və sud, arvad-uşaq və yaxşı sürü verihr, onda bu evdə bol ma)- 
qara, bol insaf, bol azuqə, bol arvad və bol uşaq, bol isıq və hər cür 
həyat səadəti olur...” (104, s. 8).

Hər şeydən əvvəl, burada ocaq, ev-eşik, arvad-uşaq, ailə sahibi 
olmağa, bəşər həyatmm ilk və müqəddəs nailiyyətinə çağu'iş var. Ev 
tıkmək, ucaltmaq, ev-eşik, arvad-uşaq sahibi olmaq, od-ocaq 
yandırmaq xoşbəxtlikdir, səadətdir. Zərdüştlüyün özülü, bünövrəsi 
ınsanlığa, hər şeyin başlanğıcı, əsası olan ailəyə, həyat səadətinə ça- 
ğırışla qoyuJub. Bütün bəşəri hiss və duyğular insan həyatı üçün 
zərurı olan məsəJəbr də bu mövqedən işıqlandırıhr, həll olunur.

Hürmüzlə Zərdüşt arasmda söhbət davam edir:
-  D oğrudan da, ey Zərdüşt Spitama, harda daha çox taxıl, ot, 

bıtkı və yeyılən meyvə becərilir, harda  quru torpaq suvanJır və ya 
çox nəmh torpaq qurudulur, orda daha artıq xjrda və iri mal-qara 
yctişdirilir, ...orda xırda mal-qara daha  çox gəlir verir... Hər kəs, ey 
Zərdüşt Spitama, sol əliylə və sağ əliylə, sağ əliylə və sol əliylə bu tor- 
pağı becərir, o (torpağa) bərəkət gətirir. Bu ona bənzər ki, sevimli 
ər sevgıh arvadm a yumşaq yataqda oğul və ya başqa bir səadət bəxş 
etmış o lur” (104, s. 8-9),

Toı pağa sidq-ürəkdən bağlıhq, məhəbbət və işgüzarlığın nə 
qədər alı, müqəddəs iş olduğunun təbliği göz önündədir.

Hürmü/Iə Zərdüşt arasm da söhbət davam cdir.
“Torpaq insana belə deyir.

-  Ey sən, insan, necə məni sol əlinlə və sağ əlinlə, sağ əlinlə və 
sol əlinlə becərirsən, həqiqətən m ən hər cür ruzi və bol məhsul 
verəcəyəm... Kim bu torpağı becərmir, ey Zərdüşt Spitama, sol əliylə 
və sağ əliylə, sağ əliylə və sol əliylə torpaq  ona belə deyir; "Ey sən, 
insan, necə məni becərmirsən... həqiqətən, sən əbədi olaraq, yaşayıb 
yad qapılannda dibnçilik cdənbrin  arasmda qalacaqsan... Kim taxıl 
səpirsə o, doğruluq səpir" (104, s. 8-9).

“Avesta"da geniş vüsət alan bu təlim ənənəvi olaraq davam edib 
gəlir. Məs., Nizamidə həmin fıkir bclə iJadə olunur.

“5//7 toxum sap^r, o hiri hiçər.
Baxtiyar odur ki, hu sözü dinhr...
Keçanhr hir çox şey  ^kmişhr hiẑ ,̂
Biz da əkməUyik gənc nəslimiz^”

(42, s. 336).

İnsanm yarandığı gündən ona dayaq, həmdəm olan əmək, insa- 
nın həyat tərzini əhalə cdən halai zəhmət, təmiz iş, hər üç kitabda - 
“ Avcsta"da, “ Bilqamıs”da və “Xəmsə”də özünəməxsus bir dahiJikJə 
təsvir olunub. Mənbələr arasm da ayn-aynJıqda ən azı min illik (və 
daha artıq) zaman məsaJəsi olsa da, bir qaynaqdır, bir bulaqdır, in- 
sanm həyat yolunun işığıdır halaJ zəhmət, əkib-biçmək, becərmək 
ənənəsinin davamı və ümumən ana  torpağa bağlıhq, məhəbbət və 
chtiramdır.

“A vesta”da fıkir əhatəli və rəlsəfi aydmJıqla qoyulub, inkişaf et- 
dirilib. Burada insanlan zəhmətə, əməyə, müqəddəs yola dəvət var, 
düzlüyə, doğruçuluğa güclü təlqin var; “ Kim taxıl səpir, məhsul 
becərirsə, o, möminlik, düzlük, doğruçuluq, təmizlik əkib-becərir, 
həyata, insanlara xoşbəxtlik və səadət gətirir” .

M ətndə torpağı “sol əliyb və sağ əliyb, sağ əliyb və sol əliylə 
becər” m əzm ununu verən eyni il 'adəbrin tək ran  qəsdən edilib, 
qabardılıb; to rpaqdan “dördəlli yapış” , insanm səadəti bundadır! -  
deməkdir. Bu əsas mətləbbri, baş lik irbri dönə-dönə demək, təkrar
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ctmək üsulu, beb  yazılış lərzi “Avcsta’'nı üslubca '‘Bi]qam]s’’la daha 
m öhkəm  bağlayır. Müasir türk dilində “Sağ olin əm əyi sol əb 
h a ram d ır” kəlamı da, yəqin buradandu'. Bu, hər iki əli işə cəlb 
etmək, sağ əli sol ələ və əksinə möhtac qoymamaq, ikiəlli işləmok 
tövsiyəsidir. Bunun daha  geniş mənası var. Ona görə m ə tn d ə  həm 
“sol əl”, həm də “sağ əl” dönə-dönə təkrarlanır.

Torpağa olan bu qayğı, bu əsl insani münasibət -  təlim çox  gcniş 
təsir gücünə malik olub, insanlarm əmək fəalıyyəlinin əsası olub. 
Buna görə də təbii olaraq, mifık təsəvvürlərə kcçib, h a l lan ıb ,  rə- 
vayətlərdə özünə ycr tapıb. Odur ki, biz cyni fıkirləri - tə lim in bu va 
ya başqa, az və ya çox dəyişikliyi ilə miflərdə, rəvayətlərdə  səs- 
ləndiyini, xatırlandığmı görürük. Məs.; “Zərdüştlüyün mjfologiyasj'’ 
kitabında bu barədə sual-cavab şəklində zəngin söhbətlər verilir. Bu 
söhbətlər Zərdüştlə A hura Mazda arasmda gcdir.

Sual: “ Ey canh, əsl aləmi Y aradan mömin! Bu ycrə, birinci, ən 
çox hara xoşdur?”

Cavab: “O yerdə ki, ey Zərdüşt Spitama, geniş o tlaq lara  mahk 
olan M itraya (çəmənlik və otlaqlar tannsı)  və R am anaya  xeyirli 
o ta rm a  istəyi ilə müraciət edən mömin ər əlində odun la  (xaoma 
hazırlam aq üçün), əlində barsmanla, əlində südlə, əHndə 
həvəngdəstəylə çıxış ed ir”

Sual; “ Ey canh, əsl aləmi Yaradan mömin! Bu yerə, ikinci, ən 
çox hara  xoşdur?”

Cavab; “O yerdə ki, mömin ər odla, südlə, arvadla, uşaqla, çoxlu 
sürülərlə təchiz olunmuş ev tikib. Və o vaxtdan da bu evdə bolluca 
bəslənmiş mal-qara, bolluca yemlənmiş it, bolluca yemlənmiş arvad, 
bolluca yemlənmiş uşaq, bolluca ycmlənmiş od, xoş həyat üçün lazım 
gələn bolluca yemlənmiş bütün vəsaitlər vardır” .

Sual: “Ey canh, əsl aləmi Y aradan mömin! Bu ycrə, üçüncü, ən 
çox hara xoşdur?”

CaVab: “O yerdə ki, ey Zərdüşt Spitama, ən çox səpinti hahnda  
çörək, otlaq, məhsuldar bitkilər əldə cdirlər, s f  ''crlərə su çəkirlər, 
suyu çox olan yerləri qu rudurla r” .

Sual; “ Ey canlı, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu ycrə, dördüncü, 
ən çox h a ra  xoşdur?”

C avab; “Həqiqətən, o yerdə ki, xırda və iri mal-qara yetişdirilir” . 
Sual; “ Ey canlı, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu yerə, beşinci, ən 

çox h a ra  xoşdur?”
C a v a b ;  “ Həqiqətən, o yerdə ki, xırda və iri mal-qara ən çox 

peyin (kübrə) vcrir” .
B u ra d a  sual və cavablarm m əzm unu dəyişilir, mənfi istiqamətə 

yön alır, b u  məqsədlə eyni sayda 5 sual yenidən verilir və cavablar 
ahnır.

Sual; “ Ey canh, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu yerə, birinci, hara 
ən çox  xoş deyil?”

C av ab ; “Erezurun zirvəsində, ey Zərdüşt Spitama! O yerdə ki 
Y a lan m  yatagmdan dcvlər bir yerə yığışırlar” .

Sual; “Ey canh, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu yerə, ikinci, hara
ən çox xoş deyil?”

Cavab; “ Həqiqətən, o ycrdə ki, ən çox meyitlər ölən itlər və
ölən insanlar vardır” .

Sual; “ Ey canlı, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu yerə, üçüncü, hara 
ən çox xoş deyil?”

Cavab: “ Həqiqətən, o ycrdə ki, orda ölən insanlarm qoyulmuş 
olduğu matəm tikililəri ucaldıhr” .

Sual: “ Ey canlı, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu yerə, dördüncü, • 
hara ən çox xoş dcyil?”

Cavab: “ Həqiqətən, o yerdə ki, orda Əhrimənin həşəratlarmm 
(xrarctralarının) ən çox yuvası var!”

Sual; “Ey canlı, əsl aləmi Y aradan  mömin! Bu ycrə, bcşinci, hara
ən çox xoş deyil?”

Cavab: “ Həqiqətən, o rda  ki, ey Zərdüşt Spitama, orda mömin 
kişinin arvadı və uşağı əsirliyin tozlu  və quru yolu ilə aparıhr və 
kədərli səslərini ucaldırlar” (93, s. 285).

Zərdüştlüyün torpağı təlim və təqdim üsulları zəngindir. Sözü 
dcmək, fikri söyləmək qayda və yollan  obyektinə, ycrinə görə tez-
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tez dəyişir. Mos.; “ən xoş” yerin hara olduğu suallan  qoyulur; 
ardm ca “dü xoş’' olmayan yerin hara  olduğu sualları verilir vo cav- 
ab lar ahnır, sahibinə - ku tbyə ötürülür, bu  cavablar öyüd-nəsihət 
şəklində Y aradan  -  T ann  tərəfindən verihr. Deməh, zəruridir, əməl 
edilməhdir. Deməh, “ən xoş” o lm ayan yeri, yerləri “xoş” etmək 
gərək, yəni “ən xoş” olmayan yeri, yerləri, torpağı “xoş” etmək üçün 
onu  becərmək, yararsız yerləri yararh hahı salmaq, “ən xoş” etmək 
gərəkdir. Bu, əshndə Yaradanm  sözü, tapşırığı kimi təqdim ediiir. 
D aha  dürüst desək, bu, Zərdüştün Y aradan - Tanrı adm dan  bəşər 
övladma verdiyi təhmdir; əsrləri, min ihəri keçib gəhb. Bu gün də öz 
qüvvəsində, gücündə qahr.

Beşinci suala ahnan  cavabda, daha həzin və ağır nöqtəyə tox- 
unulur: Vətən torpağı qorunm ah, azad olmah, Vətən övladı 
sakitlikdə, əmin-amanlıqda yaşamah, yaratmahdır, hər bir “mömin 
kişinin arvadı ~ uşağı əsir olmamah, quru və tozlu yollarla sürün- 
məməli, on larm  kədərli səsbri ucalm am ah” , eşidilməməlidir.

Bu, T anrm m  buyruğudur!
Növbəti, sual-cavab əsasmda deyibn  kəlamlar insanhğa daha 

başqa səmtdən çatdınlan  sözlərdir. Həyat eşqini artırmaq, insanlara 
sevinc gətirmək, onlarm diqqətini gərəkli işlərə yönəltmək m əqsədib 
düşünülüb.

Sual: “Ey canh, əsl aləmi Y aradan  mömin! Kim bu yeri, birinci 
ən böyük sevinclə sevindirir?”

Cavab: “ Kim ki, ölmüş itb rin  və ölmüş insanlarm basdınlmış 
olduğu yerdə ən çox xəndək qazır” .

Sual; “ Ey canh, əsl abm i Y aradan mömin! Kim bu yeri, ikinci 
ən böyük sevincb sevindirir?”

Cavab: “ Kim ki, həqiqətən ölmüş insanlarm qoyulmuş matəm 
tikintibrini, ən çox dağıdır” .

Sual: “ Ey canh, əsl abm i Y aradan mömin! Kim bu yeri, üçüncü 
ən böyük sevincb sevindirir?”

Cavab: “ Kim  ki, Əhrimənin həşəratlarmın (xrafsetralannm) yu- 
vasmı dağıdır” .
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Sual: “Ey canh, əsl ab m i Y aradan  mömin! K im  bu yeri, 
dördüncü ən böyük sevincb sevindirir?”

Cavab: “ Kim ki, həqiqətən ən çox əkməkb, ey Zərdüşt Spitama, 
çörək, otlar, məhsuldar b itk ib r  əldə edir. Kim susuz yerə su çəkir, 
suyu artıq olan yerbri qu rudur” .

Təmin olunmuş to rpaq  o to rpaqd ır  ki, o, uzun müddət 
sürülməmiş qalmışdır, eynilə u zu n  müddət uşağı olmayan, yaxşı 
bədənə malik gənc qadm bunun  üçün yaxşı bir ər istədiyi kimi, tor- 
paq  da sürülmək üçün yaxşı bir kəndli istəyir” .

Suahn cavabı davam edir:
“Kim ki, bu torpağı, ey Zərdüşt Spitama, sol əlib  və sağla, sağ 

olib və solla emal edir, onda bu to rpaq  ona beb  deyir; “ Ey sən, məni 
sol əlib və sağla, sağ əlib və solla emal edən ər! Həqiqətən də mən 
daim qabaq larda  ö lkəbrdən  keçəcəyəm, həqiqətən də mən daim 
gedə-gedə (bolluq) gətirəcəyəm ki, onlar çörək məhsulundan əlavə, 
həm də müm kün olan bütün həyat vasitəbrini toplaya bilsinbr.

Kim ki, bu  torpağı, ey Zərdüşt Spitama, sol əlilə və sağla, sağ 
ə h b  və solla emal etmir, onda  bu  to rpaq  ona b e b  deyir: “ Ey sən, 
məni sol ə lib  və sağla, sağ əlilə və solla emal etməyən ər! Həqiqətən 
də sən bundan sonra daim başqasm m  qapısma söykənərək yaşamaq 
üçün vəsait d ib n ə n b rin  arasm da dayanacaqsan: həqiqətən də yaxşı 
olan qidanı sənin böyründən aparacaqlar -  onu, onsuz da, həddən 
artıq yoxsulluq etmişbrə verəcəkbr” (93, s. 286).

Bu, daha geniş miqyash cavabdakı “mifık” təsəvvürbr “Avesta” 
kitabmm bizə məlum m ətnbrində  də, təxminən eyni şəkildədir. Bu 
isə o dem əkdir ki, “Avesta” nm m əzm unu beləcə el-obada, xalq 
arasm da mifləşmiş, rəvayətbr şəklində geniş yayılmış, öz təsirini də 
göstərmişdir. Bu, təkcə “torpaq təlimi” deyil, özünü çox geniş şəkildə 
göstərir. O dur  ki, “Avesta” nm  çoxsahəli məzmununu əhatə edən, 
məs.: rus dilində “Zoroastriyskaya mifologiya” adı ib  həcmi -  560 
səhifəlik bir k itab  olmuşdur!

“Zərdüştlüyün mifologiyası” məhz real, həyati həqiqətbrin  
təsəvvürbrdəki əksidir.
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Zordüşl bu cavabla bağlı “Ey canlı, əsl abm i Y aradan mömin! 
M azdayan inammın mahiyyəti nə vaxt üzə çıxır!” -  deyə alavə bir 
sualla müdaxilə edir və bu cavabı aiır:

“Nə vaxt ki, çörəyi səylə becərirlər
Kim ki, okərək çörək becərirsə, o, dindarlığı (Aşa) becərir, o, bu 

mazdaçı inamı qabağa itələyir, o bu mazdaçı inamı q idalandınr, on 
min “Yasna” duasmı icra etməyə bərabər iş görür.

Çörək becəriləndə devləri tər basır, buğda sovrulmağa hazır- 
laşanda devlər gücdən düşürlər, un hazırlananda devlər fəryad edir- 
lər, un xörəyi hazırlananda dəhşətdən devlər külək buraxn lar. Qoy 
həmişə evdə bu xəmir xörək olsun ki, dcvbr məğlub olsunlar, - buna 
görə onlarm ağzı çox qızmar olacaq və onlar qaçmağa məcbur ola- 
caqlar!

Yemək yem əyənbrin heç biri nə mömin işbr görməyə, nə (kənd) 
təsərrüfatı ilə ürəkdən məşğul olmağa, nə oğul törətmə işi ikə ürəkdən 
məşğul o lm ağa qadir deyildir. J k b  ki, bütün canh aləm yemək 
vasitəsilə yaşayır, yeməkdən qalanda isə həyatdan gedir” .

Sual; “Ey canlı, əsl abm i Y aradan mömin! Kim bu yeri, beşinci 
ən böyük sevincb sevindirir?”

Cavab: “ Kim ki, həqiqətən ey Spitama Zərdüşt, mömin ərə bu 
torpaqda haqqm ı işinə görə və borcuna görə vermirsə o, Spenta Ar- 
maytidən zülmətə, əsirHyə, hər yerdə ucu şiş çubuqlar basdırılmış pis 
dünyaya yuvarlanacaqdır” (93, s. 287).

Azərbaycan xalqı bu  gün də “Avcsta” ruhu iiə yaşayır, xalqımız 
bu gün də torpağa ehtiram, məhəbbət və qayğı ib  yanaşır, işə, əməyə, 
zəhmətə Zərdüşt təHmi əsasmda rəvac verir, onu yaşadır.

Hazırda dilimizdə işlə, əməklə, zəhmətb, torpaqla bağh onb rca ,  
yüzlərcə kəlamlar, a ta lar sözü və məsəllər var ki, “Avcsta”dan (və 
ondan  da əvvəlbrdən) süzülüb gəlib; bu işıqh, şərəlli yola əzəli çağı- 
nşm  və ehtiram m  məhsulu olaraq yaranıb.

1) “ İş insanm  cövhəridir” , “ İş yiyəsi işdə gərək” , “İş ki, oldu 
əyan, lazım gəlməz bəyan”, “İşbməyən dişləməz”, “ İşbyən dəmir 
işıldar”, “CrörühTiüş işdən gül iyi gəLər” , “()küzün laydı, işin /aydı.

öküzün cütdü, işin bitdi” , “ Başladığm işi yarımçıq qoym a”, “Bir işi 
başlamağa çahş, özü qurta ra r” ...

2) “Zəhmət batm az”, “Zəhm ət çəkməyən zəhmətin qədrini 
bilm əz” , “Zəhmətsiz bal yem əzb r” , “Əvvəl zəhmət çəkən sonra 
rah a t  olar” , “Axtardığını zəhmət qapısında taparsan” ...

3) “Əməksiz yemək o lm az”, “ İstərsən bal-çörək, al əhno bel- 
kürək”, “Torpaq deyir; öldür məni, dirildim səni” , “Bərəkət hərəkət- 
d əd ir”, “Nə əkərsən, onu biçərsən” , “ Kişidə qeyrət olsa, torpağı 
qızıla döndərər” , “Çalışqan nəyə əl vursa, qızıl olar” , “Kamil bağban 
çəkər bağm səfasın”, “Bağ salan barm ı dərər” , “ Bağa baxarsan bağ 
olar, baxmazsan dağ olar” , “ Bağa bax üzüm olsun, üzüm ycməyə 
üzün olsun”, “Bir buğda əkməsən, min buğda tapm azsan”, “Allah 
bacadan tökməz ki, gərək özün çahşasan”, “Hərəkət səndən, bərəkət 
məndən”...

Yüz-yüz, min-min ilbrin  yaratdığı bu xəzinə, əbədi söz sənəti in- 
cibri mənəvi dünyamızm h ə b  tək bircə nöqtədəki uğurudur.

4) Heyvandarlıq və mal-qaraya qulluq təlimi.
Əzəldən əməyin, təsərrüfatm bir mühüm qolu heyvandarhq olub. 

Heyvana qulluq etmək, m al-qara bəsbm ək, qoyun-quzu sürübri, at 
ilxıları, dəvə karvanları və s. saxlamaq tarixən ulularımızm xoşbəxt 
əmək fəaliyyətinin ayrılmaz sahəsi sayıhb. Bu fıkir “Bilqamıs” das- 
tanm da da diqqəti cəlb edir. U rukda mal-qara üçün ot tədarük edihr, 
o tlaqlar bəsbnihrmiş. O rada güclü-qüdrəth Buğa (cöngə) söhbəti də 
var. Bilqamıs ilahə İştarın şəxsiyyətib bağh eyibbrini bir-bir üzünə 
deyir, onu rüsvay edir. İştar çox qəzəbbnir və ondan intiqam almaq 
xəyahna düşür.

İş ta r  atası Anuya dcyir ki,
“Ata, hir huğa yarat, Bilqam m  məhv etsiıı (14, VI i ,  92).

Tanrı A nu  qızına söybyir;

“Buğa istəyirsamə, doğrudan da agar sən,
Urııkda düz yeddi il çoxlu samaıı olacaq 
Çoxlu ycm  yığmahsan mal-qaradan ötrii sən.
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Ip a r  söhbət açavaq söyhyiv atasına:
‘‘‘Uvukda mal-qavaya ot tədaviik etnnşəm 
Çöliin heyvanlavına otlaqlav h,ıshmi^am”.

(14, VI ı., 101-102, 105-110).

“ Bilqamıs” dastanm da güclü 13uğa qəhrəm anlar toroimdon 
öldürülür. Ç’ünki Buğa burada həqiqətə, düzlüyə, mənəvi satlığa, pak 
oxlaqa qarşı çıxarılan maneə idi. İlahə İştar onu şər işə qoymuşdu, 
özünə xidmətə çevirmişdi. Buna görə də o, məhv edilir. Dastanda 
Buğa ilə bağh 5-6 şeir silinib, orada əlavə nə deyildiyi məlum dcyil.

“Avesta’'da Buğa, Buğanm R uhu və boğaz İnəyin Ruhu tərən- 
nümedilir. Bar-bərəkət rəmzi olan bu heyvanlarm Ruhuna kəlamlar 
söylənilir, dualar oxunur, T annya yalvanşlar və s. cdilir. Məs., du- 
a la rdan  biri Buğanm Ruhuna oxunur. Buğa m ai-qara və bar- 
bərəkətə inam və bu mənada Hürmüzün havadan, köməkçisi kimi 
vəsf cdilir.

“Dua edivhv siz^ Buğanın Ruhu:
“M əni kim və neçiin yavatdı?
Kinli Eşma sıxıv məni,
Oğvu-quldur qovuv m.ıni.
Səndm  ha^qa avxam yoxduv 
Q oy kəndli qovusun m.vn” 

sovufjanda Buğam yavadan 
Avtadan: “Buğam kim qovuyacaq?
Vev onu sahihinə - 

gözal otlaqlı maldava,
E h  hiv xoşhifxt kişiy^ ki,
Ş jv  E^manı qaytavsm!”

(104, s. 12) 
mal-qaraya, sürüyə xətər yctməsin.

Buğanm Ruhu, sö/ yox, xalqm mal-dövk)t rəmzidir. Mətndə bol-

296

luğu, bərəkəti, mal-qaranı qoruyub saxlamaq, otarıb kökəltmək, ço- 
xaltmaq məsələsi qoyulur, onu etibarh əllərə, əsl sahibinə, “m aldar 
kəndliyə” -  xoşbəxt kişiyə tapşırm aq məsləhət görülür. Lakin buna 
A rta  razıhq vermir.

Cavah vevdi Avta: “Yoxduv, 
ağa, Buğam xilas edən.
Mən tammtvam e h  hiv kəs 
ki, layiqincə onu qovusun.
Heç yevdə layiq adam yoxduv 
ki, o k?s ona həyan olsun ”

(104, s. 12)

Buğanm və boğaz İnəyin ruhları -  hər ikisi əllərini göylərə 
qaldıraraq yalvarır ki;

“Pak mal-qava sağ qalmaq üçiin 
malahaxan Dvuc olmasın ”

(104, s. 12)

Mətndə Hürmüzün diHndən söylənihr ki, həqiqətən “ Ycr üzündə 
və səmalarda Artanm ürəyincə olan elə bir ər yoxdur ki, mal-qaranı 
ona  tapşıraq”. Nəticə ctibarilə bclə məsləhət olur: bu işlə elə Zərdüşt 
özü məşğul olsun, bu iş ona tapşınlsm.

Mən, Hiirmiiz, Artamn dostu,
həm də Sözii -  Mantram yaratdım  

Mal-qaram, kökəlsin və bəshnsin deys,
onlart çoxaltdtm. Sən Mantra isə 

Ağtzda ancaq Vohumam
siiriiniin asl dostunu qoy!

Diinyada t^k bivcə kas vav,
manim çağıvtştma hövmət ediv.
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Zərdüşt -

Azərhavcan ədəb ivvau  ta r ix i

sadiqdir Hürtniiz^, həm Artaya.
O hizi həmişə mədh edir

əgər söz verər isəm ona”
(104, s. 12)

Burada V ohum an gözətçi, ümum ən m al-qara ruhunu, səadət, 
var-dövlət xəyahnı təmsil edən surət-şəxs lcimi təsvir e:>lunur.

Zərdüşt m al-qaram , sürünü himayə etməyə, qorum ağa razıhq 
verir, bununla belə, Hürmüzdən bu köməyi da istəyir.

*‘E y Hürmüz, sürüyə ver 
Arta gücünü, əzəmətiui.
Q oy Vohuman da versin 
Dinclik sovqatını sevincini.
Əgər mənə Artanın gücü 
Vohumam təslim etsə,
Əgər mənə ruh versə,
Hürmüz özü maqlartn sözih  
Onda Hürmüz iltifat edər.
Bizə hə.xşiş, sizə ləyaqət verərl

(104, s. 13)

“Avesta”d a  da, “ Bilqamıs”da da  Buğa mifik surətdir, ondan 
totem , inam kimi söhbət açılır. “Avesta”da ayn-ayrı fəsillərdə Hür- 
müzün himayə etdiyi Buğa və onun R uhu insanm gücü, qüdrəti və 
həyat tərzi üçün zəruri sayılan bir heyvan kimi təsvir olunur, onun 
R uh u n a  müraciət edilir. Deməli, hər iki əsərə söz demək, fikir təlqini 
üçün Buğa surəti bədii vasitədir. “Dədə Q o rq u d ”da (“ Dirsə xan 
b o y u ”nda) da bu tel var, lakin burada Buğa mifik deyil, daha çox 
real surətdir, Baymdır xanm tövlədə saxlayıb bəslədiyi adi, ancaq 
çox güclü heyvandır, qəhrəm anlan sm aqdan keçirmək, gücünü, qü- 
drətini yoxlamaq üçün hünər meydanma buraxılır. Söz yox, hər üç

əsərdə istifadə olunan Buğa, Buğanm Ruhu arasmda ənənəvi bədii 
əlaqə və bağhhq mövcuddur. Bunlar bir-birini tamamlayan qınlm az 
vahid  ədəbi teldir.

Lakin “Avesta”da m al-qaraya qulluq, döl, artım, xeyir-bərəkət 
nam inə  Buğanm və boğaz İnəyin R uhu ilə söhbət, duaoxum a, 
tərifetmə özünü təbliği və təlimi m ənada  göstərir. M aqlarm əmək 
nəğmələri, xcyir-duaları və s. bu sahədə verilən təlimatdır.

Nəticə olaraq, təsərrüfatm maldarlıq  qolu üzrə mal-qaraya qul- 
luq, əsl işgüzarhq nümunəsi kimi Yim (tarixi əfsanəvi surət) və onun 
təsərrüfatı, mal-dövləti misal göstərilir; “O nun  torpağı xırda və iri 
m al-qara sürüsü ilə də, insanla da, köpəklə də, quşlarla da, qırmızı 
şölələnən odla da dolu idi. X ırda və iri mal-qara sürüsünə və insana 
yer çatmırdı” ; “Şaxtadan və scl-sudan canlı məxluqu qorumaq üçün, 
Hürmüzün, ona qabaqcadan  xəbər verdiyi kimi, a tlann  bütün dörd 
yana qaçm ası üçün uzun  hasar  tikdi, o ra  o, xırda və iri m al-qara 
sürüsündən ötrü ot-ələf yığdırdı, adam lar da, quşlar da, köpək də, 
alovlanan qırmızı od da gətirdi. O ra  o, min addımlıqdan su çəkdi, 
o ra d a  küçələr saldı, yaşayış ycri də, zirzəmi də, girəcək də, 
dayanacaq  da, dairəvi vərdənə də inşa ctdi” (61, s. 7-8).

Bir sözlə, burada bütün həyatmı əməyə, işə, çalışmağa, insanm 
gü/^əranmı yaxşılaşdırmağa sərf cdən bir insan həyatı əfsanəvi şəkildə 
təsvir o lunur və başqalan üçün də nümunə göstərilir. “Avesta”nm 
am ahnca, bu əsl güzəran, insanm kcçirməli olduğu qaynar həyatıdır. 
İnsan  təkcə özü üçün yaşam am ah, özü üçün düşünməməli; başqası 
üçün də gərək olmah, o n lan  yaşatm ahdır; bu, onun bəşəri 
mahiyyətidir. “Avesta” dininin ölməzliyinin bir sirri də bundadır.

“A vcsta”nm “Hürmüz rəmzi, an d ı”nda deyilir; “ Mən heyvan 
saxlayan adam lann  maneəsiz gedib-gəlməsini, sərbəst yaşamasını 
təmin edirəm. Artaya baş əyib hədiyyələr verməklə, and içirəm; bun- 
dan sonra  öz canımın və həyatımm xatirinə hürmüzçü kəndlərə xəta 
yetirməyəcək, onları tam am layacağam ”, “hər cür Druc, Raşa 
sifətlərindən imtina cdirəm” (104, s. 9-10).

Beləliklə, mal-qaranın, xalqm dövlətinin qayğısına qalmaq, onun
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keşiyində durm aq , onu  qorumaq, zərdüşllüyün mühüm və ciddi 
m əsəbsi olub; bu, “ Hürmüz a n d r ’na da düşübdür. Bu iso xalqa, zəh- 
m ətkeş k ü tb y ə  xidmətin və onun güzəramnm qayğısma qalmağm 
tasdiqidir. Hürmüzə - bir olan T a n n y a  itaət etmək, zərdüştçü ol- 
m ağ m  şər tb r indən  biri, məhz insanm  təkcə öz canı, “öz hr>yatı” 
barədə yox, ümumxalq, insanhq barədə düşünməsi, düz və xcyirxah 
olmasıdır.

Bu, ah insani keyfiyyətdir ki, '‘Hürmüz and ı”na düşüb. Ulu Tan- 
rınm  insan övladmdan tələbi budur.

5) Zərdüşt sözünüa qfidrəti
Zərdüştlükdə insan amah problemi üç insani kamillik şəkhndə 

təzahür edir: təmiz bədən, təmiz söz, təmiz əməl. Təmiz söz, haqq 
söz Platonda insanhqda ilahihyin rəmzi kimi işbdihr. Bu üç amil -  
insani kamilHyin üç mühüm şərti bəşəriyyətin dini, idraki və bədii 
fikrinin bel sütunu, camdır.

İnsani kamilhyin ilkin qaynağı yenə də gedib çox qədim brə - ulu 
Şumer mədəniyyətinə, “ Biiqamıs” das tanm a  calanır. “ Avesta”da 
üm m an olur, bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatına hopur, onun id- 
raki və bədii fikrinin əsasmı təşkil edir.

T a n n n m  insana bəxş etdiyi söz, dil, nitq pak, təmiz nemətdir: 
insan kəlamı da, nəğmə də buradan yaranıb, Sözə, d ib , nitqə, Tanrı 
səviyyəsindən yanaşılıb, dünyanm ən şirin neməti insanlara güclü 
təsir vasitəsi kimi tərənnüm edihb.

“ Bilqamıs” dastanm da Bilqamıs dostu Enkidüyə deyirdi:
“Tanrı sənə gözəl nitq, dərin ağıl bəxş ed ib” (14, VII 1., II) -  

ona  qiymət ver, onun qədrini bil!..
Göz^l nitq, “dəriıt ağıl” -  insamn ləyaqatil 
Təmiz, diiz, doğrıı söz -  şəxsiyyətin təsdiqil 
Nəğmə - həqiqət! Nəğmə - insana qanad!

“Avesta”da  həqiqi, doğru söz, nəğmə şər qüvvəni düz yola çəkən, 
ona  həqiqətin yolunu göstərən ən güclü təsir vasitəsidir, silahdır.

Nəğməkar deyir:
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“TəntənəU nəğmə evində,
Vohumana həyat verməyə hazıram.
Qoy mənim hiitiin işlərimə 
Hiirmüz özii haqq versin.
Nə qədər sağam, Artanın yolııyla 
insanları həqiqətə aparacağam”

(104, s. 11).
Nəğməkar daha sonra deyir:

“Arta -  həqiqətdir, od Rııhııdıır, 
məgər ağhm çatmır, anlaytm?
Vohumanı və səni
çəkih Hiirmiiz yoluna aparım,
Sənin sehrinlə, dilinlə mən 
diişməni Hiirmiiz yoluna gətirim ”

(104, s. 11).

Möcüz^h söz, güclü bədii kəlam, nəğmə gərəkdir ki, onun təsirib 
insanhğı düz yola, həqiqət yoluna çəkmək mümkün olsun; o, şər iş- 
b rd ən  çəkinib, xeyirxahhğa, təmiz əməlbrə qovuşsun, yaxşılıq etsin. 
Ümumiyyətb, təmiz əməllərə qoşulsun, yaxşılıq ctsin. Ümumiyyətb, 
“Avcsta”da Söz -  surətdir, daha dürüst desək, obraz, surət soviyyəsinə 
yüksəhr. Söz - M antra  Spcnta adı ilə çıxış edir; “şəxsiyyət” kimi 
təsəvvür edihr. Bu isə xoşbəxthk, səadət rəmzi dcməkdir. Bir qədər 
sonra  Söz tam am  müqəddəs məlumata çevrilir, Hürmüzün kəlamı, 
nitqi səviyyəsində dərk olunur, ilahibşir. O dur ki, Zərdüşt Tanrıdan 

Hürmüzdən “möcüzəbr yaradan” təzə müdrik sözbr dibyir:

“Hiirmiiz, mən səni tə r if  edirəm, 
ver mənə ağtzdan-ağtza keçən.
Elə miidrik sözlər ki, 
ilk dəfə ziihur etmiş olsun”

(104, s. 8-9).
“A vesta”da söz qüdrəth  mübarizə silahıdır, qara qüvvəbri
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moğlub etmək üçün çox güclü vasitədir. Tanrınm insana bəxş etdiyi 
sü/ü, nitqi, kəlamı düzlüyə sərf etmək, qılmc əvəzi çalmaq gərək ki, 
bəşər T a n n  yoluna qayıtsm. Söz, kəlam nəğməya dönəndə isə təsir 
gücü qat-qat artır, kütləvi olur, “zərbi kərən sm du'ir” . Belədə 
nəğm əkarm işi, fəaliyyəti səfərbəredicidir, əvəzsizdir. O d u r  ki, 
Zərdüşt Tanrıdan  -  Hürmüzdən nəğməkara kömək, ilham diləyir;

“H m m iiz, kömək eh  nəğməkara, 
hammı sənə itaəlkar edim!
E y yaxşt, gözəl dost!
Artam  və xeyri idavə cdən 
Hiirmiiz, kömək elə nəğməkara!”

Deməli, həqiqətin carçısı, doğru yolun açan sözdür, kəlamdır:

Təmiz söz, düz söz, haqq söz!
Təmiz kəlam, düz kəlam, haqq kəlam!
Hiirmiiz sözü, Hiirmüz kəlamı!

Zərdüştə görə əbədiyyət sözlə, nəğmə ilə yaranır, söz, nəğmə 
tarixin səhifələrini bəzəyir. Tarixi-ədəbi və dini-ruhani şəxsiyyətlər 
cismən dünyadan köçüb getsələr də, on larm  ruhu, “xoş sifəti” 
həmişəlik qahr, ağızdan-ağıza, nəsildən-nəslə keçib gəlir, yaşayır, 
əbədiləşir. Bu gedişdə sözün, nəğmənin gördüyü işi, oynadığı rolu 
hcç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Buna görə Hürmüzdən nəğməkar 
clə uğurlu sözlər, xoş, ahəngdar nəğmələr istəyir ki, təzə olsun, ilk 
dəfə dcyilmiş olsun.

“Təri/in uğnrunn anlamaq iiçiin 
Sizə miiraciətlə dcyilən xoş nəğmələr!
Onlarda mən əhədi saxladım  
Arta ilə Vohumamn xoş sifətinV’

(104, s. 11-12).
‘‘A nahit A rdv isu r  him nləri”ndən biri Hürmüz və Zərdüştlə

3 0 2

bağlıdır. Maraqlidn-, Hürmüz də Anahit Ardvisura -  günəş və su tan- 
nsm a qurban gətirir, ondan xahiş cdir;

“Ona qurhan gətirdi o Yaradan Hiirmiiz 
Aryan Vecədə, mehrihan Daitya yamnda,
Haomadan iharət olan siid ilə, gətirdi.
Öz diUlə, köm əyə hazır Barsmanla 
Həm fıkrilə, həm sözilə, həm işilə,
Zaotra və münusih deyilən kəlamla.
Və o, ondan xahiş etdi:
“Bağışla mənə helə hir uğur,
Ey rəhmli, qiidrətli Anahit Ardvisur!..
Artaya inanan Zərdiiştə  
Fasiləsiz dayəlik edim, öyrədim;
“Etiqada ııyğun söz dcməyi,
Etiqada uyğun diişiinməyi,
Etiqada uyğnn hərəkət etm əyi”.
Və hu uğııru ona verdi,
Anahit Ardvisur,
Necə ki, həmişə uğıır istəyəndə verir ıığıır 
Zaotra hədiyyəsi gətirənə,
Ehtiramla qurhan verənə”

(104, s. 16).

Hürmüzlə bağh bu “h im n” ümumən fikrin aydmhğı, sözün rə- 
vanhğı və işlədüən kəlamın, buna uyğun da görülən işin üstündə kök- 
lənib. Hürmüz Daitya (Araz) çayı yanm a ilahə Anahit üçün qurban  
hədiyyəsi ohıraq ibadət məqsədilə işlədilən hazır Barsman bitki bu- 
dağı, Zaotra  (müqəddəs şərbət) və H aom a südü (müqəddəs bitki şi- 
rəsi) gətirir. Xahiş ctmək, uğur diləmək isə Zərdüştün dilindəndir. 
O nun  diləyi, istəyi mənəvi üstünlüyə malik olmaqdır, yaratdığı dinə, 
təbliğ ctdiyi inama sədaqətdir, xəlqi-mənəvi teh, etiqadı, inamı 
davam  və inkişaf ctd irm əkdir.  M ənə “ Artaya fasiləsiz dayəlik
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c lm ək” , “ E tiqada uyğun söz demək, düşünmək, hərokəl e tm ok, iş 
görmək uğuru  ver” .

Hürm üz A nahit Ardvisura -  günəş və su tanrısma öz dililə, 
fıkrilə, sözilə, işilə, münasib kəlamilə müraciət və xahiş cdir. B u rad a  
hər şey ölçü-biçi ilədir, insan ləyaqəti və pakhğma çağırış var; mü- 
nasib kəlam söyləmək, fıkir, söz demək və buna uyğun da iş görmok, 
yəni sözlə əməhn vəhdətinə nail olmaq. i^unlar isə mühüm şərtdir, 
insan kam ahnm  yetkinhyidir. Buradakı “ctiqada uyğun söz dcm ok”, 
“etiqada uyğun düşünmək” , “etiqada uyğun hərəkət ctmək” iladələri 
insanlara Tanrı tapşınğıdır. Əgər ulu Tanrı Hürmüz bclə dinir, bclə 
düşünür, belə hərəkət edirsə, zərdüştlüyə inanan, ona etiqad cdən 
kəslər də gərək belə T a n n  səviyyəsində çıxış etsinlər. Axı, onlar Hür- 
müz övladıdır.

Burada insan həyatı üçün ümdə mənəvi keyfıyyətlərdən söhbət 
gedir. Həm də söhbət Tanrm m  -  Hürmüzün şahidliyi və adı ilə 
bağlıdır. Buna görə, daha  artıq təsir gücünə malikdir. Bu, zərdüştlük 
inamma, məsləkinə, dini ctiqadma sitayiş edənlər üçün dərs, örnək 
idi, təlim üsulu, fikri təlqin yolu idi...

Görün Məhəmməd Füzuli bu ulu qaynaqdan nccə bəhrələnmiş, 
nccə istifadə ctmiş, bu fıkri necə yaymaq, təbliğ ctmək istəmişdi; “Ey 
açıqürək, mərhəmətli, qabiliyyətli dost! Hükəma dcmişlər ki, “əvvəl 
fikir, sonra əməl” . Yəni hər iş ki, başlamaq istəyirsən, başlamaqdan 
əvvəl onun nəticəsini düşünmək lazımdır. M əbada bu iş şöhrətli ol- 
m aqla  bərabər, həqiqətdə pis iş olmuş ola...

“İşini yaxşı hilmay,vıl,ır olm-, 
Xirədəhliyam nda ar miidam”

(29, III, s. 17).

Zərdüştlük təlim və təbliğ cdir ki, insan gərək xcyirxah ola, 
uğurlu  düşünə, uğurlu söz dcyə, düşündüyünü, dcdiyini də əməli 
işində, fəaliyyətində ycrinə yctirə. “ Hürmüz and ı”nda insanı insan 
cdən bu üç mühüm kcyfiyyət vəhdətdə götürülüb və öz ifadəsini

tapıb. “ Hürmü/. a n d f ’nda bi/. hər bir hürmü/.çü mömin şəxsin 
dilindən bu sö/.ləri cşidirik;

“ Bu adla özümü Hürmüz rəğbətçisi zərdüştçü elan cdirəm:

Uğurlu Jlkirhr dii^iinacayima and içirəm!
Uğuriu söz dey,ıc.ıyim,y and içir,ım!
Uğurlu işhr görəcəyimə and içir,ım!"

Bu, ali insani kcyfiyyətdir ki, “ Hürmüz a n d f ’na düşüb. UIu Tan- 
rm m  insan övladma tövsiyəsi budur.

Hələ çox qədim zam anlardan təmiz düşüncə, dü /  söz, nitq, buna 
uyğun da əməl Tanrı ncməti k im i təqdir olunur. Sö/ə, nitqə, 
nəğməyə bu ali münasibət, bu  qiymət “ Avcsta da öz pariaq ihıdəsini 
tapır, türk xalqlan ədəbiyyatlarmm, habclə Azərbaycan ədəbiyyatı- 

^ m  güclü mənəvi problcmi kimi dövrlər ü/,rə inkişal cdib gəlir, şaxə- 
lənir.

“ Dədə Qorqud kitabı” nda;
“Yalan söz diinyada olınca, olmasa ycf>,
Gcrç,ıkbrin iiç otuz, on yaşmı toldırsa ycf^''

“()rxon-Ycniscy"də;
“Tənri tək Tənri yaratmış türk bilğə... sabım Tanrı-tann tək 

(uca) yaratmış türk müdrik sö /üm ü” (B. K. 1.'̂ ).
Nizamidə;

Sözü q m lya ta ğ ı altunla tutdu qo^a,
Dcdi söz sərrafına: “De, hansı };,ılir xoşa?
Səncə, köhnə qızılmı, tn ^  sözmii yaxşulır?
Söz sdrrafı söyhdi: “Söz diinyanın naxışıdır!’'

Və;
“Söz durduqca sorağı qoy diinyaya car olsun, 
Nizaminin şöhrəti sö zh  daim var olsun!”
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Nosimidə;

Äzərhavcan ədəhivvalı lan'.x/

Füzulidə:

Və;

“Haq SÖZ.ÜII gör ki, neca diırdanadir, 
Haq söziinii bilmayənlər dd nədir? 
Cahili nadan, nə hilsin dana, diirr, 
Daneyi dan^ bilir kim, danədir”.

İlahi fczedən hir xəzintidir söz, 
Tiikənmaz sarf qıldıqca d^madəm”

“SÖZ3 xor baxmaq olmaz, h^r hir söz 
Ər^ədi>ndir, g.ılih h^diyya biz^.
Qəlhimiz meyl edir ĥ mî >̂ ona,
Çiinkisöz nazil oldu qəlhimizs”...

Bütün bu kəlamlar dilo-sözo, nəğməyə, şeira, sənətə T an n  
səviyyəsindən baxmağm, ona olan ilahi münasibotin, habclo bu təmi- 
zliyin, düzlüyün, aliliyin inkişai'ı, ononəvi davamıdır.

Hər m ənada təmizlik -  təmiz bədən, təmiz düşüncə, söz, təmiz 
əməl Azərbaycan ədəbiyyatmm bütün dövrlərində qızıl xətt kimi 
kcçib gəlir. Bu üç insani keyllyyət klassik ədəbiyyatımızda, nağıl və 
dastanlanm ızda, qəhrəmanlanmızm mənəvi aləmi və şəxsiyyətində 
əslinə, qaynağm a uyğun şəkildə, yüksək səviyyədə öz əksini tapıb.

Təmiz əməl də insanın özündə, sözündə ohm təmiziiyin, mənəvi 
saflığm təzahürüdür. Belə ki, təmizlik, düzlük, doğruluq sözdən işə, 
əmələ keçir, insan həyatmm məzjnununa çcvrilir. Bu da  bəşəriyyətin 
əqli və mənəvi inkişafma təsir göstərir, ona kamillik verir.

Şifahi xalq yaradıcıhğında hələ m.ö. VII əsrdə AIp Ər-Tonqanın 
ölümünə yaranmış ağılarda bu insani keyfiyyətlər müdaliə olunurdu, 
çünki xalqm tərbiyəsi bu ruhda idi. AIp Ərin xalq qəhrəmanmın 
xaincəsinə, hiylə ilə öldürülməsi hcyrət və qəzəb doğurmuşdu. Bu 
xəyanətə görə zəmanə lənətlənirdi ki, düzlük, təmizlik, mərdü-mər-

danəlik yox olub gedib, zam an və insanlıq korlamb, ər igidlər, kişilər 
isə azahb...

Azərbaycan cl ədəbiyyatmın digər janrlarmda da bu lcl güclü şə- 
kildə davam cdib gəlir, hcç vaxt qırılmır, daha da inkişafedir, atalar 
sözləri və məsəllərdə təmizlik, amal, əməl, qayda-qanun, adəl-ənənə 
mənəvi üstünlük düsturlarma çevrilir;

1) “Doğru yolla gcdən yo ru lm az” , “ Doğru ol, aslan yolu ilə 
get!” , “Doğru yolda yıxılan tez q a lx a r”, “D oğru söz etiraz götür- 
m ə z” , “Doğruluq insanı heç vaxt u tand ırm az” , “Doğruluqla dost 
qapısını dolan gəl, öz cvindir"...

2) “Sözün gcrçəyi daşdan  kcçər” , “ Yalan ayaq tutar, ycj iməz” , 
“ Yalan ilə dünyanı gəzmək olar, am m a qayıtmaq olmaz , Yalan 
söz bir qısa örtüyə bənzər, adam m  bir səmtini örtər, o biri səmti açıq 
qalar...”

3) “Əməl azmasa q ad a  yeriməz” . “Əməli salch oian çatar 
mətləbə”, “Əməlsizsözdə təsir o lm az” , “ Doğrunun köməkçisi əməl- 
dir..."

4) “ Adət qanun dcyil, am m a qanun  qədər hökmü var” , “Vcrdiyi 
anda bax, gördüyü işə” ...

Kəlamlar, söz yox, “A vcsta” və ona qədərki kök, özül üstdə in- 
k işaf cdib, xalqa zinət vcrib, onun  həyatmı və mənəvi dünyasını 
z.ənginləşdirib.

Bütün bu amal, əməl, qayda-qanun, adət-ənənə “ Dədə 
Q o rq u d ”da, Nizamidə, Əlidə, Qazi Əhməddə, Nəsimidə, Xətaidə, 
Hüzulidə öz ifadəsini əslinə, qaynağına uyğun şəkildə, yüksək 
səviyyədə tapıb. Bütün bu mənəvi üstünlüklər tarixi qəhrəman- 
lanm ızda əsas kcyfıyyəl olub. Bu isə o n lan n  şəxsiyyətlərinin 
yetişməsi və ədəbi surətlərinin tam am lanm asm a öz təsirini göstərib, 
təkan vcrib.

6) İşıqla XəmizləniTiə
Bütövlükdə “Avc,sta”nm  ruhu adam lan  əsilliyə, əsl insan övladı 

olmağa mənəvi sallığa, düzlüyə, təmizliyə, bir sözlə, əsl ziyalılığa
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çağırmaqdır. Bu isə təsdiq edir ki, onun  əsasmı qoyan, onu yaradan 
şəxs (və ya şəxslər) sözün əsl mənasm da ziyalı olublar, şəxsiyyət ol- 
ublar, Tann'səviyyəsinə yüksəliblər.

Şəxsiyyət yüksək insani keyfıyyətlərə və kamilliyə malik deyilsə,
o, bəşəriyyətin önündə gedə, insanlığa nümunə ola bilməz, onun 
təbliğ və təqdir etdiyi fikirlər nüfuz qazana, yayıla və dünyəvi ola 
bilməz.

Şəxsiyyət anlayışı, əslində bütün insani keyfiyyətlərin məcmuun- 
dan yaramr, onlarm getdiyi yol bəşəriyyəti işığa doğru apan r ,  bəd 
əməllərdən çəkindirir, şər işlərdən uzaqlaşdırır, həqiqət yoluna 
qoşur, insanlığa qovuşdurur.

Zərdüşt belə şəxsiyyətlərdən olmuşdur.
İşıq, işığa meyl bəşəriyyətin əzəli və mənəvi nailiyyətidir. Aris- 

totelə - Ərəstuya qədər bu, Zərdüşt tərəfindən daha geniş və əhatəli 
şəkildə qoyulub. Ərəstuda məsələ katarsislə - sənətdə estetik təmi- 
zlənmə yolu ilə həll edilirsə, “A vesta”da da işıq xeyir, yəni mənəvi 
saflıq, təmizlik və kamillik səviyyəsində şərh olunur. Od rəmzi, məhz 
sırf fəlsəfi rəmz səviyyəsinə qalxır, daxildəki od-alov kimi səcdədir, 
onun zahirinə pərəstişdir. Bu keyfiyyətdən məhrum kəslər nə qəhrə- 
man, nə də böyük insan ola bilər. Bu da bəşər tarixində Günəşə 
pərəstişin, eşq oduna yanmanm, aşiqliyin başlanğıcıdır. Qədim ba- 
balarm Günəşə pərəstişi və andı da bununla bağhdır. “Tomiris T ann  
Günəşə and içirdi” , “Massagetlər Günəşi yeganə Tanrı sayır, Günəşə 
a tdan  qurban kəsirdi” ki, at ən sürətlə gedən heyvandır.

“A vesta”da Hürmüzün köməkçisi -  od, işıq ruhu , ən yaxşı 
qayda-qanun yaradıcısı, həqiqət rəmzi olan A rta  daha artıq təqdim 
və vəsf olunur: “ Ardvisur -  yaşt” (başqa sözlə, “A ban yaşt”) belə 
başlanır:

“Hürmüz Zərdüşt Spitam aya dedi:
-  Sən msnim xahişimlə tə rif edə bihrsən,
E y Spitam a Zərdüşt!
Onu, Anahid Ardvisuru,
Geniş ürəkli şəfaverəni,

Devlərə düşmən, Hürmüzə sadiq olanı.
LəyaqətUdir,
Çünki varltğvta hörmət edilir onun.
LəyaqətUdir,
Çünki maddi aləm mədh edir onu.
Öyüb, tə rif et A rtanw əzizini,
Ehtiras gətirəni, Artamn əzizini 
Ev və mülk arxasını, Artamn əzizini,
Mal-qara arxasını, Artanm əzizini”

(104, s. 13-14).

Burada Anahitə verilən sifətlər diqqəti cəlb edir: “ev və mülk arx- 
ası” , “mal-əmlak arxası” , “ölkə arxası” . Ev-mülk, mal-qara, əmlak, 
ölkə, vətən -  bütün bunlar insan deməkdir, həyat deməkdir, yaşayış 
deməkdir. Burada, sözyox, od, işıq ruhu, həyat qayda-qanunlannm  
yaranması, kainatm  nizama salınması və hər şeyin “arxası” , hamisi 
kimi Günəş sistemi nəzərdə tutulur, onun  zühuru ilahə Anahitin ça- 
ğınşı ilə əlaqələnir. Günəş kainatm  işıq mənbəyidir, odu-alovudur. 
Günəşsiz -  bu  odsuz-alovsuz, işıqsız həyat yoxdur, insanlıq da, hey- 
vanat aləmi də, bitkilər aləmi də bu  işığa möhtacdır. Günəş, od-alov 
işıq insanm qəlbində parladıqda o n u  həmişə həqiqətə, saflığa, dü- 
zlüyə doğru çəkir, onun sözü ilə işi arasında sıx vəhdət yaranır, şəx- 
siyyətini tamamlayır.

“Ailə xoşbəxtliyin açand ır” -  deyiblər. Məsələnin kökü dərindir. 
Ailə cəmiyyətin yanan, yandın lan  ilk işığı, ilk ocağıdır, onu göylər 
hifz edir. İnsan ilk dəfə bu işıqla təmizlənir, bu ocaqda qızınır, el, 
oba, cəmiyyət həyatı üçün hazırlanır. “Avesta”da bu mətləblə bağh 
maraqlı fikirlər var, bunlardan biri “h im n”Iərdə verilir. Belə ki, ilahə 
Anahid -

“Bütün ərlərin aihsini quran odur,
N əsil üçün ana ağaşuna 
Bütün qadtnları haztrlayan odur.
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Analam anabq həlnim o haztrlar. 
Qadmlarda doğuşn o ralılar, o uğurlar. 
Giic vermək gərəksə anaların işinə,
O doldurar, siid verər analarvı döşiınə.

(104, s. 14).

Gözol məzmundur. Həzin ana tclinin vəsfı. Ona göslorilon qayğı, 
hörmot vo ehtiram! Göylərin anaya olan chtiramı!... Bu mozmun, bu 
ana tel “Avcsta” boyu qabardıhr, döno-dönə nozoro çarpdırıhr, xatır- 
lanır.

Zərdüştünkolammca, insanm bcyninin durulması, qolbinin nuru, 
işığı, odu-alovu ana südilə mayahınır. Ana südilo mayalanan qəlbin 
nuru, işığı, odu-alovu bizim klassik odəbiyyatımızm ana teh kimi in- 
kişaf cdib, şaxolonir, kamilloşir, mohəbbət oduna dönüb, votənə, ana 
torpağa, el-obaya, ailəyə, övlada, qohum-qardaşa, dosta məhəbbətə 
çevrilir.

Nizaminin “ İsgəndərnamə” əsərində “Zərdüşt o d u ”ndan, 
“Zərdüştün zəndindən” , “Zond ilə Zordüştü -  yaxan atoşdən” 
danışıhr. Bunlar “Avesta”dan golən sirh kolamhır, açılmamış, izaha, 
şərho möhtacı olan səhifolərdir.

Nizamidə bclə bir bədii müqayisə var;

“Mifclisdə giil kimi hir at^ş yantr 
Qiht^d.vt gülbrin qəlhi duğlantr.
Odlu tikan tutmuş əlda sart giil,
Bu, Zf-frdüşt odunun tikanı deyil”

Nizaminin “Zordüşt odu” no m ənada işlonib? “Zordüşt odunun 
tikanı” nə dcmokdir?

Helo anlaşıiır ki, “Zərdüşt o du” qalanmış ocağm, yanan odun- 
ocağm  alovu dcyil, insanm  daxilində yanan  işıqdır; mohobbət 
odudur,  insanı, ilk növbodo ailəyə bağhıyan oddur, onun amahu 
məsloko vo ümumon xcyir işloro ohın chtirası, odu-alovudur. Bunu

adi od, alov hcsab ctmok doğru olmazdı. Ailə qurmaq ehtirası, eşq- 
mohobbət, tomiz, pak, insani hiss, duyğu boşəriyyotin ana südü ilə 
gələn ozəh vo əbodi mənəvi nemoti, onun qınlmaz mənəvi inkişaf teh 
olub. Bu, “ Bilqamıs” dastanm da da  oksini tapıb; orada eşqə-məhəb- 
bətə, bu məsolodə pakiığa, ülvihyə, alihyə insani münasibət var. Hök- 
m d a r  Bilqamıs özü aH vo tam  şəxsiyyot, qəhroman olduğundan, hom 
də əxlaqi pakhq, təmizhk nümunosidir; osl məhəbbot adamıdır. Buna 
görə monovi və oxlaqi gözollikdən m əhrum  olan hər bir riyakara 
qarşı o, tanrı övladı, məlakə olsa b e b ,  amansızdır. Bilqamıs hor kos- 
don bu mənovi üstünlüyü təLob cdir. Bu monada dastanda Bilqamıs
-  məlakə İştar tch ibrətlidir. Molako İştar;

“Dedi: igid Bilqamts, gəl sən manim srim ol,
O yetkin hitdatıini m,vt,ı hağtşlagtnan ”

(14, VII., 5).

Bu tokiifə qarşı mohıko ağır cavab ahr;

“Söyh  Itattst ərini sevmisən axtracan?!
Söylə Itanst əməlin şöhrətLvtdirih sətti?!
Qoy saytm neçasilə eşq-işrət etdiyinU... ”

(14, VII., 40).

Bilqamıs onun bod oməllərini və əxlaqi naqisliyini üzünə vurur, 
bun lan  bir-bir sadalayır.

Zərdüşt bu mənəvi tclo sadiq idi və bu onənəni təbhğ və təlqin 
edirdi.

Scvgi, məslok, amal insanm işığıdır, həyatın odu, məşəhdir, 
deməh, comiyyətin hərokətverici qüvvəsidir, bunsuz həyat yoxdur, 
bunsuz inkişaf yoxdur, bunsuz insanm sabahı da yoxdur.

Füzuh əsl hoyatı, zövqü eşq oduna  yanmaqda, mohəbbətə çat- 
maqda, kamilləşmokdə görür, başqa bir hai, özgə bir kama! istəmir;
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'‘Şami şami-fmpt^m, sühlıi-vüsalı neylərəm? 
Bulmuşam yanmaqda hir hal, özg^ halı ncyhrəm ”

Şah İsmayıl Xətainin bu kalamları da həmin odun, məşəlin 
qəlrəbridir;

atəşi-eşq d ih  düşs,7,
Bir qətrəcə həhri-Nilə düşsə,
Bir hhz^də oda yaııa dilhr 
Hər qatda qııruya həhri -  N ilh r”

Xalq arasmda, şifahi ədəbiyyatda, məsələn, bayatılarımızda eşq 
odu, alovu xalqm sözü-söhbəti, mənəvi qidası olub. Bunun isə kökü 
var, özülü var, ənənəsi var;

“Mən aşiq oda gir yan,
M,ın giryan, o da giryan.
Dcdim camm odun al,
Demədim oda gir, yan!”

Və h.b.
“Zərdüşt o d u ” , “Zənd ilə Zərdüştü yaxan atəş” bu oddur, bu 

atəşdir, onun məhəbbətinin, insanhğa olan scvgisinin amah və əməl- 
lərinin odu, alovu, atəşidir, insanlara vermək istədiyi və verdiyi amal 
və əməllərlə, ailə-məhəbbətlə, əxlaq-etika ilə bağlı həyat eşqidir ki, 
nətieə etibarilə bu  ana to rpağm  adm da da təcəssüm cdib; Odlar 
yurdu, Odiar diyarı Azərbaycan!..

“ Odlar yurdu” , “O dlar diyan", “Od öviadı” ad lan  bizim əzəH 
Zərdüşt dinimizlə, inamımızla, oda, atəşə pərəstişimi/.lə bağhdır. İn- 
d inin özündə ilin axır çərşənbəsində həyət-bacanı süpürüb-təmi- 
zləmək, od-ocaq qalayıb üstündən atlanmaq həmin əzəli inamm, oda 
tapm m am n bugünkü nişanəsi, həyati təsdiqidir. “Od haqqı” , “Ocaq 
h a q q ı” , “CJünəşə and olsun!” və bu kimi andlar da bu baxımdan 
cjiyməllidir.
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Amal eşqi, sevgi, istək şəxsiyyətin kamilliyindən doğur, müdrik- 
lik şəxsiyyəti tamamlayır. Lakin  “Avesta”da eşq, məhəbbət, sevgi 
çox  geniş anlayışdır; həyat eşqi, vətən eşqi, qurm aq-yaratm aq eşqi, 
sənət eşqi, qəhrəmanhq cşqi, əməl cşqi, qələbə eşqi... bəşəriyyətin 
yüksək insani meyarıdır. Bütün bu ah insani keyfıyyətlər Azərbaycan 
ədəbiyyatında əslinə, qaynağma uyğun şəkildə, yüksək səviyyədə öz 
bədii əksini tapıbdır.

Nizamidə;
“Eşq evindən gözəl hiv m.ıkan hanı?
Eşqdən asudə yaşayan ham?
Eşqin suzişindən gözəl şey nə var?
Onsuz nə gü l gühr, n,ı hulud ağlar”.

Nəsimidə;

Xətaidə;

Füzulidə;

Və;

“Könlümün şəhrini çün kim, eyh d i yəğmayi-eşq, 
Saldı ah m  mülkiinə, suri-şərü qovğayi-eşq.
Eşq ilə hfir dəm, Nəsimi, scyr edərs,vt Kuhi-Qaf 
Sənsən o ali məqamda şəhp,vi-ənqai eşq”.

“Bir z<frrəcə eşq can,ı düşsn,
Ya rəqhr iqində qan,ı düşsə,
Bir d,ım t,ın içind,ı durmaya can 
Həm r,ıql,ır içində xüşk ola qan"

“Eşq dərdi, ey miialic, qahili-d,ırman deyil! 
Cövhərindən eyhm ək cismi cüda asan deyil!”

“Yarəh, həlayi-eşq il,ı qıl aşina məni!
Bir d,ım h,ılayi-eşqdən etmə cüda m,ıni!”..
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Daxilən b e b  işıqla, od-alovla, eşq-m əhəbbətb təmizlənmə, 
saflaşma varsa, ona qarşı duran q ü w ə  də, zülmət də vardır. Buradan 
da  yeni və əzəli məsələ - işıqla zülmətin mübarizəsi, xeyir və şər 
məsəbsi ortaya çıxıb.

7. Z Ə R D Ü Ş T Ç Ü L Ə R İN  H A O M A  tÇ K İSİ

Zərdüştlükdə H aom a adm da məşhur içki var; Müqəddəs sayıhr, 
xüsusi növ üzümdən çəkihr; bunun hazırlandığı, bişirildiyi dəzgah -  
qurğu da gəhb bizə çatıb, ona bədii görkəm də verihb.

İ.M .Dyakonov “Midiya tarixi” əsərində m.ö. VIII əsrə aid tapın- 
tmm fotosunu verir:

Bunlarm hər üçü o dövrü səciyyəbndirən qiyməth tapmtılardır. 
Birinci ox a tan  döyüşçünü, üçüncü taxtda (kürsüdə) əybşmiş hökm- 
darı -  padşahı təmsil edir. İkinci tapm tm m  izaha, təhhb, daha artıq 
ehtiyacı var. G örkəm h ahm  demək olar ki, şəkihn altmda bu sözbri 
yazm aqla  k ifayətbnib : “Vavihon geyimində M anna muzukantı.

Gümüş cam üzərində təsvir. M.ö. əsr (?)’' (91, s. 145).
Lakin  bu “Gümüş cam ” çox söz deyir. Güney Azərbaycanm 

Həsənh kəndindən tapılan bu “Gümüş cam üzərində qurğu” H aom a 
şirəsi çəkm ək üçündür. C am m  üstündə dayanıb saz çalan, mömin 
m aq//m uğ  nəğmə-dua oxuyur. Sazm qolundan asılmış üzüm salxımı 
sıxıhb süzüləcək şirənin bişməsi üçün qab-qacaq, küp, ondan altda 
ocaqlıq  da  var. Bir qodor yuxanda, solda rəmzi mənada inək başı 
yerbşdiril ib  ki, zərdüştlüyün yenə də Müqəddəs saydığı gözəl məh- 
su ldar  hcyvan olan Inəyə işarədir.

Qədim Həməşərə - indiki Cəlilabad ərazisində aşkar edilmişdir: 
Zərdüştlükdə H aom a adı i b  m əşhur olan həmin içki indi el 

arasm da canh dildə, həməşərə//həməşirəşək- 
lində işbnir, təbffüz o lunur. Həməşərə adh 
üzüm növü də var. C əlilabadm  qədim adı
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İbadət möhürü Üzümdən şirə almaq 
üçün həvəngdəstə

Haomanın sax- 
landığı küp.

Həməşərə olub, ondan bir qədər aralıda Muğanh şəhəri də olubmuş, 
zərdüştlüyün dini m ərkəzbrindən  imiş... Ərəb işğah zamanı 
dağıdılıb, get-gedə yerb-yeksan edihb...

Cəhlabad sakini çox hörməth qocam an müəllim Rəşid Əsgərov 
bu  abidəni “H aom a şirəsinin dualanması mərasimi” məzmununda 
açır. Bu, həqiqətən də bcbdir.

Qədim Həməşərə - indiki Cəlilabad ərazisində aşkar edilən çox- 
sayh tapmtılar, əşyayi-dohlbrdən bclə bir qənaət hasil olur ki, bu
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ərazi Zərdüştlüyün dini mərkəzbrindən olub. Ömrünü bu sahədə ax- 
lanşla ra  həsr edən Rəşid müəlHm, bu diplomsuz ahm  yazır ki, 
“M uğan  ərazisi m.ö. IV minilhyə aid Quru dərə, “ M işar çay, Pir 
Həsən, Xanəgah, Mirzəbəy bulağı, Ecara, Ləzran, Porsaba, 
Abudərdə və s. atəşpərəst abidəbri ilə zangindir. Bunlarm ən qədimi 
Həməşərə, Bəcrəvan, M uğan  şəhər yeridir.

Muğanm bu şəhərbri qədim dünyanm ən inkişaf etmiş mədəni 
şəhərbrindən olmuşdur. A rtıq  sübut edilmişdir ki, bu  şahərdə 
üzümdən zərdüştilərin dini m ərasimbri vaxtı istifadə etdiyi, insana 
güc və qüvvət verən müqəddəs saydığı H aom a şirəsi çəkilirmiş. 
Həməşərə şəhərinin adı da  o vaxtdan qalmışdır” ; “Şərqdə ilk dəiə 
Cəlilabadm Q uru  dərə ərazisindən Zərdüşt ibadət möhürü 
tapılmışdır. Zərdüştbrin  müqəddəs saydığı “İt şəbəkə” boyunbağı 
da buradan aşkar edilib” (27, I, s. 2-3). “M uğan baş məbədi 
Həməşərə məbədində yerbşmişdir... Həməşərə şəhəri 50 hek tara  
kimi ərazini əhatə etmi.şdir. Şəhər iki hissədən ibarət idi. Şəhərin 
aşağı hissəsində rəiyət, təpədə isə əyanlar, din xadim bri yaşamışlar. 
Aşağıda rəiyətin, İç qa lada  -  təpədə isə əyanlarm  a y n -ay n h q d a  
atəşgədələri olmuşdur. Həməşərənin arxa hissəsində o rdugah yer- 
ləşmişdir; X əsrdə əhalisinin sayı 35 min nəfər idi” (27, s. 7).

M uğanm Cəlilabad ərazisində iyirmidən çox yerüstü atəşpərəst 
m əbədbri vardır... “Həməşərə şəhər yerindəki atəşpərəst abidəbri 
tam formalaşmış atəşpərəst məbədi, m əktəbbri,  idarəetmə qay- 
dalan , silahdüzəldən ocaqlan, xüsusi ordugah, 50 hektara kimi əra- 
zini əhatə edən böyük şəhər yeri olmuşdur. Şəhərin mərkəzi piramida 
tiph torpaqdan tökülmüşdür... Həməşərədə H aom a şirə çəkihb iba- 
dətə gələnlərə paylanarm ış. H aom a çəkibn  qab-qacaqlar həvəng, 
həvəngdəstə, küp, küp ağızlıqları və s. indiyədək qahr və Cəlilabad 
diyarşünashq muzeyindədir” (27, s. 12).

Bütün bu fikir və m ülahizəbr ana to rpağm  özünün qoruyub 
saxladığı tapmtı ~ həq iqə tb r  əsasmda söybnihr, buna görə də təqdir 
edihr. Bu həqiqətbr həm də Muğan torpağmm, Həməşərənin Bakı 

Suraxam dan  sonram ı və ya əvvəlmi, (bunun  iərqi yoxdur)

.116

Zərdüştlüyün ilk qədim və mühüm mərkəzbrindən olduğunu təsdiq 
edir, buna şəkk-şübhə yeri qoymur.

İndi görək bu H aom a içkisi, bu müqəddəs şirə haqqm da tarixi 
m ə n b ə b r  nə deyir, mifik təsəvvürbrdə, rəvayətlərdə nə var? 
“Zərdüştlüyün milblogiyasr' k itabm da “2brdüşt və H aom a” adh  bir 
rəvayət -  hekayə verilir. O rada  H aom a bədii obraz, surət kimi 
“ gözəl, parlaq bir kişi” sifətində təqdim edilir. Z ərdüştb  onun 
a rasm da müsahibə şəklində m araqh  söhbət gedir. Hekayə - rəvayət 
4 sual və ona ahnan cavablar üzərində qurulub. Bu müqəddəs içkinin 
çox qədim tarixə malik olduğundan danışıhr; dünyanm böyük, ölməz 
ali insanlarma həyat verdiyi və onun  uğurları tərənnüm olunur. İlk 
dəfə bu həyat nemətinin qədim dünyanm ali insan hökmdarı olan, 
əfsanəvi qəhrəman Yim in atası Vivaxvant tərəfindən yaradıldığı, 
onun kəşfi olduğu söybnilir...

Həmin hekayə - rəvayət belə başlayır;
“Bu gün günün başlanğıcm da Zərdüşt Ahuraya qurban  vermək 

üçün ocaq qalamışdı. Birdən gözəl, parlaq bir kişi ona  yanaşdı. Bu 
ecazkar təsirə malik o lan içki allahı bələdçi H aom a idi.

-  Kimsən sən, əgər ki, sənin timsahnda mən bütün cismani, dünyada 
ən gözəl olam, xarici görünüşünə görə parlaq və ölməz olanı gördüm?

Və mömin, ölümü aradan  qaldıran H aom a (ona) cavab verdi:
-  Mən, Zərdüşt, mömin H aom ayam , ölümü aradan qaldıranam. 

M əni yığ, Spitama, yeməli hissəmi sıx, tərənnüm üçün təriflə məni, 
başqalan  tərifiədikbri kimi...

Və Zərdüşt dua eybdi.
-  H aom aya pərəstiş! Səni birinci olaraq cismani dünya üçün 

sıxan ilk adam  kim idi? Hansı xeyir ona çatdı, hansı qazanc ona 
nəsib oldu?

Və mömin Haoma, ölümü yox edən (Zərdüştə) cavab verdi:
-  Vivaxvant məni cismani dünya üçün sıxan birinci adamdı. O 

xeyir ona çatdı. O qazanc ona nəsib oldu ki, onun zəngin sürübri 
olan, doğulanlar içorisində ən işıqh, insanlar arasm da ən 
günəşəbənzər oğlu Yim doğuldu. B cb  ki, o öz hökmranhğmda hey-
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vanları və insanları ölməz, sulan və bitkibri qurum az ctdi; b eb  ki, 
onlar qurumamış qida yeyirdibr. Yimin hökmranlığı vaxtm da na 
şaxta olurdu, nə bürkü, nə qocahq, nə ölüm, nə də devbrin  əməh 
həsəd olurdu. Zahirən o da, o birisi də, ata da, oğul da zəngin sürüləri 
olan Yimin, Vivaxvantm oğlunun hökm ranhğı dövründə on beş 
yaşhlar kimi gəzirdibr” (93, s. 312).

Birinci suala ahnan cavabdaca H aom a içkisinin çox qədim tarixə 
m ahk həyat neməti olduğu söybnihr, qədim Şumer “ qızıl əsri” 
dövrünün əfsanəvi hökmdar olan Yimin atası tərəfindən icad edildiyi 
məlumatı verihr.

İkinci sual və ona ahnan cavab bebdir:
“ -Səni, Haoma, cismani dünya üçün sıxan ikinci adam  kim idi? 

Hansı xeyir ona çatdı, hansı qazanc ona nəsib oldu?” -  deyə Zərdüşt 
soruşdu.

Mömin H aom a ölümü yox edən (Zərdüştə) cavab verdi;
-  Atvya məni cismani dünya üçün sıxan ikinci adamdı; o xeyir 

ona çatdı, o qazanc ona nəsib oldu ki, onun  üç ağzı, öz başı, altı 
gözü, min gücü olan axaka İlanmı, son dərəcə güclü, kinh (Ahura 
Mazdamn) yaratdıqları üçün təhlükəh, Ə hrim ən tərəfindən bütün 
cismani dünya üçün ziyanh, mömin v a rh q b r ı  məhv etmək üçün 
yaradılmış dev Drucanı öldürən oğlu Fraetaon doğuldu” (93, s. 312).

İkinci s u a b  ahnan cavab da H ao m an m  xeyrin, uğurun, 
qəbbənin  dayağı kimi tərənnüm olunur; şərə, y a b n a  qarşı duran 
yeni bir qüvvənin dünyaya gəlməsinə səbəb olduğu söylənihr. Və o, 
qeyri-adi bir gücə mahk bir şəxsiyyət kimi təqdim edihr...

Üçüncü sual və ona ahnan cavab belədir:
“ -  Səni, H aom a, cismani dünya üçün sıxan üçüncü adam kim 

idi? Hansı xeyir ona çatdı, hansı qazanc ona nəsib oldu?’’ - deyə 
Zərdüşt yenə də soruşdu və bcb  bir cavab cşitdi:

- S a m b n n  içərisində ən yaxşısı ohm Trita məni cismani dünya 
üçün sıxan üçüncü adamdı. O xeyir ona çatdı, o qa/.anc ona nəsib 
oldu ki, onun iki oğlu doğuldu; Urvaxşaya və Kcrsaspa, biri inamın 
nəzarətçisi və qanunverəndi, ikincisi isə ucaboy, qıvrımsaç gəncdi.

əmud gəzdirirdi, athın udan, insanhın udan, zəhərh sarı ib n  o b n  
Scrvaru öldürmüşdü. Cjünorta vaxtı Kcrsaspa qazanda xörək 
bişirirdi. Və iian yanaraq yuxan  sıçradı və qaynar suyu tökdü. 
Comərd Kcrsaspa ürkərək geri sıçradı” (93, s. 313).

Nəhayət, dördüncü sual və ona  alınan cavab;
- Səni, Haoma, cismani dünya üçün sıxan dördüncü adam  kim 

idi? Hansı xeyir ona çatdı, hansı qazanc ona nəsib oldu?
Haoma ölümü yox edən (Zərdüşlə) bcb  cavab verdi:

Poruşasp məni cismani dünya üçün sıxan dördüncü adamdır; 
o xeyir ona çatdı, o qazanc ona nəsib oldu ki, Poruşaspın cvində sən, 
devlərin düşməni A huran ın  pərəstişkarı, Aryan Veçədə şöhrət 
qazanmış mömin Zərdüşt doğuldun. Sən, Zərdüşt, şcirlər arasmdakı 
pauzanı gözləməklə dörd dələ hər dələ və daha  ucadan “A hura  
Ib y ry a” (duasmı) ilk oxuyansan.

Sən qabaqlar bu to rp aq d a  insan qiyafəsində do laşan  devbri 
yerin altında g i/bnm əyə  m əcbur ctdin; (sən) hər iki ruhun  yarat- 
d ıq lan  arasında ən güclüsü, ən möhkəmi, fəaliyyətlisi, surətlisi, ən 
müzəffəri idin.

Onda Zərdüşt dcdi;
Haomaya sitayiş! H aom a xcyirxahdır, H aom a yaradılıb, düz 

yaradılıb. Haoma ürəyiyumşaqdır, əliaçıqdır, şəfaverəndir, gözəldir, 
səxavətlidir, müzəffərdir, qızılrənglidir, yaxşıların (onu) ycməsi və 
ruhu  üçün azuqə kimi yola (axirət dünyasına) götürməsi üçün tər bu- 
daqhdır. ..” (93, s. 313).

Burada, bu dördüncü sual və ona alınan cavabda Zərdüştün özü 
haqqm da söhbət gcdir; onun Aryan Veçə, yəni bizim Kür-Araz tor- 
pağında doğulub şöhrət tapdığ ından  danışıhr, şər qüvvəbrə qarşı 
m übari/ə  aparanların ən güclüsü, fəaliyyətlisi, sürətlisi, ən müzəffəri 
olduğu qeyd cdilir.

Hckayə - rəvayətdə H aom a şirəsinin iki rəngdə olduğu, iki rəngə 
çaldığı xatırlanır; “Qızılrəngli” və “S a n ” . Əsasən “s a n ” rəngdə 
olduğu qcyd cdilir. Hekayə - rəvayət sitayiş və təriHə bitir, sonu beb  
lamamlanır;
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“Düşmənlərin nifrətindən bizi xilas et, darısqallıq yaradanlarm  
ağlmı al. Bu evdə, bu kənddə, bu vilayətdə kim ki, bizə düşməndir 
onun  ayaqlarmdan gücü götür, onun  dərrakəsini poz, ağlmı sarsıt! 
Qoy onun ayaqları güclü olmasm, qoy o, qüvvətli qollara malik ol- 
masm, qoy o, gözlərilə yeri görməsin, qoy o, gözlərilə təbiəti gör- 
məsin! Kim ki, bizim ruhum uzu incidir, o bizim bədənimizi incidir.

Möminin bədənini öldürmək üçün zəhər buraxan sarımtıl tünd 
rəngh ilana, ona öz silahmı yönəh, sarı Haoma!

Möminin bədənini öldürmək üçün başm da (....) olan kinli 
zülmkar insana, ona öz silahmı yönəh, sarı Haoma!

Möminin bədənini öldürmək üçün bu inam dünyasmı fıkirlərin 
və sözlərin deyihşi ilə dağıdan ahahsız aşemayqa, ona, öz silahmı 
yönəh, sarı Haoma!

Ruhu küləklə qovuşan bulud kimi yırğalanan, heçə təkhf edən, 
ehtiras oyadan əxlaqsız cadugər qadm a (pairikaya), ona, öz silahmı 
yönəh, sarı Haoma!

Möminin beynini məhv edə biləcək hər nə varsa, ham ısma öz 
silahmı yönəh, sarı H aom a!” (93, s. 313).

Beləhklə, biz mövcud hekayə-rəvayət üzrə müəyyən təhhl apanb 
sözümüzü dedik. Q alan  mətləbləri keçmişimizə nəzər sahb, bu 
müqəddəs Tanrı nemətinə nə üçün şər ab = şərab adı verildiyi və ona 
qadağa qoyulduğunun dərinhklərinə oxucu özü varsm.

8. Z Ə R D Ü ŞT Ü N  “F Ö V Q Ə L İN S A N ” K O N SE P SİY A SI

Məsələni üç istiqamətdə şərh etmək, açm aq olar.

1) ZərdQştün insanlığa xidmət istəyi

Zərdüştün “ Fövqəhnsan və axırmcı insan” əsərinin “Müqəd- 
d im ə”si bu sözlərlə başlanır:

“Otuz yaşm tam am m da Zərdüşt yurd-yuvasmı tərk cdib dağlara 
çəkildi. Düz on il ruhu ilə təkbətək qahb onu doldurdu. Axır ki, qəl-

bində dönüş oldu. Bir sabah erto günəş dağm gərdəninə sancılarkən 
Zərdüşt üzünü ona tu tub  dedi:

“Ey həşəməth Bürc! Əgər nurlandırmah bir şey olmasa, sənin nə 
dəyərin olardı!

Düz on il sərasər bu ənginhkdəki mağaradan işığmı əsirgəmədin. 
Mən olmasaydım, mənim qartahm , ilanım olmasaydı, bu yol səni 
bezdirərdi. Amma biz hər səhər sənin pişvazma çıxır, səni salamlayırıq. 
Kim bihr, bəlkə sənin yorğunluğunu bu çıxarırmış” (138, s. 3).

Bu sözlərdə ilahi bir m əna var. Zərdüşt Günəşə müraciətlə onun  
nurunun, şüalarmm kainata, insanhğa həyat verdiyini deyir. Bu nur, 
bu  şüa kainata, insanhğa həyat bəxş etməsə, can verməsə və günəş 
bundan fərəhlənməsə, zövq almasa, hər gün çıxıb batmaz, bu iş onu  
yorar, bezdirərdi. Zərdüştün özünün və m ağara dostlarm m  (və mil- 
yonlarm) hər səhər Ciünəşi qarşılaması onu rahat cdir, yorğunluğunu 
çıxanr. Çünki o, məqsədinə çatır, onunməqsədi, arzusu bu işdir, bu 
xidmətdir...

Zərdüşt özünü Cıünəşə bənzədir, Cjünəşin həyatvcrici nuru, şüa- 
ları tək onun da zəkası, biliyi aşıb-daşır, bunu insanhıra verməyə, 
on lan  kamilləşdirməyə, yctkinləşdirməyə can atır. O nun da məqsədi, 
ar/.usu, amalı insanlığa xidmətdir, CJünəş kimi.

Zərdüşt amahnı bclə chm cdir:
Bax. iıuii d,ı. nhvı ö z  nnulrikliyim drVi İH’znıi^rViı. Hu saa l n m ıim  

ciMbrindrVi arlıq  l)al y ı^ a n  arılara  lh)nzr>rim var.
Mr)ih} açılan rtlLırri elıliyac duyur. s,)rvr)limi hölii.^-dürnhik isldyi-

rr)nı.
Iiilikh)rimi la o va.xtacan hölii.'jdürnhyk istr)yir,)m ki, adamlar 

arasmda hülün hrql^r silinsin. hülün SrXİhyr uçuhıh da^ılsın.
Bunun üçün ınən dr) Sr)nin kinıi qüruha cnnir)liyr)m. Ultı hürcüm, 

necr) ki. .s,)n (fx.^aınlar ycrallı ah)nıi nurlaııdırmaq üçün dt)nizh)rin ar.xa- 
sına Çr)kiHrsr)n. adanılar hıına halnuıq dcyir. //r? eyhi. nu)n dr) Sr)nin kim i 
halmaq. adamlar arasma ennir)k islr)yirr)m " ( !38a, s. 3-4).

İrəlidə, ikicə ara cümlə, likir ilə (“ paxılhq, həsəd sənə yaddır” və 
“hcç kəsin ən böyük sərvətində bclə gözüm yoxdur” ) tmun daxili
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a b m i açılır, özünün günəş tək pak, xeyirxah və tamənnasız ışlənlo, 
nəyi varsa insanlara verəcəyinə and  içir. Bu amalla da günəşdən 
“xeyir-dua” istəyir, uğur diləyir.

“Xeyir-dua ver ınənə, paxıllıq, həsəd sənə yaddır axt, heç kəsin ən 
böyük sərvətində beJə göziim yoxdur.

Xeyir-dua ver ki, bu dolu piyalə aşıb-daşsın, sənin şəfəqinin zər- 
rəJərini aJəmə yaysnı!

Bir bax, bu piyaJə boşaJmaq istəyir. Zərdüşt yenidən insan olmaq 
istəyir” (138a, s. 4).

Bu fıkirlər öz mənalı ömrünü insanlara -  insanlığa xidmoto sərf 
etmək istəyən fədakar bir qəlbin həyat məramıdır. Günəşə müraciətlə 
verihb. O ondanxeyir-dua diləyir ki, Günəş aləmi nurlan' i.ı'dığı kimi, 
o da ağh, zəkası ilə, bihklərilə insanlarm beynini nurlandırsm, bihk- 
lərini insanlar arasmda bölüşdürsün, dolub-daşan elm, bihk piyaləsini 
on lara  paylasm. Bu məqsəd və amaUa da insanlar arasma enir. .

Zərdüşt tək-tənha dağları tərk edib meşəyə təzəcə girmişdi ki, 
qabağm da pirani bir qoca peyda olur. Belə anlaşıhr ki, bu qoca in- 
sanlardan bezikib meşəyə çəkihbmiş. Meşədə insanlardan uzaq tək- 
tənha yaşayır.

Pirani qoca ilə Zərdüşt arasmda m araqh söhbət gcdir;
“ -  Bu səyyah mənə tanış gəhr. Ncçə il öncə o, buradan keçib. 

Adı Zərdüştdür. Amma çoxdəyişilib... Hə, tanıdım Zordüşıdür. Ü/- 
gözündən nur tökülür.

Zərdüşt yaman dəyişilib. Uşaq idi, kamil insana dönüb; yaxşı, 
bu  ölü camaatm yanma getməkdə qəsdin nədir? Tənhalıq səni dəniz 
kimi ağuşuna almışdı. İndi də sahilə çıxmaq xəyalma düşmüson. 
Səndə heç qorxu deyilən şey yoxdurmu? Təzədən cəsodə dönmokdon 
qorxmursanmı?” (138a, s. 4-5).

Zərdüşt cavab verdi:
“ -  M ən insanları sevirənı.
-  Bəs mən niyə meşəyə çəkilmişəm, niyə özümə dəfn olun- 

m uşam ? Ona görə deyilmi ki, mən insanları qədərindən artıq 
sevirdim?

İndi yalnı/, Tanrm ı scvirəm. İnsanlan  sevmirom daha. İnsa ’̂ 
mənim nəzərimdo natamam, yarımçıq məxluqdur. İnsana mohobbə'. 
monim axırıma çıxardı” (138a, s. 5),

Zordüşlün böyüklüyü, aliliyi onda idi ki, insanı bu 
“ natam am "hqdan , bu “y arım çıqhq”dan qurtarsın, onu kamil, 
yctkin vo ali bir məxluq etsin. Bu isə çox çətin və müşkül bir iş idi 
Bu işin ağırhğmı, çətinliyini o özü duyur, hiss edirdi. Amma o 
am alm dan döno bilməzdi. Artıq onun  ömür yolu bu istiqomoto yön 
almışdı, o artıq peyğəmbər idi...

“Zordüşt cavab verdi: “ -  M ən  niyə məhəbbotdon dom vururam 
axı? İnsanlara boxşiş verəcəyəm” .

“ -  Onlara heç nə vermə, - qoca dilləndi, - bacar nolori var ollə- 
rindən al, onlara bclə lazımdır. Əgər vermək istoyirsonso, sodoqo ver 
onlara, özü də asanhqla yox, ilan kimi dil çıxarandan, dizin-dizin 
sürünondon sonra!”

“ Yox, - Zordüşt onun sözünü kəsdi. -  M ən sədəqə paylayacaq 
qədər miskin deyilənı".

Zordüştün sözlori qocam güldürdü. “ ~ Gör hcç sonin xozinoni 
saya salacaqlarmı? O nlar biz qəriblərdon şübholənir, bizim bir şcy 
vcro biləcoyimizo inanmırlar” ( I38a, s. 5).

Bcloliklə, söhbot o ycrə çatır ki, qoca Zərdüşlo insanlarla yox, 
hcyvanlarla yaxın olmağı, ünsiyyət saxlamağı moslohot görür;

İnsanlar arasma gctmo, qal mcşədə! Ya da, yaxşısı budur, 
heyvanlarm yanma yollan! Niyə axı, mənim kimi olmaq islomirson 
Ayılarla, quşlarla müsahiblik ctməyin nəyi pisdir?"

“ Ky pir. sən mcşədə nə iş görürsən axı?"
İxtiyar cavab vcrdi:
“ Mon mahnı qoşur, noğmələr deyir, istoyəndo gülür, istoyondo 

ağlayır, Tanrımı üroyim istoyincə mədh cdirəm, - dcdi.
Mon Tannnı, öz Tannm ı noğmomdo, gülüşümdo, gı')/ yaşianmda 

yad cdirom. Yaxşı, sonin boxşişin nə ola bilər?”
Bu sözlori cşidon Zordüşt chtiram la dcdi:
“ M ən sizə nə verə biJərəm ki? M əni lez haşdan cləyın. çıxıh
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gediıu ki, ban heç nayinizi gö tünm yım
Behcə aynldılar " (138 a, s. 6).
Əlbəttə, bu yaşlı-başlı k iş ibrin  yolları ayrı idi, likirləri qarşı 

dayanırdı: ya insanlara m əhəbbətb  və xidmət m oqsədib  on la ra  
yaxmlaşmaq, ya da insanlardan uzaq olub, tək-tənha yaşam aq, 
meşəyə çəkibrək, heyvanlarla ünsiyyotdə olmaq.

Artıq Zərdüştün yolu qəti müəyyən idi, onu geri döndərm ək 
mümkün deyildi.

Zərdüşt yoluna davam edir. Qarşısma çıxan şəhərə daxil olur. 
Bazar meydanma gəhr. C am aat kəndirbaz tamaşasma yığışıbmış. 
Əlverişli an, məqamıdır” deyə, üzünü cam aata .tu tub  nitqm i belə 
başlayır:

"Sizi fövqəlinsan ohnağa səsləyirənı! İnsan kaınılh!;iinəyə ıııöh- 
tacdır. Bəs siz kam ilh^nıək naminə əlinizi ağdan cjaraya vıırnmr- 
sumızınu?

Yer iizünün cəıni məxhıqatı özündən daha ali bir ^ey yaradır, tək- 
milləşməyə can atır. Bəs siz niyə quyruqda sürünürsünüz, niyə bu axına 
qoşulmursunuz?... ” (138 a, s).

K ü tb  ona qulaq asmasa da, məhəl qoymasa da, onun  sözünə 
əhəmiyyət verməsə də, Zərdüşt nitqinə davam edir:

"Qardaşlar, sizi and verirəm inandığınıza, öz dünyanıza sığımn, 
bu dünyaya pənah gətirin. Qoymayın o biri diinya haqqındakı cəfəngi- 
yatla  gözünüzə kül üfürsünlər. Beyninizi beh  zəhərhyən kəshrə  ilan- 
dan başqa nə ad vermək olar? Anıma yo.x, onlann arasında elə 
kütbeyinləri də var ki, öz yalanlarına inanırlar, öz yalanlanndan zəhər- 
hn ib lər” (138 a, s. 7).

Bununla beb , Zərdüşt daha tünd boyalar işbdir, insanlardakı 
naqisliyi, murdarhqları onlarm üzünə deyir, zəngin həyat təcrübəsi 
və biliyi ib  müxtəlif misallar gətirmək, həyati müşahidəbrini anla- 
mağa, yaxşmı pisdən, pisi yaxşıdan ayırmağa, qaranı ağdan seçməyə, 
həyatı dərk edib ona bağlanmağa çağırır.

“ Keçirəcəyiniz ən ali hissin nə olduğunu bihrsinizmi? -  suah ib  
adam lara  müraciət edir. Suahı özü də cavab verir. AdamUırm
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keçirdiyi hissbrin nədən ibarət olduğunu deyir və təhhi edir, açır- 
aşkarlayır: öyrənməyi, əldə etdikləri, qazandıqları nailiyyətbri ağıl- 
ları ib  qiymətləndirməyi on lara  məsbhət bilir, bilikbrini daim  
artırm ağı tövsiyə edir. Onları öz düşüncələri, öz sözbri ib  - “siz 
dediniz” deyə dindirir. Özünəməxsus bir üslub, dəst-xəttb dedikbrini 
şərh edir.

Zərdüşt camaata müraciətlə gərəkli və ibrətli m əsəbbrdən  söz 
açır: pıs əməUərdən ikrah etm ək, tövbə eləmək! Və ruhıınu, m ənəvi 
alənıını daım saflaşdırmaq, ali insani dəyərhri artırmağa, inki.^af et- 
dırnıəyə səy göstərmək! İnsan gərək keçib gəldiyi həyat yoluna nəzər 
sahb pis əm əlbrdən ikrah etməyi, tövbə etməyi bacarsm! Bunu 
Zərdüşt “ikrah saatmın çatm ası” adlandınr, keçiriləcək ən aii hiss 
sayır.

‘‘Keçırəcəyıniz ən ali hissin nə olduğunu bilirsinizıni? Bu, ikrah  
saotının çatmasıdır. O saatm  ki, səadətiniz. ağlınız, fə zih tin iz  b eh  sizi 
iyrəndırəcək”. Yəni siz keçirdiyiniz həyat yohına, tərzinə nəzər sala- 
caq, özünüz özünüzə hesabat verəcəksiniz: mən nə səhv etnıiş, nəyi 
qazanmış, nə öyrənıniş, nə itirmişəm və nə etməliyəm!? (I3 8 a , s. 8). 

Naşükür adamlara, səadəti adicə ehtiras sayanlara deyir:
"O va.xt ki, siz dediniz: Mən bunanu səadət deyirəm?! Bu ki, səfalət, 

rəzahr' mənfur bir ehtirasdır. M ənim  səadətim isə yalm z özümü təmin 
etnıənıəli, ona həyatın özü bəraət cıazandırmalıdır ” (138 a, s. 8-9).

M urdar ehtiraslara qapılan, ağhnı, biliyini artırmaq istəməyən, 
elmə susamayanlara deyir:

"() vaxt ki, siz dediniz: M əndə ağd deyihn  şeydən əsər-əlanıət 
varnu? Varsa, nə üçün o, pərvanə olub ehn atəşinə yannıır? Nə üçün 
mən özümdə elmi təşnə duymuram? Yalmz nnırdar ehtiraslara aludə 
olan belə ağıl sahibhrinə səfildən, rəzildən savayı nə ad vermək olar? 
(138 a, s. 9).

İnsanlığı, xcyirxahlığı səfalət, rəzalət, m urdar bir ehtiras hesab 
edənbrə deyir:

‘‘O vaxt ki. siz dediniz: Bəsdir insaniyyətdən, .xeyir.xahhqdan dəm  
vurdum! Fəzihtlərim  də. qəbahəthrim  də daha ürəyiıni vurııb. Bunlar
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haınısı s^faLiulir, rdzahtdir, murdar bir ehtirasdır " (138 a, s. 9).
Ədaləlli olmaq istəməyən, bunun  üçün odlanıb-alovlanmayan- 

lara dcyir:
"O vaxt ki, siz dediniz: M dnmi özünıü ədabtli sanıram? Ə daht is- 

təyrvı kəs gərək səməndər quşu k im i alovlara tutuşsun. Bəs mən bu 
oddan-alovdan keçməyə hazırammı? (138 a, s. 9).

Zərdüşt “sizdediniz” ifadəsi, müraciətib  beb  adam lan  ifşa edir, 
öz dillori, öz etirafları i b  onlarm daxilini açu', bebb rin in  “axırmcı 
a d am ” olduqlarmı vurğulayır, xaraklcrini -  xüsusisyyotini açır, 
niyyot və fikirbrini bnətby ir .

Və deyir;
"BəU, insan dediyin murdar bir lehmədir. Gərək necə nəhayətsiz 

hir ümman olasan ki, suyunu bulandırmadan bu lehməni ağuşuna ala 
biləsən.

Bax, fövqəlinsan belə bir ümmandır, elə sonsuz üınman ki, sizin 
hiitün həqarətləriniz onun sularmda itib batır, yuyulub aranır” (138
a, s. 8).

Zərdüşt özünü ümman hesab edirdi.
Və o, yenə dcyir:
“Heç bunlar ağlınıza gəlibmi? H eç b eh  fə rya d  qopardığınız ohıb- 

mu? Ah, sizin bufəryadınızı eşitməkdən ötrü mən nəhrdən keçməzdim!
Boğazacan çirkab içində olan s izh r  əlinizi göylərə açıb səmadan 

mərhəmət dihyirsiniz.
Hanı e h  bir .^inışək ki, x ish tin izd ək i naqisliyi yandırıb kiUd 

döndərsin, ruhunuzu nura bəhsin?!
l'lşidin, fövqəlinsan elə bu şimşəyin özüdür” (138 a. s. 9).
Zərdüşt özünü şimşək hesab edirdi.
Lakin cam aat içərisində Zərdüştün həm in “axırmcı adam lar” 

saydığı cahillər səs-küy sahr, söz atır, ona qulaq asmaqdansa, kəndir- 
baza tamaşa ctməyi dah a  üstün tuturlar: “N ə vaxtdır kəndirbazın 
sorağmı almışıq, imkan vcr, baxaq da!” dcyə ycrbəycrdən gülür, 
onu səso-küyo basu'ku'.

Zordüşt onlara b<iXıi') monzoroni seyr cdir, odlanu'dı, moyusluq^

hissı qolbini qınrdı. A m m a onda  inam hissi daha güclü idi, bu cahil 
münasibətlor onu söndürə bilməzdi. Bir qədər özünə təskinhk verir, 
ümıdini üzmür, insanlara olan inammı itirmirdi.

"Sizə dünyanm ən murdar məxhıcıundan damşmaq istəyirəm -  
ca /ıil insandan. H əh  ki, insan hansısa anuü uğrunda çarpışır. H ə h  ki, 
insan ülvi arzulara qovuşmaq istəyindədir. H ə h  ki, o büsbütiin cırlaş- 
nıcıyıb.

Kşidin, aiov (pğılcımdan doğar. H ə h  ki, sizin bətninizdə nəsə bir
i.^aru, bir anhq qığılcım var. Vay o gündən ki, insan bu qığılcımdan 
nicyhrum olacaq.

Heyhat! Gün gələcək, cahil adamlar öz ımırdarlıqları ih  barışa- 
caqlar ’ (138 a, s. 12).

Zordüşt məhz bunun qarşısmı almaq, insanı insan kimi görməyi, 
yctirmoyi qarşısma məqsəd qoyur. CahiiHyin nə olduğunu anladır, 
cahillikdən əl çəkməyi m əsbhə t bilir. Müxtəlif yollarla bu ağrıdan, 
b u  dorddən xilas olmağm çarəsini axtanrdı.

"Eşidin, sizə cahil insanın sifə thrin i sayıram. Cahil insan: “Sevgi 
nə  deməkdir? Xalq nə olan şeydir? Həsrət nədir? Z iya necə şeydir axı?
- deyib gözhrini döyəcək ” deyə insanları bu laqeydlikdən, bu avam- 
Injdan, bu korluqdan xilas olmağa səshyir.

Nikbinhk, inam hissi ib  yaşayan böyük aHm bəzən çox kədərli 
d a n ış ı r ,  cahil adam lara üz tu ta ra q  ürək yanğısı i b  onlan  b e b  
sociyyəbndirir;

“Bir az bərkə düşsələr el-obalarma da tüpürüb çıxıb gedərhr, təki 
g ü n h r i  xoş keçsin. H ə h  ki, onlarda məhəbbət adına nəsə qahb, bəs 
n ecə , yoxsa şəhvət qurdu iliyim igəm irir a x ı” (138 a, s. 13).

Zərdüştün min-min ilb r  bundan  öncə dediyi bu fikirbr necə də 
b u  günüm üzb səsbşir! İndinin özündə “cl-obaya tüpürüb” xoş 
güzoran , xoş gün dahnca  çıxıb gedən, yad ö lkəbrə  axışan 
adam larım ızı göz önünə gətirin! D oğrudanmı onlar ah insani hiss- 
lə rd ə n  məhrumdur?! “Sevgi nə deməkdir?” “Xalq nə olan şeydir?” 
“ ho.srot nədir?” h issbrinə laqeyddirbr?! Bu suallara Zərdüşt 
səviyyosində cavab vermək çətindir. Doğrudanmı onlar yurdsevərlik.
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cl-obaya bağlılıq, vətənpərvərlik hissino yaddırlar?! Bu a d a m la r  
Zordüştün “ali insan konsepsiyasr'na düşürmü?! Yoxsa burada dövr, 
zam an müqəssirdir? Yəni ictimai mühit, şərait ittiham olunm ahdır? 
Bu suallara cavb vermək o qədər də asan deyil. Son cümlədəki fikir 
daha  müasirdir; bu eybəcər hiss də onlan çəkib aparmırmı?...

Zərdüşt sözünə davam edir:
“Vdfa -  etibar deyilən şey onlara (yad  göriiniır). İnsanhqdan  

danı^ana dəli adı yapışdınrlar.
Zahər də versən içərlər, təki bir az da bərk vymunlar. Öliimün də 

asanımı qaçır/ar, zəhərin nıiqdarını azca artır, canını həmi.)əhk qıırtar.
Hərdən iş-güc dahnca da gedirlər, başkırım nə iləsə qalnuıhdırlar 

a.xı. Am m a nəbadə iş, əyləncə həddini keçə.
N ə varianmaq eşqində olan var, nə kasıb düşnıək istəyən. Hərəsi 

bir cür baş ağnsıdır. N ə bakimlik e.^qinə diişən var, nə də qulluq göstər- 
m ək istəyən. H ann birtəhər başım girləmək istəyir.

Başsız sürül Bərabərlik istəyirlər. Elə bil hamısı eyni qəlibdən 
çıxıb. Ba.şqa cür düşünürsənsə öz əl-ayağınla get otur dəH.xanada...

Hann özünü ağddəryası hesab edir, elə büirlər yerin altını da bilir- 
lər, üstünü də. Gəl ki, heç kim  o birini bəyənmir. E h  hey savaşır, 
söyü.şia-lər, amma kin sa.xlamırlar, kinin cana ziyanı var axı.

Səhərdən axşama kefə baxır, bədənlərinə pərvəriş verirlər. “Gör 
necə bəxtdvərik " deyib qürrələnir ’’ (138 a, s. 13-14).

Lakin bu sözləri kimə dcyəsən! Cahil özünü cahil saymır.
“Bu ara camaatın qara-qışqırığı Zərdüştü susmağa vadar etdi. 

Qaragüruh: “O cahil insanları bəri elə, Zərdüşt! Ya da hizim özünıüzü 
cahil insana çevir. bovqəUnsam biz sənə peşkəş eləyirik’’ -  deyə  
boğazını yırtırdı. Kefləri ala dağda idi. !^adhqdan yerə-göyə 
sığnurdılar ’’ (138 a, s. 14).

Zərdüşt bu vəziyyətə odlanır, acıyır və təəssül'cdir:
“Zərdüştün üsti'ınə elə bH matəm buhıdundan su ələndi: Onlar məni 

anlamır, mənim fikirlərim  onlara çatnur deyə inlədi.
Gör neçə illərdi dağlarda yaşayıram. Müsahibinı göllər, ağaclar 

olub, həlkə indi adam lann dilini yadırğamışam? Ruhumun sıcağı, qəl-

himin odu dağı-daşı yandırar, amma bunlara əsər eləmədi. Sözlərimi 
zarafat sandılar. Üzünıə baxıb gülürlər. Bu gülüşün ar.xasından isə 
n ifrə tb ri aydın duyııhır. Güli'ışlərininin huzu adamı iliyinəcən don- 
durur ' (138 a, s. 14-15).

Bunuhı bclə, Zərdüşt o qədər də ümidsiz deyildi, insanm böyük- 
lüyünü görür, müsbət cəhətlərini duyur, onu qiymətləndirir, insanm 
bu dəyərini araşdınr, alqışlayır, özünəməxsus üslubda insanı inkişaf 
ctdirmək, ona təsir göstərmək, onu anhımaq, ayılmaq hissini, 
duyğusunu tərpədir. Dönə-dönə, müxtəhl'səm tdən məsələ ü/.ərinə 
qayıdır, öz sözünü deyir, müsbət, ləyaqətli insanm böyüklüyünü 
qabardır, ona fəlsəfi mənalar verir.

"Insanda böyi'ıkli'ık adma bir şey varsa, o da onun son məqsəd dcyil, 
yalnız məqsədə doğru bir vasitə, körpü olmasıdır, insanda .seviləsi bir şey 
var.sa, onun hir adlamac, keçidolması, gəldi-gedərliyidir " (138a, s. 10).

Bu fəlsəfi fikri bclə açıqlam aq olar ki, insanm başladığı bir iş, 
əməl qınlmır, o biriləri tərəlmdən davam və inkişafctdirilir, nəhayət- 
siz bir fəaliyyət ahnır, bu fəaliyyət əbədidir. Hər bir fərd, hər hansı 
bir işi başlayır, onu sona çatdıra, tamamlaya bilməsə, buna ömrü 
çatmasa da, başqa birisi və ya bir ncçəsi bunu davam və inkişaf et- 
dirir. Bu llkir clə Zərdüştün özünə də aiddir; “A vesta” nı yaratdı, 
onun əsaslanm qoydu, bir insan ömrünü, 77 il yaşadı və dünyasmı 
dəyişdi, am m a bu böyük və əzəmətli iş onun məsləkdaşlan -  
maq//muğlar tərəlmdən davam ctdirildi, smaqlardan kcçdi, kcçirildi, 
bəşəriyyət üçün əvəzsiz bir abidə oldu. Məhz bu mənada insan kör- 
püdür, o böyükdür, əvəzcdilməzdir. İnsanm bu böyüklüyünü təsdiq 
cdən məziyyətlər /ongin və rəngarəngdir. Bclə insanlan Zərdüşt sevir, 
o bu insanlann dostudur; bu kcyliyyətləri bütün insanlarda görmək, 
bütövlükdə xalqı və xalqlan bu ruhda yctişdirmək amalı ilə yaşamış, 
nitqlərini söyləmiş, yazmış, yaratmış, məsləkdaşlarmı yctirmi.şdi.

Zərdüşt tənqidi fikirlərinin ardm ca insanm məziyyətlərini sayır, 
ucahğını göstərir; bclə adam lan  scvdiyini clan cdir, başqalarını da 
bu kcyllyyət və ünsiyyətləri qazanm ağa çağırır: '‘liy insanlar, s izdə 
bclə olun!” dcmək istəyir.
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"O aciamlan sevirəm ki, nifrəi etnıəyi bacarsınlar. Yahuz naqish'yə 
nifrət bəs/əyən kəs fəziiə ti qiynıətləndirə bilər.

O adanıları sevirənı ki, həyatın ötəri-itəri bir ,‘̂ ey oldıığnnıı anlayıb 
ondan beşəUi yapışnvrlar.

O adamları sevirəm ki, canlarım bo.ş .xəyalkıra, cəfəng ideyalara 
deyd, torpağa, vətənə fə d a  edirhr, o torpağa ki, bir vaxt fövqəUnsamn  
məskəni olacaq.

O adamlan sevirəm ki, diinyaya kor gəlib, kor getməsinlər, həvat- 
dcm bir şey anlasınlar. Öləndə də arxayın ölsünhr ki, ruhlannı az da 
olsa kam ilhşdirə biliblər.

O adamlan sevirəm ki, canma cəfa verir, özündən sonra bir iz qoy- 
maq istəyir.

O adamları sevirəm ki, mərddir, çünki gözüyh  od götürə-götürə 
dünyanın qəm yükünü çiynində daşımağa tək onların hünəri çatır.

O adamları sevirəm ki, közü  öz qabağma çəkməsin, ruhunu 
saflaşdırmaq qeydinə qalsın.

O adamlan sevirəm kı, mərdliyi də ölümü öldürsünhr, insan kim i 
yaşayıb insan kim i də ölsünlər.

O adamlan sevirəm ki, hər .şeyin ya.xşısma can atmırlar, əslində 
tək bir yaxşı cəhəti olan adam ideal adamdan ya.x.şıdır, çünki behdə  
ınsan bu tək cəhətə daha çox ahşır: o, cdm yazısı kim i insana ölüncə 
yoldaşhq edir.

O adamları sevirəm ki, həyatda naxışı tutanda, bə.xti gətiraıuh xə- 
calət çəkır -  M ən taleyın bu bəxşişuıə layiqəmmi? -  deyə öz-özündən 
sonışur.

O adamları sevwəm ki, sözü havaya sovurmur. Əməli boş vəddən 
üstün tutur.

O adamları sevirəm ki, gəhcək  cıarşısında məsuliyyət, keçm iş  
cjarşısmda ehtircnn, indinin önündə fədakarhq duysıın.

O adamları sevirəm ki, onlar fədakardır, indi qədir-qiym əthri 
bdmnıəsə də, sabaha tək onlar iizüağ çı.xacaqlar.

O adamlan sevirəm ki, 'l'anrısının da səhvhrinigörür, lap Tannmn 
(ləzəbindən tarm ar olacağını bilsə belə, ayaq geri qoymtır.

0  adanılan sevirəm ki, əzabke.fdir, cəfakeşdir, axı, insan qəlbiııin 
höyüklüyü, onuu çəkdiyi əzablarla ölçülür. Yalnız onlar qiyamət kör- 
püsünü cəsarəth adlayır.

O adamları sevirəm ki, gözü-könlü toxdur, mənəmhk Inı.xovundan 
azaddır.

O adamları sevirəm ki, açıq fikirlidir, ürəyiaçıqclır. B eh  adamlarm  
ağh həmişə qəlbinin səsinə quhıq asır. Qəlbləri isə onları axirət gününü 
unutnuunağa .sövq edir.

O adamları sevirəm ki, in.sanların başı üstündən asılmış qara bu- 
luddan düşən ağır damkdara, şimşəyin yaxınlaşnuısını xəbər verən 
elçilərə bənzəyir " (138 a, 5 . 10-12).

Zərdüşt kamil insan idi, kamillərin kamili idi. (), insanlan özü 
kimi kamil görmək istəyirdi. O, kamil insanı şimşəyə bənzədir, şim- 
şək hesab edirdi;

“Hşidin, nıən də şim şəyin carçısıyam, buluddan düşən ağır 
damlayam: bu şinışək özü isəka m d  insaıulır ’ (138 a, s. 12).

Zərdüştün ali insan sandığı adam lar bu adamlardır. Zərdüşt özü 
nitqlərində özünəməxsus iladə tərzi, üslub “C) adam lan  scvirəm 
ki!” təkrarı 18 ali insan obrazı, surəti yaratmışdır. (), mənalı ömrünü 
bu kcyfiyyətli, bu fəzilətli insanlar yctirmək yctişdirmək üçün sərf 
ctmişdi. Bu clə bir başlanğıcdır ki, nə qədər bəşər övladı var, insanhq 
var, bu ali idcya, bu təlim də var və yaşayacaqdır. Zərdüştlüyün əbə- 
diliyi də bundadır. Buna görə də “Avcsla” 9 minillik yolu kcçib gəlib, 
bütün təzyiqlərdən, ona  qarşı olan müqavimət və hücumlardan, 
oddan-alovdan çıxıb bu günə gəlib çatmışdır. Hclə ali insanlar o vaxt 
da  həyatda vardı ki, Zərdüşl onları görür, onlara olan scvgisini 
bildirir, onlan nümunə gətirir, təqdir cdirdi. Onda bəs nə üçün bütün 
adamlar, bütöviükdə xalq və xalqiar bu səviyyədə olmasın, bu ruhda 
yctişməsin, kamilləşməsin. D ünyaya bclə kamil, ağılh adam lar 
gərəkdir. Zərdüşt bunu  istəyir, bu  uğurda mübarizə aparırdı. Ca- 
m aata üzünü tutaraq dcyirdi;

“Mən sizi fövqəHnsan olmağa çağırıram.
l'övcıəlinsan kürreyi-ərzin mənasuhr. Bu dəfəHk aıılayın kı, ınsan-
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sız yer üzü bir qara qəpiyə dəyməz
İnsana bundan yüksək, bundan ali qiymət verilməyib. Zərdüşt 

qədim dünyamızm avəzsiz fılosofudur.
Zərdüşt dünyasma qayıdıb elmi ədalətlə ona yanaşmaq, onu 

dünyaya necə var e b  də təqdim etmək bir borcdur. H ər şeydən 
qabaq  ali insan borcu, ali alim borcu!..

“Yanmayan ürəkdən alov çıxmaz” -  deyibbr. Zərdüşl yanırdı, 
alovlamrdı. Mövcud vəziyyət, gördükbri, müşahidə etdikləri, ona 
hörmətsizlik edən cahilbr, gülüşbr və s. onu bczdirmişdi. Xüsusib 
kəndirbaza tamaşa yığnağmda ona olan təzyiq, kəndirbazm yıxıljb 
qəflətən ölməsi, ölünü meydanda qoyub cam aatm  dağıhşması və s . ' 
Zərdüştə yeni bir həqiqəti bəyan edir, onun fəaiiyyətində yeni bir 
dönüş yaradır. Qəlbinə xitabən deyir:

‘‘E b  hil içimdə ay doğdu, anladan ki, nrənə davanıçı/ar lazundır, 
kor-koranə iradəmə tabe o/an ö/ü canlar, ru/ısuz cəsəd/ər yox. Məna 
e/ə davamçdar gərəkdir ki, şihır/a nıənə qo.pdsun, məninı/ə oddan-cdov- 
dan keçməyə hazır o/sun.

E/ə bi/ içim nur/andı. M ən üziimü /mtim xa/cja deyi/, öz 
davamçdarıma tııtnıalı, sözümü tək on/ara demə/iyəm. Zərdüşt bütöv 
bir sürünü otara bi/məz.

Yaradana ardıcd/ar gərəkdir, ölü can/ar, ba.}sız küt/ə yox. 
Yaradan özünə /ləmməslək axtanr ki, yeni xariqəhr yaratsm.

Yaradan axtarır Zərdii'jt öziinə, qohııuı söykək ohıb mə/ısul yığan- 
lar və bayram edənlər sorağmdadır...

Yaradana, əkinçiyə, bayram edənə qo.)iıImaq istəyirəın. onlara göy 
qurşağını və fövqəlinsana aparan bütün pillələrigöstərnıək istəyirəm” 
(1 3 8 a ,s .2 1 ) .

Zərdüşt davam çıb rm ı “məhsul yıganlar” , “ bayram edənlər” , 
“b iç inçibr” adlandırırdı. Onun idcyalarmı, ədəbi, fəlsəfi fikirbrini, 
dini görüşbrini məhz həmin məsbkdaşlan, davamçıları davam ct- 
dirmiş, tarixin hər cür çəlinhklərindən fədakarhqla qoruyub, yaşadıb 
bu günə gətirib çıxarmışhır.

‘M əsləkim ə can atıram. öz yohımu gedirəm. lənglərin, astagəllərin

üsıündən atdacağam.
Qoy məninı yüksəli.)inı onlann (jih'iıhu olsun!" (138 a, s. 21).
Zərdüşt bu böyük inam və n ikbinhkb fəahyyətə başlamışdı...

2) ZərdQştQn ali hökmdiir aınalı.
“Avesta"da Yim tarixdən götürühnüş qeyri-adi, əfsanəvi bir şəx- 

siyyət kimi verilir. O, qcyri-adi fəahyyəti və xidmətləri, ağh, zəkası 
ilə bəşəriyyətə nümunədir. H ökm darhq  nümunəsi "Yinı yalnız 
"Videvdat ’ 2-də "M emorial siyalııda" ("Ya.i't", 13, 130) yerin ilk  
höknuları kimi təsvir edilir. Sonrakı zərdüplük mətnlərində isə i't'i o- 
datın ilk qanuni əfsanəvi höknularları sırasında 3-cü yerdə yu . i u  

salnur ’ (138 a, s. 157).
Mənbələrdə yenə deyilir: " llin d  İran dövründə Yını barədə nuix- 

təlifcjəhdələrdə m üxtəliffikirlər mövcuddur: Giauı.'i lannsı, panteonun 
ba.)' tanrısı, axirət dünyasının sahibi, bə.)əriyyətin "qızıləsrının” hök- 
mdarı mədəni qəhrəman, m ünbitlik yaradan Bir-bırdə heç bır əla- 
qəsi olmayan belə təsəvvürlər əsasında "Kiçik avesta" ənənəsi 
"Avesia" kanonuna ( "Videvdat " 2 ) da.xil olan özünəmə.xsus məntıqı 
m ifyaraldı.

Fraqardm birinci hissəsinin əsas məzmunu insanların öhnəz olduğıı 
IV? bolhıq və əmin-anuınhq .)əraitində ya.^adıqları "qızıləsrm ' hökmdan  
Yim  barədə "Kiçik avesta ".)ərhlərindən ibarətdır. İkincı hissəsində isə 
Yimin in.sanlara mədəniyyət gətirdiyi. axirət dünyasına yo l açan və o 
diinyaıun ha.̂ ' tanrısı olan qəhrənıan oldıığu və möminlərdən ölüdər 
dünyasmın tannsnun iqamətgahında k e f  çəkdikləri və qışın nəlicəsi 
k in ü  dünyanın sonu və ünıunulünya da.'iqını barədə əfsanələrdən bəlıs 
edilir " (138a, s. 157).

Mifqcyri-adi əhvahıt, hadi.sələr, qcyri-adi şəxsiyyətbr haqqmda 
yaram r, dilləro düşür.

“Vcndidad”m II fəslində (“ Yim haqqm da hckayə”də) nəql olu- 
nan məzmun “him n”də və “ Y asna"da dcyilənlər bu və ya başqa 
səmtdən tamamlanır, təsdiq cdilir. Bclə anlaşıhr ki, “Avcsta dinini 

məlum Zərdüştlüyü yaratmağı, onun  clmi əsaslarmı qoymağı Hür-
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müz əvvəlcə Yimə təklif edibmiş; o isə buna razılıq verməyibmiş.
"Və ona, ey Zərdüşt, mən H iirm üz dedim: "Hazır ol, ey gözəl 

Yim, Vivaxvantm oğlu, mənim dinimi öyrən və qoru”.
Və ey Zərdüşt, həmin gözəl Yim  mənə dedi: "M ən təlim üçün 

yaranmamışa/71 ki, din öyrənim və qoruyum ”
"Və ona, ey Zərdüşt, mən Hürm iiz dedim: "Əgər sən, ey Yinı, 

mənim dinimi öyrənməyə və qorumağa hazır deyilsənsə, onda ınənim  
əmin-amanhğwn qoru və mənim mühitimi çoxalt, müdafiəçim, qoruyu- 
cum vəgözətçim  olmağa hazırlaş”.

Və ey Zərdüşt, həmin gözəl Yim mənə cavab verdi: "Mən, sənin 
mühitini böyüdəcəyəm, mən sənin asayişini gücləndirəcəyəm, mən 
sənin müdafiəçin, qoruyucun və gözətçin olmağa hazır olacağam. Bəli, 
mənim hakim iyyətim də nə soyuq külək, nə də qaynar külək, nə 
xəstəlik, nə də ölüm olm oyacaq” (104, s. 7-8).

Beləliklə, H ürmüz Yimin qarşısma iki mühüm təklif qoymuş 
olur:

1) "Mənim dinimi öyrən və qorul’’
Yim bu təklifi qəbul etmir, açıq ürəklə deyir və etiraf edirr “ Mən 

təlim üçün yaranmamışam, mən buna hazır deyiləm!”
2) Onda "mənim əmin-amanlığımı qoru, mənim mühitimi ço.xalt, 

...mühafizəçim olmağa hazırlaş!”
Yim bu təklifi qəbul edir və deyir; "Mən sənin mühitini 

böyüdəcək, mən sənin müdafiəçin olmağa hazır olacağam!'’
Burada bəşər tarixi üçün çox mühüm və incə mətləblərə toxu- 

nulur; kamillik, insani ləyaqət təlqin edilir.
1) Təvazökarhq insanm /inətidir.
2) H əyatda hər işin ö/, adamı var və hər kəs bacardıgı işdən 

yapışmahdır.
İnsana onun layiq olduğundan artıq qiymət vcrmək dünyada 

ən ağır cinayət, insanhğa xəyanətdir. İnsanlar bu həqiqəti dərk etsə, 
daha  çox fəahyyət göstərə, insanhğa həqiqi xidmət edə, xeyir verə 
bilərlər.

İnsaniar tarixən bu  həqiqəti dərk etməkdə çaşıb qalmış, çox

səhvlərn yol vcnniş və bunun ə/abm ı da çəkmişlər. Bəzən bütünlükdə 
xalq, kütlə haya-küyə uyub layiq ohnayan bir adamm arxasmca get- 
miş, onu ö/.lərinə hökm dar scçmiş, sonra bunun ağrısmı da  dad- 
mışlar. Təbii olaraq, bu bəşəri, çətin və məsul işin öhdəsindən gələ 
bilmədikləri üçündür ki, heyvanlara, quşa və s. daha artıq inanmaq, 
■'iibar etmək məcburiyyətində qalmış, “dövlət quşu” adı ilə onu 
uçurmuş. quş kimin başına qonsa, onu da ö/.Iərinə padşah seçmişlər. 
Hi/im dastan və nağıllanmızda bu həqiqət öz əksini gözəl tapmı.şdır.

Bu gün də bu çaşqmlıq var.
‘'Avcsta”dakı həmin m əzm un clə bu nciqtəni vurur.
İnsanın özünü dərk etməsi, xalqın özünü dərk etməsi, hər kə>.  ̂

layiqincə qiymət vcrə bilməsi pakhq və kamillikdir, ali insani və xəlqi 
yctkinlikdir. İnsan, xalq gərək ilk növbədə özünü dərk etsin. Nəyə 
qadir olduğunu bilsin. Cəm iyyətdə bclə insanlara həmişə ehriyac 
duyulub. Bu mənada Yim tarixi simadır, kamil insandır. D aha 
dürüst desək, “ Avcsta”da Hürmüz tərəlindən təqdir cdiiən, insanlara 
(xüsusilə, işgü/ar, /əngin, dövlətli, varlı adam lara) örnək ola biləcək 
təva/ökar, ö/ünü dərk cdən, xeyirxah, ağılh bir adamdır. Buna görə 
“ A vcsta”da onun barəsində dönə-dönə sö/ açıhr, vəsf “him n”ləri 
oxunur, fikirlər söylənilir, öz fərasəli, bacarığı, ağh ilə başqalarma 
tosir cdib hərəkətə gətirə biləcək uğurlu əməllərindən danışılır, gözəl 
bir insan kimi təqdir cdilir. HüriTiüzonu məhz “gözəl insan”, “gözəl 
Y im ” dcyə /ərdüştə  ləqdim cdir.

Yim “Avcsta”da öz işgüzarlığı, çalışqanlığı, cəmiyyətdə maddi 
ncmətlər bolluğu yaratması ilə scçilən və yaddaqalan bir surət 
ümumiləşmiş tarixi şəxsiyyətdir ki, bu gün üçün də nümunə ola bilər.

“ Avcsta”da Yim haqqında bir ncçə ycrdə danışıhr. Onun qüd- 
rntli səltənətindən həsədlə s(ihbət açılır. Yimin hökmranhğı zamanı 
“ şaxta və bərk istilər imiş"; “ nə qocalmaq varmış, nə də ölüm” , 
“nə asıhhq varmış, nə də dcvlər” şər qüvvələr (“ Y asna”, IX, 5). 
Mütəxəssislər bu dövrü “ Şumcr qı/ıl əsrinə” aparıb çıxarır, o dövrlə 
tu tuşdurur, müqayisə cdirlər...

Bütün bu üstünlüklər, əfsanəvi hökmdar Yimin təbliğ və təqdir
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olunan nailiyyotbri, əslinda qədim Şumer-Babil mifləri əsasmda 
məlıarətlə işlənib və “Avesta”ya daxil edilib. Maqlar Yimin şəxsində 
Tanrı səviyyəli əsl hökmdar, iş-güc adamı, əm in-amanhq gətirən, 
halal var-dövlət qazanan, insanlarm hər işinə yarayan, hər çətinhk- 
dən çıxmağı bacaran, əfsanəvi Şumer qəhrəmanları kimi hökmdar 
surəti yaratmışlar. Zənnimizcə, Yim öz müdrikliyi və səxavətilə “tan- 
rılara tay o lan” Şumer qəhrəmanı U bar  Tutunun  oğlu D ədə Ut- 
napiştinin timsah, N u h  peyğəmbərin prototipidir ki, “Avesta^da 
yaradıhb.

Qədim Şumer tufanı (sel-su daşqmı) dövrünün mifik qəhrəmanı 
Yim ilə bağh bir “h im n”də deyihr:

Ona qtırban gətirdi 
Dəbdəbəli sürülərilə zəngin olan Yim 
Xukarya dağımn zirvəü  üstdə - 
Yüz at, min cöngə, on min qoyun.
Və o ondan xahiş ctdi:
*‘Ver mənə clə bir uğur,
E y rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur 
Ki, mən ən ali hökmdar olum:
Bütün kişvərlər üzərində,
Devlər və insanlar üzərində,
Cadugərlər və pərilər üzərində,
Gavə və Qarapan hökmdarları iizərində 
Ki, devlərdən xilas edim,
Həm əmlakım, sursatım,
Həm məhsulunu, sürüsünü,
Həm sakitliyini, şərəfini”.
Və ona bu uğuru vcrdi 
Anahit Ardvisur
Nccə ki, həmii'ə uğur istəyənə vcrir uğur... ”

(104, s. 17-18).

Ə gər insan nəyo qadir o lduğunu hiss və dərk edirsə, buna inamı 
varsa, bu, çox gözəldir, bu yetkinhk əlamətidir.

Yim Anahit Ardvisurdan ən ali hökm dar olm aq istəyir, bu  
a r /uda ,  bu istəkdə olduğunu öz dihlə deyir. Bu isə adi hal deyil. Bu 
o Yimdir ki, Hürmüzün; “Hazır ol, ey gözəl Yim, mənim dinimi 
öyrən və qoru, pcyğəmbərhk elə!” -  təkhfinə razıhq verməmişdi. 
O nun  öz amalı vardı, özünə daha artıq güvənirdi... O buna hazır ol- 
madığını dcyir. İndi isə Anahit Ardvisurdan xahiş edir, ona qurban 
gotirir ki, “Mən əıı (ili hökmdar ohım !”.

Yimin bu arzusu, isləyi yerinə yetir. Zərdüştün ali hökm dar 
amah onun insanlığa xidmət istəyindən doğm uşdur. Y im b  bağh söh- 
b ə tb r  “Zərdüştlüyün mifologiyası”nda d ah a  gcniş şəkil ahr, bir 
qədər də açılır, şərh cdihr. O rada dcyilir:

"Yim xi.saeta par/aq Yim, Zərdii^tə qədər Ahııra M azdanm söh- 
həl cidiyi ilk insandır. Ahııra Zərdii.)l dinını ona etan eidi:

- Kygözə! Yim. Viva.xvamtn oğhı, sən məninı iiçiin İnamm (lonıyu- 
CUS1I IV) da.'f'iyanı ol!

Amma Yim dinin peyğəmhəri və da!/ıyanı olmağa hazır deyildi. O, 
Ahııra Mazdaya helə cavah verdi:

Mən İnamın (lonıyııctı.s'tı və da.'^jiyanı yarannıamı.'iam və öyrən- 
nıənıi.'i'əm.

Ogər sən. ey Yinı, mənim iiçün İnamın qonıym  usıı və da.'iiyam 
olnıaya('aqsansa Ahtn-a M azda ona dedı, - onda sən mənım nçnn 
dünyam  ariır, səıı mənə dünyam höyüt! Sən dıınyamn müdafıəçısi, 
qoruyucusu, rəhhəri ol! Yerdə hökmranhq et!

llə ! deyə Yim huna ruh yüksəkliyi ılə cavah verdı. M ən.nıən  
səni/ı (lünyanı hecərəcəyənı: nıən sənın dünyam höyüdəcəyəm, mən 
dünyanm  müdafiəçisi, qorııyııcıı.Mi və rəhhərı olacağanı. Məninı lıökm- 
raıılığını aliında nə soyııq, nə istı külək, nə .xəstəhk, nə də öhiın 
olnıayacaqdır!

Onda Ahııra M azda təntənəylə Yimə q ızıl huynuz və qızılla 
lıəzədilmi) qanıçı verdi... " (104, s. 157).
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Tobiidir ki, bir qədər dəyişikliyi ib  əsl mətndə olan fik irbr mifdə 
yenidən səslənir və ona bəzi əlavəbr edilir.

“Həmin andaca A hura M azda tərəfindən bəxtəvarbnmişik. Yer 
hökmdarma yol yoldaşı olmaq məqsədilə parlaq ilahə X varna göy- 
dən yerə endi.

Xvarnanm nuru ib  işıqlanmış Yim Xukaryanm zirvəsinə qalxdı. 
Orda o, Anahit Ardvisura yüz at, min cöngə və on  min qoyun 

qurban verdi və ilahəyə müraciət etdi:

Məıts elə uğur vev ki,
E y rəhmli, qiidratli A m hit Ardvism!
Mən hiitiin kişvərlər iizərində,
Bütiin dev və insanlar üzərində,
Cadugərlər və pərilər iizərində,
(...)
Həm əmlakmı, azuqəsini,
Həm məhsulunu, siirüsünü,
Həm sakitliyini, şərəfini”.
Devlərdən qoruya bilim.

Anahit Ardvisıır bu uğımı ona verdi” (93, s. 158).
Yim eyni ib a d ə tb  sürübrin  mömin havadan  Qcnş İrvana 

müraciət edir, onun  da köməyinə və iltifatma nai! olur...
“Və nəhayət, Yim A hura  M azdanm  təmiz əxlaqlj qızı, mərhə- 

məth ilahə Aşidən xahiş etdi.
O, Aşiyə b e b  müraciət etdi:

“Sən mənə, mərhəmətli Aşi,
Elə uğur ver ki,
M ən Mazdamn yaratdığı 
Sürünün məhsuldarlığvm nail olum.
Və mən Mazdamn yaratdıqlarına 
Ölməzlik verim.

Və mən M azdamn yaratdıqlarmdan 
Acltğt da, susuzlıığn da uzaqlaşdtrtm.
Və mən Mazdantn yaratdtqlartndan 
Qocaltğt da, öliımii də uzaqlaşdtrtm.
Və mən M azdantn yaratdtqlanndan
Çox qtzğtn və soyuq küləyi də tızaqlaşdtrtm...
Və A şi də yaxtnlaşdt 
Onun yam na gəldi.
Çox siirülərin sahibi 
Cəlallı Yim
Belə bir mərhəmətə nail oldu.
Vivaxvantın oğlu Yim heləcə hökmranltq qazandt” (93, s. 159).

Mif və rəvayətbrdə Yimin hökmranlığı dövründə gördüyü böyük 
işbrdən danışıhr. O nun verdiyi sözə sədaqətli olduğu, necə həvəsb, 
yorulmaq bilmədən bütün həyatmı insana xidmətə sərf etdiyi və bun- 
dan zövq aldığı, fərəh duyduğu dönə-dönə xatırlanır, təqdir edihr, 
onun işgüzarhğı, təsərrüfatçıhğı, torpağa sevgisi, məhəbbəti və s.-nin 
dilbrə düşüb sürətlə yayıldığı göstərilir, təlim olunur.

"Qiidrətli Yimin höknıronlığı clövründə devlərin törəməsi olan nə 
şaxla oldıı, nə biirkü, ııə cjocalıq, nə ölüm, nə də ki, həsəd. Nə qədər 
ki, Yer üzərinclə qəbiləhrin heç bir eybi ohmıyan rəhbəri Viva.xvantm 
oğlu Yim hökm ranhq edircli, zahirən on beş yaşh cavan təsırı 
bağışlayan aia da, oğul da yanaşt acldımlayırdılar” (93, s. 159).

M if davam edir;
"Üc; yüz firavcmhq ili başa çatch və yer canh vücudlarla: insanlarla 

da, xırda və iri nıal-qarayla da, itb r lə  clə, quşlcırla da, alovsaçan qır- 
nuzı odlarla cla aşıb-daşch. Sürü  cırtıb çoxalır, uşaqlar doğulurdu, 
ölümsə yoxdu. Yerdə darısqalİHi yarcmch, iri və xırda nıal-cjara və in- 
sanlar üçün yer çatışnurdı ” (93. s. 159).

Bəs indi nə etmək, necə hərəkət etmək, nədən başhımaq gərək? 
Huradan tərəqqinin, inkişafin yeni fəlsəfi proqramı yaranır. Bu, 
“Avcsta” təlimindən gəhr: göstərişi isə yuxandan Yaradan verir.

Yim T ann  scçimidir. O isə özünü hər sahədə doğruldub. Ya onu
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əvəz edə bilən yeni ali insan gərək, ya da dünyanın işlarini yenidən 
ona həvab etmək, tapşırmaq gərək. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Yimə 
müraciət edilir.

“Onda Ahura M azda Yimi yanma çağırıb ona tapşırdı ki, yeri 
genişbndirsin... O, bu yerə qızıl buynuzdan üfürdü, qamçısmı çəkdi, 
dedi;

-  Əziz Spenta Armoyti, xırda və iri tnal-qaram və insanları yer- 
ləşdirmək üçün aralan və eninə genişlən!

Bax, beləcd, Yim yeri əvvəl olduğundan üçdə bir dəfə artwdı və 
orada xn'da və iri mal-qara da özünə yer tapdı, insanlar da orada öz 
istək və arzularma müvafiq olaraq yerləşə bildilər’’ (93, s. 159).

Daha bir üç yüz il keçir. M al-qara da, insanlar da -  hor şey aşıb- 
daşır. A hura M azda yenə də Yimi yanm a çağırır və Yaradanm 
buyruğu ilə yeri əvvəl olduğundan üçdə iki dəfə böyüdür...

Yimin hökmranlığı yenidən üç yüz il davam  edir. Və hər şey 
yenidən üçüncü dəfə təkrar olunur. Yim də Y aradanm  ona verdiyi 
alətlərin köməyilə yeri Ahura M azdanm  ilk vaxtlar yaratdığmdan 
üçdə üç dəfə böyüdür, genişləndirir. "Və orda xn'da və iri mal-qara 
da yerləşə bildi, insanlar da öz arzu və istəklərinə uyğun olaraq, istə- 
dikləri kim i orada məskunlaşddar ’ (93, s. 160).

Üç yüz illik hökm ranhq  üç dəfə beləcə davam edir; əmin- 
amanlıq, işgüzarhq, fıravan həyat, xoşbəxt günlər!

Lakin insanlara əbədi olaraq bu  cür xoşbəxt həyat sürmək qis- 
mət deyilmiş. G ünahkar maddi aləmə şimaldan sərt qışlar hücum 
çəkirdi və bütün canhlar ölümə məhkumdu.

Hər şeyi bilən A hura  M azda bunu biiirdi. O, Vaxvi Datmm 
Aryan Vecə sahilində göy sakinləri olan axur və yazatlarm şurasmı 
çağırdı.

Həmin şuraya Vivaxvantm oğlu mömin hökm dar Yim də dəvət 
olunmuşdu. O öz mömin-firavan məiyyətlərinin müşayiəti ilə al- 
lahlarm hüzuruna gəldi və Yaradıcı Ahura M azda ona belə dedi;

-  Ey Vivaxvantm oğlu, ləkəsiz Yim! Öz sərt şaxtalan və küləkləri 
ih  birlikdə qtş maddi aiəmə bücuma keçib, qar buludlan çox irı ola-
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caqdu'. qar hər tərəfi örtəcəkdir, Iıətta dağın zirvələri də, aşağı axan  
coşğun çaylar da qarnı aldnda qalacaqdır. Sənin hakimiyyəiin saysız- 
hesahsız iztirablarla dolacaq. Nə canh məxluq varsa, hamısı: dərələrdə 
ya.^ayanlar da, dağlarda doIa.)anIar da, pəyə və tövlələrdə sığmacaq 
tapanlar da əzab-əziyyət çəkəcəklər!" (93. s. 160).

Çıxılmaz vəziyyətdir. Bəs indi nə etməli? Həyatı necə davam et- 
dirm ək, canlı aləıni necə .xilas etn ıək gərəkdir? Burada yenə Yaradan 
dada çatır, könıəyə gəlir.

Ahura Mazda Yimə müraciətlə:
“Biryerə hax, Yim, göz işlədikcə onu bir kənarından o birinə qədər 

öz nəzərlərindən keçir! M al-qara üçün kifayət qədər təravətli ota və 
buz kimi təmiz sulu bulaqlara m alik olan bu yer sənin səltənətiıuhr. Bu 
.xoşbəxt torpağı qoru! Yoxsa qış qurtaramlan və qarlar əriyəndən sonra 
onu su basacac[dır. Ky Yim, əgər maddi dünya qoyun izınə rast 
gələcəksə, onu möcüzə sayacaqdır. Hasar düzəlt, Yim, onunla hu yeri 
hasara a l Qoy hu hasarın ölçüləri hər bir dörd tərəfə bir at yürüşü  
ölçüsündə olsun. adına da Vara deyilsin. Vara ilə sərt qı.'^dan, dev- 
lərdən, həlalardan qorun. Və bu yerdə ən əzəmətli, ən ya.xşı, ən gözəl 
olan dişi və erkəklərin to.xumlanm ora, hasann ar.xasına, təhhikəstz 
məkana apar. Hər növ mal-qaranm to.xunnınu, hər növ b itki toxumunu 
bıı yerlərdə ən dadh, ən ləzzətli, yem əli nə varsa, onlarm to.xumunu ora 
gətir. İnsanlarm Varada oldıığu müddət ərzində hanum cüt halında 
saxla. Ora hir xalra uzunhığu olan su çəkdir, orada bilməz-tükənm əz 
yem ək mənhəyi olan həmişəyaşıl zəmilər yarat, evlər də tik, mənzillər 
də, talvarlar da, hasarlar da sal, çəpərlər də çək. ( Vadramn) qabaq 
ətrafmda doqquz keçid düzəll. ortasmda altı, daxUində iiç. Qahaq ət- 
rafm a yeddi min ki.^i və qadm yerhşdir, ortasına altı yüz, daxdinə üç 
yüz. O nlan q ızd  buynuz vasitəsilə Varaya doldur və Varanın 
daxiHndən işıqlanan qapı-pəncərə ilə bərkit... ” (93, s. 160-161).

Bu müraciət bütün insanlara deyilən sözdür, məsləhətdir. Fira- 
van həyat, insan kimi yaşamaq və yaşatmaq istəyirsənsə, bunlan et- 
məlisən. Daha aydın desək, bunlar Tanrı buyruğu, Yaradanm  bütün 
zamanlara və bu gün də nəzərində olan  insanlara tapşınğıdır, öyüd-
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nosihətidir. İnsanlar bunları yadda saxlamalı, dey ibnb rə  əməl et- 
məlidir.

“Yadmda saxla, eygözəl Yim, hənıin Varada heç vschlə nə qabaq- 
dan doncjar, nadə daldan donqar olm am ahdn; nə şikəsthr olmalı, nə 
dəlilər, nə anadangəhnə ləkəlilər, nə əxlaqsızlar, nə xəstələr, nə 
çürükdişlilər, nə uşağını salnvş cüzamh qadınhr, ıw də ki, Əhrimənin 
nişanlarının göstəricisi olan digər qnswlara malik olanlar olm ahdır’’
-  deyə Ahura M azda öz öyüdünə davam e td i” (93, s .l6 1 ).

Tarixin dərinliyindən gəbn  tam  müasir sivil düşüncə!
Bu öyüdbri d inbyən  Yim fıkrə dahr, düşünür və öz-özünə deyir. 

“Axı, mən Varam necə, necə tikə bHərəm?!”
Hər şeyi b ibn  A hura  Mazda onun nə düşündüyünü duyur vo onu 

yenə vəziyyətdən çıxanr, ruhlandırır, özünə inamı artırır, ona cəsarət 
verir və yol göstərir.

“Və ruhlanmış, özünə inamı artmış mömin Yim hər şeyi Ahura 
M azdam n buyurduğu kimi etdi. O, ölçüsü hər bir dörd tərəfə at 
qaçışı qədər olan V ara hasan  düzəhdi, o ra  xatra qədər uzunluğu 
olan su çəkdi və bitməz-tükənməz yem mənbəyi olan həmişəyaşıl 
biçənəkbr yaratdı.

Orada o, insanlar üçün evlər və mal-qara üçün ağdlar olan məskən- 
lər saldırdı...

Yim on səkkiz küçə saldırdı. Və bütün kişi və cjadınlann, bu yer- 
lərdə ən böyük, ən gözəl və ən yaxşı heyvanlann, bu yerlərdə ən dadh, 
ən ləzzətU məhsuUarm toxum lannı ora apardı. Və (Vcn-aya) gətirdiyi 
bütün to.xumlan o həmin insanların, heyvanlann, bitkilərin Yimin 
məkcını olan hasar daxilində qaldıqlan müddət ərzində hər növə uyğun 
cütlərə ayırdı.

Hasarda Yim qəfəs düzəltdi və pəncərə saldı.
Bıı böyük zəhm ət başa çatanda yer həm törədilməmiş işıqla, həın 

də törədilmiş işıqla işıqlcmdı. Varctnm sakinlərinə elə gəhrdi ki, ulduz- 
lar, A y və Günəş ildə yalnız bir dəfə çı.xır və batırlar. İl onlara bir gün 
kim i göründn.

Hər qırx ildən bir hər qırx cütdən əkizlər, oğlan və qızlar doğııldıı.

H ər bir ev heyvamnm da eynilə o ciir. İnsanlar da Yimin scddığı bu 
məkanda xoşbəxt həyat yaşadılar. Onların hər biri yiiz əlli il yaşcıdı, 
bəzilərinin dediyinə görə isə onlcır ümıımiyyətlə ölmiirclidər ' (93, s. 162).

Mifin, rəvayətin sonluğu beb d ir ,  bu nəticə ib  tamamlanır;
“Öz əsabələri ilə birlikdə Şərin Ruhıı qəfil hasqına keçcli, şim al 

küləyi əsdi, çox şiddətU, sərt soyuqlar başlandı, qar yağdı.
-  Yimin səltənətindəsə yaşıl ot cücərir, quşlar oxuyurdu... qayğı 

və kədərsiz qızıl günlər baş alıb gedirdi ’ (93, s. 162).
Tanrı -  Yaradan bu firavan həyatı insanlardan əsirgəməsin, bu 

kədərsiz, “qızıl gü n b r” yenə də baş alıb getsin!
Amin!

3) ZərdüştQn ailə, məhəbbət fəlsəfi təlimi.
A ib, məhəbbət ilahi nem ətdir. Buna görə də müqəddəs an- 

layışdır. A ib, məhəbbət insanhğm  əzəli və əbədi bəxtidir. Buna görə 
də əvəzedilməzdir...

Bu barədə ilk söz, nəzəri-fəlsəfi fikir Zərdüşt peyğombərə məx- 
susdur.

Zərdüştün bu dünyəvi fikirbri “nitq”brində, sorğu, sual-cavab, 
danışıq , söhbət, dialoq şəkhndə və həyati dəHlbr, müşahidəbr əsa- 
sm d a  deyilib, yazıhb və izahmı, şərhini ahb. H ər zaman üçün 
q iym əth  və yararh olan bu f ik i rb r  bizə çox qədim dünyamızdan 
m iras  qahb. Bu fikirbr ulu Zərdüşt babamızm insanhğa əvəzsiz töh- 
fəsidir və hər vaxt öz təzəhyini, əbədiliyini, ölməzhyini təsdiq edib və 
etm əkdədir. Ailə insanhğm başlanğıcıdır, ilahi bir hiss, duyğu 
təməlində yaranır, qarşılıqh anlaşma, sevgi əsasmda qurulur. Buna 
Zərdüşt peyğəmbər şahidhk edir.

Zərdüştə sual verib soruşurlar ki:
“E y Zərdüşt, dünyanın ən şirin neməti nədir?”
Zərdüşt cavab verir;
“Uca göylərin, uhı Tanrmm inscınhğa bəxş etdiyi ən şirin, ən aU 

nemət .sevgi, eşq, məhəbbət hissi, dııyğusudıır; qadın üçiin kişi, kişi üçün 
qadın clünyanın ən şirin nemətidir, onu heç nə iiə əvəz etm ək olmaz.
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Sevgi ilahi ııemətdir
Əlbəttə, burada söhbət ilkin ailə lıəyatı, insanı insan cdən, 

yctirən ailə sevgisindən gedir. Bu isə çox geniş anlayışdır. Oğlanla 
qızm, ərlə arvadm m əhəbbətindən başlanan bu Tanrı neməti 
nikahla, ailə ilə tamamlamr; inkişaf edir, övlada, övladdan valideynə, 
qohum-qardaşa, kainata və nəhayət, bəşəriyyətə keçir, geniş dünyəvi 
mona və mahiyyət kəsb edir. M əhz son vaxtiar baş ahb  gedən: 
“Dünyanı gözəllik xilas edəcək!” fıkri təkzibə möhtacdır. “Dünyanı 
sevgi, məhəbbət, eşq xilas edəcək!”

Zərdüştün ailə və m əhəbbətb  bağh fikirləri davam və inkişafet- 
dirihr.

Evlənmək, ailə qu rm aq  istəyən bir gəncdən Zərdüşt soruşur; 
“Sənə bir sııahm var, qardaşmı! Verəcəyin cavab ruhumnı dərin- 
liyindən xəbər verəcək. Cavansan, ailə, uşaq istəyirsən; səndən soruşıı- 
ram: sənin kim i bir adamm tışaq arzulamağa hcuıqt varmı? Sən özünün 
müzəffər, əzabkeş, ağıl mülkünün sultanı olduğuna əminsənmi? Səndən 
soruşuram: yoxsa səni dilləndirən adicə şəhvani tələbatdır, ya  tənhahq? 
Bəikə öznndən narazıhq?”

Cavab almadan Zərdüşt davam edir:
İstəyirəm ki, zəfərlərini də, azadlığını da uşağın adı ilə bağlayasan! 

Uşaqlarına, arvcıdma ccmh heykəllər qoymahsan. Özündən ali bir şey 
yaratmalısan. Am m a gərək əvvəlcə özün kamilləşəsən. Sadəcə artıb- 
törəməyin deyil, yüksəlmənin qeydinə qalmcdısan. Qoy nikah bağı bu 
yolda səninyardımçm olsun” (138a, s. 78).

Ailə qurmağm, uşaq sahibi olmağm son dərəcə məsuhyyətli bir 
iş olduğu məsələsi göz önündədir. Zərdüşt qarşıya çox ciddi tələblər 
qoyur, “yaradanm  özünü yara tm ahsan” -  deyə bəşəri tələblə çıxış 
edir, cvlənmək arzusunda  olan gənci bərk im tahana çəkir, 
düşündürür;

“Daha ali bir vücud yaratmahscm, ilk təkan, öz-özünə diyirhnən  
təkər qısası: yaradanın özünü yaratmahsan  ” - dcyir. A ibn in  rəsmi 
dayağı olan nikahı da ona əlavə ctməklə, ailənin, sevib-sevilməyin 
ilahi məzmununu açır. Müqəddəshyinə işarəbr vurur, ailə cütünü

a ta  və ananm mənəvi salhğmı, qarşıhqiı chtirammı önə çəkir.
“Kəbin, ailə deyəndə mən yaradanlarm özlərindən daha kam il bir 

nıəxhıq yaralmaq naminə qovuşmaq istəyini başa düşürəm. M ən bu 
is fək  sahiblərinin bir-birinə qarşıhqlı ehtiramına ailə deyirəm. Sənin  
nikahının məna və məcjsədi bu olmalıdır ' (138 a, s. 79).

Bu qızıl söziər Zərdüştün müsahibi olduğu tək bir gəncə aid deyil, 
m ilyoniara  dediyi söz, verdiyi təhmdir. Bu gün də öz işini görür, nə 
qəd ə r  ki, insan var, insaniıq var, dəyər və qiymətini saxlayacaqdır.

Bununla bcb, Zərdüşt a ib  qurm aqda  və münasibətbrdə mənfı 
və dözülməz halları da pisbyir, xüsusi olaraq vurğulayır, bc!ə hal- 
la rd an  qaçmağı lazım bilir. Hu ali, müqəddəs məsəbdə adamların 
qcyri-ciddiliyi, yüngüllüyü və gözüyumulu hərəkətbrini tənqid cdir, 
ah-nalə nidaları ib  qarşılayır.

“Anıma çoxlarının ailə adlandırdığı bu lüzumsuz şey ah. heç 
bilmirəm buna nə ad verim? Ah, m iskin ruhların bv cütləşmə tələbatı! 
A h, ruhun bu iyrənc cütləşmə ehlirası! Ah, bu mənfur cütləşməyanğısı!

Onlar bütün bunları ailə adlandırır, üstəlik deyirlər ki, kəbiıılərım 
göydə mələklər kəsib. KIəsə, mən bu çirkab lo.xıımıı səpən səmaya  
lənətlər deyirəm. Yox, bu səmavi torda sarnıaşan heyvanlara dözə 
bilmirəm  ' ( I38a,  s. 79).

Aiiəyə bu cür yüngül, şüursuz münasibətlərin nəlicəsi olaraq alı- 
n a n  hallan xüsusi vurğuiayan Zərdüşt dcyir:

“Belə şeyə ailə deyib nıəni güldürnıəyin. Bəxtinə belə valideyn 
düşən hansı ıışağın acı göz yaşı tökm əyə haqqı çatmır?“ (138 a. s.

Zərdüşt rcal həyatdan, müşahidə etdiyi, gördüyü hadisələrdən 
danışır, dcdiklərini təsdiq üçün ləyaqətli bir tanışını xatırlayır, ürək 
yanğısı ib  onun həyatmı misal çəkir:

‘Bir kişini çox ləyaqətli, yetkin adam sandım, amma elə ki, onun 
arvadını gördüm, bütün ərş-kürş gözümdə dəli.xanaya döndü. Kaş kı. 
müqəddəs zatkı gic toyuq cütləşəndə yer üzü lərzəyə gələydi, torpaq 
ayaqlar altmda od tulub yanaydı. O. bir qəhrəman tək həqiqət a.x- 
tarışına çıxdı. ([azancı isə kiçik bir yatan oldu. () yazıq özü buna adə 
deyir. Qaraqabaq idi. llə r  adamla oturub-durmaz. ınüsahiblərıni də
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seçib sonalayarcf]. Amına axırda özüırə e h  bir nıiisahib seçdi ki, cəmi 
gördiiyü gwılər burmmdan gəldi. O, bmıa ailə deyir. O özünə rnələk 
.xislətli bir kəniz a.xtarırdı. Am m a i.şi elə gətirdi ki, vıırdıı özü bir ar- 
vadın kəııizinə döndü, indi gərək özü mələk ola ki, beləsini yola verə” 
(138 a,s. 79-80).

Ürək yanğısı ilə belə hallan da göstarən Zərdüşt a ib  qurm aqla 
insanların zəiflik göstərməsinə, “gözü yumulu hərək ə tb r in ə” də 
təəssüf edir. Onları ayıq olmağa səsbyir. Başqa bir müqayisn verir, 
həyati misal gətirir: “Ağhm kəsəni mal alanlan fəndgir g('rınü .şəm , 

bir şeyi almaqdan qabaq, yüz ölçüb bir biçərbr. Di gəl, dün> ı nı rn 
kələkbaz adamı da arvadı e b  bil gözüyumulu ah r” (138 a, s. ) ı.

Zərdüştün mövqeyi tam aydmdır. Son sözünü tövsiyə, mosbhot 
şəkhndə b e b  deyir; “Sizin ən ülvi sandığınız məhəbbət belə adi bir 
!^övq, ağrıh bir közərtidir. O sizin ən yüksək zirvələrə gedən yolunuzu 
iştqlandıracaq bir nıəşəl olmalıdır.

Bundan belə öz fövqünüzdə sevməUsiniz. Əvvəl hələ sevməyi öy- 
rənməUsiniz. Bunım üçün gərək sevginin acı badəsini mış edəsiniz. Elə 
bir sevgi göstərin ki, badəsi acı dadnuısın? Yəni fövqəUnsan həsrətinə 
tutuşduran, sənin canına bu yaradaıı yanğısını salan da odur.

Yaradanm yanğısı, fövqəhnsan həsrəti: de, qardaşıın, ailədən is- 
təyin budurmu?

Bu istək, belə ailə qarşısmda mən səcdə edirənı” (138 a, s. 80).
Azərbaycan xalqmm ənənəvi olaraq davam  edib g əb n  mənəvi 

keyfiyyətbrinin çox qədim tarixi kökb ri var. Ümumən, türk 
mədəniyyəti tarixində “Avcsta"nm təsiri çox güclü olub. Zərdüştün 
a ib ,  məhəbbət təhminin təsiri daha güclü görünür.

Dedik a ib , məhəbbət məsəbsi bəşəriyyətin əzəh məsəbsidir, in- 
sanı insan edən, necə deyək, insan qəlibinə salan mühüm amildir. 
H ə b  m.ö. IV minillikdə “ Bilqamıs” dastanm da kəndin müdrik qo- 
calan, ağsaqqalları məsbhət görür ki, meşəbrdə dolaşan, vəhşi həyat 
sürən Enkidünü qadm la tanış ctmək, onu “ insaniaşdırm aq” üçün 
cvbndirmək, a ib  həyatma çəkmək gərəkdir. Onlarm qərarı bcb olur; 
“Yensə, həmin adamı yalm z qadın yenəcək ”

Enkidü Şamxat adh qadm la yaxmlaşdırıhr və evbndirilir. Ailə 
həyatı, ycdiyi-içdiyi, daddığı həyat nem ətbri ona insani keyiiyyətbr 
verir. Onu əsl həyata atır. İnsan cərgəsinə qoşur. Həyatm cövhəri, 
ali neməti isə sevgidir, məhəbbətdir, qadm dır, bir sözb, a ibd ir .  
A ib d ə  .sevgi, məhəbbət olanda, qısqanclıq hissi də doğur.

A ib  cəmiyyətin əzəli və ilk həyati telidir. Zərdüşt cəmiyyətin bu 
həyati telinin, bu axarmm fəlsəfəsini verib.

“ Dədə Qorqud kitabı”nda təsvir o lunan  ailələrin, bu ail^lərin 
dünyaya gətirdiyi, Zərdüşt təbirincə desək, yaratdığı oğul və qı/larm 
yctişməsi, kamilbşməsi və təhm -tərbiyəsində “Avesta''nm, 
Zərdüştün fikirbrinin, dünyagörüşünün güclü təsirini görm,'nn,''k 
olmaz. Çox imkanh şəxs -  bəy, xan  olsalar bcb ,  onlarm “göz açıİHin 

gördüyü, könü! verib sevd iy i” bir həyat yoldaşı var. Ömürbrinin so- 
nunadək ona sədaqətli qahrla r .  D as tan la rdak ı Q azan xan, Dirsə 
xan, Baybörə bəy, Qazhq Qoca, Q anh Qoca aibləri Zərdüşt ruhlu, 
onun fıkir və arzularma tam  uyğun, gözəl, nümunəvi ailələrdir. Bu 
a ib lə r in  yaratdığı U ruz, Buğac, Beyrək, Yeynək, Qanturalı kimi 
oğullar -  hər cəhətdən kamil, m ərd insanlar Zərdüşt a ib  təlimi, 
əxlaq-etikasınm yetirməsidir -  dcsək, bəlkə də burada yanlışhq olar, 
am m a səhv olmaz...

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatmda, insan konscpsiyası - in san ın  
kamilliyi, ləyaqəti və aliliyinin tərənnümü həmişə öndə vcrilib. Biz 
b u n u  “ Dədə Q orqud”da, Nizaminin, Füzulinin və başqalarm m  
qohrəm anlannda aydm şəkildə görürük. Məs., mən “Dədə Q orqud” 
kitabm ı xalqımızın fəzibt və əxlaq-etika kodeksi adlandırardım, 
o radak ı fəzibti, qəhrəmanhğı, a ib-m əhəbbəti,  sədaqəti, mərdliyi- 
mətanəti qcyd-şərtsiz bu gün də davam  ctdirməyi arzulardım.

Nizami “Avesta”dan  çox şey əxz edib, qədim dünyamızm bilik- 
b r in i  öyrənmiş, bu bilikbri əsərbrində vermiş, öz sözünü də 
demişdir. Bəşəriyyətin ilkin mənəvi neməti olan sevgi, eşq, məhəbbət 
haqqm da Nizami kəlamları;

“Eşqdir mchrahı uca göybrin,
E^qsiz, cy diinya, nədir dəyərin?V\..
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Nizami sevgini, eşqi, məhəbbəti uca göylorin mchrabı sayırdı. 
Bu fıkrin qaynağı isə dərindir. Şair scvgini, məhəbbəti, eşqi 
“dünyanm diriliyi” hesab edirdi, ah insani duyğularm monşəyinə, 
haradan gəldiyinə işarə vurur, “həyalm mənası, dirihyidir” -  deyə 
təqdim edir.

“Eşqsiz olsaycb xilqətin caııı,
Dirilik sarmazdı hiitün caham...
Əgər olmasaydı eşqin danəsi,
Gslməzdi dünyadan dirilik səsi” -  deyir.

ƏsHndə bu fikir, irfani düşüncə “Avesta”dan gəhr, sevgi, məhəb- 
bət, eşq haqqm da Zərdüşt fəlsəfı fıkrinin bədii şəkildə davamı və in- 
kişafıdır...

Zərdüştün “nitq” lərində, “qadm lar haqqm da” aynca bir söhbət 
var. Bu söhbət mükahm ə şəkhndədir, sorğular və buna verilən 
cavablardır. Q adm dan  danışanda isə sevgidən, məhəbbətdən yan 
keçmək olmaz. Bəzi fikirbrlə mübahisə də etmək olar. Eybi yox, qoy 
olsun. Axı, bu  fikirlər min-min i lb r  b undan  ovvəl deyihb. İnsam 
dünyaya gətirən, insan yaradan insan haqqm da nə qədər çox bilsək, 
o qədər yaxşıdır, görək qədim dünyada nə vardı, ondan bizə nə gəhb 
çatıb? Həm də qadm  barədə, onun sevgisi barədə.

Zərdüşt sözünə belə başlayır;
“ -  Gecənin bir alənıi nə itiyin itih, Zərdüşt? Qohuğnnun altında 

gizlətdiyin nədir? Yoxsa sən də oğın-h/ğa qurşawwsan, .prin dostu?”
-  "Elədir, qardaş” -  Zərdüşt dedi. “Bu hir xəzinədir, nıənə 

bağışlayıhlar, yaw m ca gəzdirdiyim hir həqiqətdir. Özü də quşqınqçı 
qundaq kitnidir, deyən, ədəb-ərkan gözləyən deyil, ağzını yummasan, 
səsia ləm ibaşınagö türər” (J38a,  s. 73).

Yarı zarafat və ə rk b  verilən cavabda böyük məna və eyhamlar, 
s i rb r  var. V eribn  sual da, ahnan cavab da ilk baxışdan çoxmənalı- 
dır, s i r b rb  doludur. Bu sətirlərdə Zərdüştə məxsus bir şivə, üslub.
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fıkri ifado tər/,i ö/ünü göslərir. Bu sətirbr “ Avcsta”dan, ola bilsin ki, 
əshndən almancaya, a lm ancadan ana dihmizə tərcümə edilmiş olsa 
da, öz şirinhyini, koloritini saxhıyıb. Diqqət edin: “Q oltuqda giz- 
lədilən qundaq” -  “xəzinə” , “ həqiqət” , həm də bu q undaq  
qışqınqçıdır. Gərək ağzmı yum asan, yoxsa, abm i başma götürər. 
Bütün bu .söz və il'adəJər çoxcəhətli Zərdüşt yaradıcıhğı və onun məz- 
m unundan  soraq verir. Bu “həqiqətlər q undağ f’nda rəmzbr, müəm- 
malar, qanadlı fikirlər, nə bilim n əb r ,  nələr gizbnib. Bu “həqiqətbr 
qu n d ağ ı”nda, bu “xəzinə"də gizlənən s irb rdən  biri də qadınlar 
haqqmdadır.

Zərdüşt sözünə davam edir:
“Bir gün qüruh çağı tək-tənha yolumla gedirdinı. Qabağınuı hir 

qoca qarı çı.xdı. Və qayıtdı ki: “Zərdüşl hiz arvadlara çox söhbətlər 
eləyih, amma arvadlarm özü haqqında ağzına su ahb dıırub”.

Ona cavah verdim ki. arvad barədə kişi ilə damşarlar; “mənə də 
dawş qarı qır-saqqız oluh əl çəkm ək bilmədi. “Onsuz da baştm gora 
titrəyir, hu gün yediyim sahah yadınıdan çı.xır ” -  dedi.

Əlacım kəsildi, arvada dedim: “Qadın təpədən dırnağa müəm- 
madır, bu müəmmanın isə tək hircə həlli var: hamiləlik. Qadın üçün 
kişi vasilədir, məqsəd isə həmişə uşaq olaraq qahr “( 138 a, s. 73).

Zərdüşt fikrini arvad-kişi münasibətlərinə yönəldir, bəzi sirləri 
bu səmtdən açıqlayır. “ Ib s  kişi üçün arvad nə deməkdir?” sualı ib  
daha  incə mətləblərə toxunur;

“l)sl kişi iki .}cyə m eyl edir: təlılükəyə və oyuna. Arvadı da ona 
görə isləyir ki, o ən .xatah oyııncaqdır. Gərək kişiıü Iıərh üçün, arvadı 
isə hərhçinin nazını çəkm ək, yorğıınhığunu çı.xarmaq üçün tərbiyə 
edəsən...

lləddən artıq şirin meyvəni hərbçi ürəyigötürməz. Arvaddan ona 
görə heş əHi yapı.'^ırlar ki, dünyamn ən şirin qadmmın da .xəmrəsi acı- 
dan yoğruluh.

Ki.^i nə qədər u.)(i(icanh olur-olsun, arvad uşağa ondan ya.xşı hələddir.
ü s lk iş i  ö)zü təhiətən ıışaqdır, hu ıışaq oynamaq, əylənmək istəyir. 

Qadmlar, ayıq ohm ki, kişinin içindəkihu ıı.iağı gözdən c[oymayasıwz”
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(138 a, S .74).
Bu sözlər, bu fikirlər davamlı ömür yolu keçmiş, həyat 

təcrübəsinə malik olan böyük bir filosofun sözləri, fikirləridir, şərh 
etməkdə çətinhk də çəkihr. Bəlkə də bu kəlamlar zam anm a görə 
söylənib, hərbçilərdən daha  çox misal çəkihr...

Bu kəlamlarm ardm ca Zərdüşt m araqh  bir misal -  bənzətmə 
verir: qadmla kişini dəmir və maqnitlə müqayisə edir; “Qadın ən ço.x 
kinıə nifrət edir, bilirsən?'’ Suah ilə qadmı dəmirə, kişini maqnitə 
bənzədir, belə bir misal çəkir: ‘‘Dərnir maqnitə deyir: Bilsən, sənə necə 
nifrət edirəm. M əni cəlb edirsən, öziınə çəkirsən, amnıa yapı.j'dırmağa 
giicün çaımır

Zərdüşt qadm  sevgisini, qadm  məhəbbətinİ yüksək qiymətbn- 
dirir, deyir: “Bütün qəlbi ilə sevən hər bir qadınm gözündə dünya bir 
cənnətə dönür ” ( 138 a, s. 75).

Ulu peyğəmbərin son sözü, qadm lara verdiyi yüksək qiyməti və 
tövsiyəsi belədir:

Qadın deyilən təmiz, gözəl bir oytıncağı, hələ qovıı.pnadığımız, həs- 
rətində, intizarmda oldıığwmız bir dünyamn fəzilətindən nurlanan daş- 
qaşa bənzətməlidir.

Sizin sevginiz ıığııruna ulduzlar səpilmiş dan yerini andırmah, 
fıkriniz, zikriniz tək bir olmahdır: kaş fövqəlinsam mən doğaydmı.

Sizin gücünüz sevginizdədir. Qorxduğımuz adam/arın üstünə get- 
səniz, silah əvəzinə bu sevgini qurşanm!

Sizin şərəfiniz sevginizdədir. Yo.xsa, qadm nə bilir şə rə f nədir? 
Daim sevildiyindən artıq sevmək, heç vaxt ikinci olmanıaq -  bax, bun- 
dadır sizin şərəfiniz!” ( 138 a, s. 74).

9. A N A H tT  A R D V İSU R  “H İM N ”L Ə R İ

“ Ardvisur Y aşt” bütünlükdə “ Anahit Ardvisur himnləri” adı 
ilə təqdim olunur (29, s. 13-33). “Avesta”da Anahit Ardvisur mühüm 
ilahi qüvvədir, qəhrəm anhıra yol göstərən, kömək edən, uğur veron

ilahodir. Qohrəmanlar ona qurban gotirir, ondan uğur diləyir, kömək 
istəyir. Ya bu uğur, kömək onlara verilir, ya da onlar rədd cavabı 
ahrlar.

Bu “h im nbr”dən üç istiqamotdə danışmaq olar.
1) Ümumi m əsələlərlə bağh “ himnlər” .
İ.S.Braginski yazır: “A vesta”nm mətnləri, tacik və fars arxaik- 

mifik surolləri tosdiq edir ki, kainat -  “ulu valideyn cütündən”, ana 
Torpaqdan vo ata Göydən doğulur vo yaranır. Günəş və su insana 
oxşar tann  Mitra və A nahit Ardvisur şəkhndə dəyişihb u ınn lar  
sırasmda ucalır. X ann  (qodim İran “ O hm pi” ) zirvəsində l.^bı. ı̂i.n 
gücü və mövcud “kainatm intəhasız” hökmranlığı kimi təcəs.suuı cl- 
dirilir" (74, s. 41).

Fikir təkzibə möhtacdır. Artıq bizə molumdur ki, tacik və fars 
folkloru vo mifologiyasma çıxılan bu fıkirlərin əsası, özüiü Şumer- 
türk folkloru vo minorilə bağhdır, bunlarm  kökü çox dorinliklərə 
gcdib çıxır. “ K ainatm ulu valideyn cütündon” yarandığı, “ata Göy- 
don, ana Torpaqdan  doğulub  töromosi” fikri də bütünlüklə qədim 
Şumcr-türk foisofosinin, düşünco vo ağlmm məhsuludur. Taciklərə 
və farslara da ancaq bu rad an  kcço bilordi. IVIüəIlil isə homin fikri 
birbaşa tacikloro və farslara aid cdir.

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün akademik V.V.Struvenin L.BuI- 
linin kitabma yazdığı “ilk söz”do onun özündən sitat gətirib tənqid 
etdiyi bir mülahizosinə nəzor salaq: “Erkən xanədanlıq dövründə 
barbarlıq  vəziyyətindon çıxan tokco Şumcr, hor m ənada IVlisirdən 
xcyii iroii gctmişdi” ; “ Şumcr qorb modoniyyətinin ilk yurdu oimuş- 
du r  vo misirlilorin, babiiiorin, assuriiorin, finikiyaiılarm, qədim 
yohudilərin və nohayət, hotta yunaniarm  incəsənət və dünya- 
görüşünün qaynağmı məhz şumcrlərdo axtarm aq lazımdır” (76, s.
8). V.V.Struvc bu fikrinə göro L.BuIlini “tarixə həqiqoti açıq-aşkar 
tohrif ctməkdo”, “öyrəndiyi mədoniyyot qarşısmda sitayiş ctməkdə” 
təqsiriondirir. Halbuki bu fikir tozə deyil, hələ qodim yunan 
filosonarı bu fikirdo olublar. Ərəstu “Fəlsofo haqqm da” əsərinin I 
kitabmda maqların misirlilnrdon daha qodimliyini qeyd cdir, digər

.150 351



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ , A zərbaycan  əd əb iyya t ı  la r ix i

yunan lllosofları da onunla razılaşn-dı (88, s. 65). M aqlar isə “mənşə 
və soy-kökü etibarib şumerlərb qohum  tayfa idilər” (142, s. 30).

Keçən əsrin ortalarm dan Dəclə və Fərat çaylan  ə trafında 
apanlan  qazmtı işləri, tədqiqatlar və gəlinən nəticələr hələ o vaxtlar 
yunan ahmlərinin (görünür, onlar bu mədəniyyətlə tanış imişlər) 
dediklərini bir daha təsdiq etdi. L.Vulli də yuxarıda “ tənqidə məruz 
qalan” fıkrə, həqiqət həqiqəti çəkib gətirdi, yerin q a t lannda  yatıb 
qalan zəngin mədəniyyət faktları, necə deyərlər, əşyayi-dəHllər bunu 
sübut etdi. S .N .Kramerin “dünya mədəniyyətinin və mədəni abm in  
qaynağı Şumerdən başlanır” (102, s. 14) fıkri də məhz bu son yüz 
ilin tapm tı və tədq iqatlarm m  nəticəsi olaraq söylənrnişdi. 
Maraqhdır, V.V.Struve bu kitabm “Ön söz”ündə S .N.Kramerin xid- 

, mətinə qiymət verərkən, öz-özünü təkzib edir, yuxanda  L.Bulli 
barodə dedikbrin in  tam  əksini söybyir, özü-özünü vurur; “S.N.Kra- 
mcr elm üçün dünya mədəniyyətinin qədim ədəbi və dini kitabəbrini 
kəşf etdi. Bununla o, inandırıcılıqla üzə çıxartdı ki, Şumcr ədəbiyyatı 
Babil və onun  vasitəsib  yunan, yəhudi və hətta Qərbi Avropa 
xalqlannm ədəbiyyatı və mədəniyyəlinə biiavasitə təsir göstormişdir. 
Xüsusən, müəllifm Şumer milləri və digər ədəbi-dini kitabələrin 
Bibliya m ətnbri  ilə müqayisəsinin bizim oxucular üçün böyük əhə- 
miyyəti vard ır” (102, s. 14).

Bütün bunlar inkaredilməzdir, qəbul edilməyə bilməz... Anahit 
Ardvisur h im nbrin in  başlanğıcmda uzun bir “nəqarət” verilir. Bu- 
rada  mühüm həyati məsələbrə toxunulur. 13unlardan bir neçəsi üzə- 
rində dayanaq;

1) Su həyatdır, insan səadətinin dörd zəruri amilindən, dörd 
mühüm şərtindən biridir, Tanrı səviyyəsidir. Bunsuz həyat yoxdur. 
Buna görə su ib ,  onun varlığı ilə fəxr etməyə dəyər. Bu, tərifə, vəsfə 
layiqdir. N əqarətdə axar sulardan, sulann töküldüyü Vorukaş gölü 
(və ya dənizi)ndən, iftixarla danışıhr, məhəbbətb söhbət açılır, həyal 
çeşməsi “T anrı sakini” kimi təqdim olunur.

“Diiz uzumına axıb gedan sular 
Gəlib burda bir yerə yığılar,
Güclii Xukarya zirvasila axıb,
Vorukaş dənizinə tökiiliir.
Vorukaştn sahili biitiin 
Coşur, təlatiimə gəlir.
Dalğalardan qabartr daxili biitün 
Haçan ona axıb töküləcək;
Haçan ona tərəf yönələcək,
Anahit Ardvisur?
Yamnda omtn min körfəzi,
Yamnda onun min axart var.
Və btt hər bir körfəzin
Və bu hər bir axartn
Uzumt dörd on günlük* at yoludtır...
Əgər atlt bacartqla gedərsə” (104, s. 14).

Burada Xukarya və Vorukaş adları diqqəti cəlb edir, təsvir və 
məzmunca biẑ ə doğma gəlir. “ lzah lar”da Vorukaş sözü beb  açıhr: 
“V orukaş müqəddas X ukarya dağınm dibində yerbşən, Tanrı 
sakini sayılan göl (və ya dəhiz')” (57, s. 315). “ Müqəddəs X ukarya” 
bizim doğm a Qafqazın və “Tanrı sakini” V orukaş bizim dünya 
gözoli Kaspi-Xəzər gölü (və ya dənizi) onların  m iladdan öncəki 

‘ minilliklərdəki adı olmahdırü
Yəqin ki, bu bebdir.
2) Hürmüz fəxr edir ki, su lan  o yaradıb, bu sular onunkudur, 

“ycddi kişvər üzrə uzanıb gcdən” , qış-yay şır-şır axan bu sulan in- 
sanJara səadət gətirir, ona görə bu suları yaradıb ki, kəndləri, 
həyətbri, vilayəti, bütün ölkəni abad  eləsin, çiçəkləndirsin.

“Və bu stıytın axart mənimdir,
Uzantb gcdlr Ycddi Kişvər iizrə.
Və bu sııytın axart mənimdir
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Qış-yay dmmadan şır-şır axır.
O mənim iiçiin səad^t və su verir.
Həm aihya ər, ham ana qncagı,
Həm qadm döşiinitn siidiinii.
Mən Hiirmüz buniarı yaratdtm  
Ona görə ki, cv və kənd,
Vilayət və ölkə çiçəklənsin.
Mən hifz edim qoruyum oniart
Mitdaftə edim, saxlaytm onları” (104, s. 14).

3) Hürmüz A nahitin gəlməsindən, yoni günəşin doğın.ısından, 
ulduzlann yerə enməsindən məmnundur, bunu, qüdrətli qo llan  ib 
kainatı qucaqlamasmı sevincb Zərdüştə xəbcır verir, tərifləyir, onu 
su, suyun ruhu kimi vəsf edir.

“Budur, ey Zərdiişt, o gəldi.
Anahit Ardvisur!
Hiirmiizdən, öz yaradantndan httra.
Həqiqətdə gözəidir onttn i[olları!
Ağdır, atın omha siimiiyii tək gitcliidiir.
Öz ttzunluğu ilə həzəyir, göz oxşaytr;
Fiisunkarlığt, dttrmadan axmast ilə,
Daha hiindiirdən-hiindürə qalxması ilə... ”(104, s. 14)

4) Sonra A nahitin  ürəyindən kcçən, onu düşündürən təril 
nəğmələri gəlir; “Göylərə tərif yaraşır” deyiblər. Nə üçün o, təriflən- 
məsin, vəsf edilməsin!

“Bu diişiincəylə məşğuldttr o:
“Kim məni mədh edəcək?
Kim məni siidlə - Haomadan iharət siidlə 
Saf, süzülmiiş Zaotra ilə anacaq?
Kimə zövq, həvəs verim mən?

Mənə sadiq olana, məni eşidənə,
Şənlik və giim raltlıq vcrim mən?!
Dəhdəhə ilçün, höyiiklük üçiin 
Aydın ihadətlə mədh istəyirəm.
Anahit Ardvisuru, Artanın əzizini.
Bəli, hcləcə hamtnt özünə cəzh etsin.
Bəli, hcləcə səni daha çox saystnlar...
Kimə zövq, həvəs verim mən?
Mənə sadiq olana, məni eşidənə
Şənlik və gümrahhq verim mən?... ” (104, s. 15).

Anahit Ardvisur himnlərinin “ nəqərat '’ı öz rəngarənghyi ilə 
diqqəti cəlb cdir. Ayrı-ayn məsəlolərlə bağlı himnlərdən sonra 
təkrar-təkrar bu “nəqərat” gəiir.

“Avcsta’'nın yaradıcıiarı olan maqlar mövcud tarixi, ədəbi-bədii 
təcrübədən, ö /  uluhırından qədim Şumcr-liabil mədəniyyəti 
naihyyətlərindən məharətlə istifadə cdərək, ycni süjctlər yaradır, 
tarixi mövzuhıra müraciət cdir, təzə söz dcyir, fıkir söyləyir, 
“Avcsta''nı işləyirdilər. Onlar qədim qəhrəmanlar Yim, Kəyomərs, 
Rüstəm Zal və b. haqqında söz dcyir, maraqh əhvalathırhı bu qəhrə- 
manların həyat və fəahyyətini zənginləşdirirdiKər. (lörüniir, bu, cyni 
/a m a n d a  sarayın tapşınğı, hakim idcologiyanm rəyi, başqa sözlə, 
göstərişi və tələbi ilə olurdu.

2) Qədim İran qəhrəmanlarını vəsf “himn”ləri
“ Avcsta” yüzilliklər boyu Şumcr-Babil mədəniyyəti və əd.əbi ənə- 

nələrlə fars həyat tərzini, məişətini, adət-ənənələri və b. mənəvi 
kcyllyyətləri təkmilləşdirmişdir. Bu mənada maqlar sarayın hakim 
dairənin təklifı və ya təkidi ilə az iş görməmişlər. Bu cəhət görkəmli 
tədqiqatçıları bclə çaşdırmışdır. Buna görə, “Avcsta''nı ancaq 
farslara məxsus kitabə kimi birtərəlh tədqiq ctmiş, fıkir söyləmişlər. 
Məs., İ.S.Braginski öz tədqiqatlarında “Avcsta"da “Şumcr qızıl əsri'’ 
millndən, digər .Şumcr-türk, iskit-saq, türk, savramat və s. adət-ənə- 
nələri, məişət və s.-dən istifadə cdildiyinin üstündən kcçə bilmə-
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mişdir. Lakin hər vəchb faktları fa rs lann  xcyrino yozmuş, 
“Avesta”nı, bütövlükdə İranla, İ ran  tarixi və həyatı ilə bağlamağa 
cəhd göstarmişdir. Bu, Turan-türk səmti və türk ruhunu tam am  qırır; 
“Avesta'’nm farslara məxsus olduğunu təsdiqə çahşır (74, s. 15, 61- 
40). Buna görə də biz unudulrhuş bu səmtə yön ahb, ana  kökdən 
gəbn, “Avesta”mn ümumi ruhuna  hakim kəsilən əsas xətt, qaynaq 
və telbri araşdırmağa üstünlük verdik. Çünki əslindo bu səmtə çəkən 
dəlilbr daha güclü və ağlabatandır.

“Avesta”da qədim İran-Turan münasibətbri və qəhrəmanları, 
onlarm fəaliyyət dairəbri,  təşəbbüsləri barədə “h im n b r"  daha 
maraqlıdır, bu “h im n b r”də münasibət aydm  olur. Məs., İran hı,‘ıkm- 
dar nəslindəri olan qüdrətli Tus T uran  bahadırlan  üzərində qələbə 
çalmaq üçün Anahit Ardvisurdan uğur diləyir, xahiş edir:

“Ona qurban gatirdi Tus döyüşçüsü,
Məharətli atlı hasqıncı.
O, xahiş etdi, ona hağışlasın güc:
Cəng arabastm idarə etmək  
Və cisminə sağlamhq.
Yağıya uzaqdan göz qoymaq,
Diişmənə qələhə' çalmaq,
Bir Z3rhədə düşm əni sarsıtm aq.
Və o ondan xahiş etdi:
Ver mənə elə hir uğur,
Ey rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur!
Ki, mən bahadırlar üzərində qələhə çalım 
Besak övladlarma.
Dağ keçidindəki xşatrosukya,
Ən uca, hamıya lazımlı yerə,
Artanın tanıdığı Qonqxa qalalarına
Ki, haşını əzim Tııran torpağı qoşunundan:
“Əlli dəfə yüz z^i'hə ilə,
Yüz dəfə min zərhə ilə,
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Min dəfə on min zsrhə ilə,
On min dəfə yü z  min z^rbə ilə”.
Və bu uğuru ona verdi 
Anahit Ardvisur.
Necə ki, həmişə uğur istəyənə verir ıığıır 
Zaotra hədiyyəsi gətirənə,
Ehtiramla qurhan verənə” (104, s. 21).

Başqa bir “h im n”də tu ran h la ra  qarşı du ran  digər qüvvəbrin  
qurban gətirməsi təsvir o lunur və onlarm xahişi yerinə yctirilir.

“Ona qurhan gətirdi Aşavazda, Purııdaxştayın oğiu, 
Həm Aşavazda, həm Trita Sanyııcların oğullan.
O yerdə (m üəyyən edilmiş) ıılu Tanrtya,
Miiqəddəs hökmdara,
Cəld qaçan atların sahihinə Apam Napata  
Yiiz at, min cöngə və on min qoyıın.
Və onlar ondan xahiş etdilər:
Ver hiz9 elə bir uğur,
Ey rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur!
Ki, hiz qələbə çaiaq 
Turan D anavrlan üz^rində 
Və Asanhan, Qara nəsli üzarində 
Və Asanban, Vara nəsli üzarində,
Və rəşadətli Dureket üzərində 
Onların çox əcəb və z^ngin vuruşunda”.
Və onlara hu uğuru verdi 
Anahit Ardvisur.
Necə ki, həmişə nğur istəyənə verir uğur 
Zaotra hədiyyəsi gətirənə,
Ehtiramla qurban verənə” (104, s. 24).

Turanhlara  qarşı d u ran  bu qüvvələrə rəhm ediHr, on lann  işi
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ləqdir olunur, qəbbə  çalmaq üçün şorail yaradıhr, uğur verilir. 
Turan qəhrəmanları isə bu mənavi təminaldan məhrumdur.

İran hökmdarı Xosrova (Gavə Xosrova, Gavə Xusrava) 
haqqmda “himn” :

“Ona qurhan gətirdi 
Arilsr ölkəsinin bahadm  
Xosrova, hakimiyyatin dayağı,
Dsrin və viisətH 
Çeçasta göiünün qarşısında.
Yiiz at, min cöngə və on min qoyun.
Və o ondan xahiş etdi:
“Ver mənə elə hir uğur,
Ey rəhmli, qüdr,ıtli Anahit Ardvisur!
Ki, m m  m  ali hökmdar olum 
Bütün kişvərhr üz.vində,
D evhr və insanlar üzərind^
CadugərLır və pərihr üzərbuh,
Gavə va Qarapan hökmdarları üzərində.
Ki, hiitün c,vtg arahalarmı 
Birinci m,vt idar,ı edim.
Hər va.xt at yarışında
Ki, tora diişm,ıyim, canid,ın xilas olum,
Əgər o, h,ıd,ıfkar at döyüşiind,ı üstün gəlm,ıs,ı ”
Və hu uğuru ona verdi 
Anahit Ardvisur.
Necə ki, həmişə uğur ist,ıyənə verir uğur 
Zaotra hadiyyasi gətir,ınə,
Ehtiramla qurhan ver,vıə” (104, s. 20-21).

İran hökmdarı Gavə Usan (Kavaid nəslinin hökmdarlarmdan, 
orta əsrlərdə kəyanidlər) haqqm da “him n” :

“Ona qurban g,ıtirdi mərd 
Bacarıqlı Gavə Usan,
Erzifya dağı üstiində.
Yüz at, min cöngə, on min qoyun 
Vəo ondan xahiş etdi:
“Ver m,vtə elə bir uğur,
Ey rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur!
Ki, mən ən ali hökmdar olum 
Bütiin kişvərhr iiz<vində,
Devhr və insanlar iizərində 
Cadııgərhr və pərih r üzərində,
Gavə və Qarapan hökmdarları iizərində”.
Və hu ıığııru ona verdi 
Anahit Ardvisur.
Necə ki, həmişə uğur istəy,ınə verir uğur 
Zaotra hədiyyəsi gətirənə,
Ehtiramla qıırban verənə” (104, s. 20).

Hor iki hökmdar cyni məqsəd və arzu ilə ilahə Anahitə müraciət 
cdir, qurban gətirir, uğur diləyir, hər ikisi də istəyinə nail olur, 
“həmişə uğur istəyənə uğur vcrən” ilahə onlarm  arzusunu ycrinə 
yctirir...

3) Qədim Turan qəhrəmanlarını vəsf “himn”ləri.

“Avcsta”da T uran  qəhrəm anları və hökm darm a münasibət 
başqadır. O nlar da qurban  gətirir, uğur diləyir, lakin istədikbrini 
Anahit Ardvisurdan ala bilmirlər, onlara rəhm cdilmir, uğur 
vcrilmir.

Iran qəhrəmanı Tus ilə bağh “Vəsf himni”ndə onun  “Turan tor- 
pağı qoşununun başmı əzim” fikri vcrilir. “Məharətli atlı, basqmçı 
Tus” Anahitdən xahiş cdir, diləyir ki, Turan torpağı üzərində qələbə 
çalım. AIp Ə r də A nahitdən  bu to rpaqlarda  öz hökmranlığmı
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möhkəmlətməyi diləyir, xalıiş edir, X varno səltənəlinə ça tm aq  is- 
təyir. T uran  qəhrəmanları da bu  to rpaq  uğrunda mübarizə aparır, 
vuruşurlar.

Ehtiramla T uran  bahadırı cəsur Besak nəsh Anahit Ardvisura 
qurban gətirir və ondan uğur istəyir.

“Ona qurban gstird i cəsarətli 
Besak övladlart.
Dağ keçidindəki Xşatrosuka,
Ən uca, hamıya lazım b yerə.
Qanqxa qalalarına, Artaya əziz olanu:
Y ü z a t, min cöngə, on min qoyun.
Və onlar ondan xahiş etdilər:
Ver bizə elə bir uğur,
Ey rəhmli, qiidrətli Anahit Ardvisur!
Ki, biz qalib gələk güclii Tusa,
Ki, başuu əzək ərəb torpağı qoşununun 
ƏIli dəfə yüz zərbə ilə,
Y ü z dəfə min zərb ə  ilə,
Min dəfə on min zərbə ilə,
On min dəfə y iiz  min zərbə ilə.
Onlara bu uğuru vermədi 
Anahit Ardvisur” (104, s. 21-22).

Başqa bir T uran  qəhrəmanı A nahit Ardvisura q u rb an  gətirir, 
ondan uğur istəyir:

“Ona qurban gətirdi 
Vandarmamş, Arçataspm qardaşı 
Vorukaş sularuıda:
Y ü z a t, min cöngə, on min qoyun.
Və o ondan xahiş etdi:
“Ver mənə elə bir uğur,
Ey rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur 
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Ki, mən qələbə çalım  
Şanlı Gavə Biştasp iizərində 
Və cəsur atlı Zarivar üzərində,
Ki, Arilər torpağı qoşununu məhv edim.
ƏIIi dəfə yü z zərbə ilə,
Yiiz dəfə min zərbə ilə,
Min dəfə on min zərbə ilə,
On min dəfə yü z  min zərbə ilə.
Ona bu uğuru vermədi 
Anahit Ardvisur” (104, s. 31).

Münasibət aydmdır. Qərəzhdir, açıq-aşkar “ögey-doğmalıq” hiss 
olunur. Bu nə üçün belədir? İnsanhğa T an n ,  ilahə münasibəti, əl- 
bəttə, belə ola bilməzdi. Burada Tanrıya xəyanət əh var. Bizcə, bu 
fars-saray münasibətindən irəh gəhb, amma ilahənin -  T an n n m  elçisi 
Anahitin adm dan dcyihb. Bu da saxtakarhğm bir üsuludur.

tran  və turan bahadırlarm a olan  bu münasibət, bu  qərəz onlarm  
hökmdarlarma da aiddir. Bu qərəz, “ögey-doğmalıq” , onlarm adm a 
deyilən “him n”lərdə də özünü göstərir. İran hökm darlarm a “rəhm ” 
edihr, “uğur verihr”, T uran  hökm darm a isə yox.

Turan  hökmdarı F ranqrasyan  (əshndə; Alp Ər Tonqa, orta əsr- 
lərdə, xüsusilə fars mənbələrində Əfrasiyab) haqqm da “himn” :

Ona qurban gətirdi cani turanh Franqrasyan 
Saysız-hesabsız:
Yüz at, min cöngə, on min qoyun.
Və o ondan xahiş etdi:
Ver mənə elə bir ıığur,
Rəhmli, qüdrətli Anahit Ardvisur!
Ki, mən Xvarno səltənətinə çatım:
Vorukaşın ortasmda şəfəq saçan,
Arilərə aid indiki və gəhcək ölkə olan 
Zərdüştə mənsub olub da, Artaya inanan.
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Ona bu ıığııru vermadi,
Anahit Ardvisur!” (104, s. 19).

Belə anlaşılır ki, İran-Turan  m üharibəbrində qəhrəman T uran  
hökmdarm m məğlubiyyətinə səbəb də guya T anrm m  iranhlara  
verdiyi üslünlük və m üharibənin  taleyinin “ədalətlə” həlhdir. Bu 
mühüm tarixi hadisənin “A vesta”da əksi belədir. İran dövləi ideo- 
logiyasma uygun şəkildə təqdim və təqdir olunub; “Avesta” iranlaş- 
dıqca saxtalaşdınhb!

Burada məsələyə F irdovsinin münasibətinə nəzər sulmaq 
m araqh olar. “ Ş ahnam ə”də də T uran  qəhrəmanı Ə lrasıyaba və 
ümumən türkə eyni münasibəti müşahidə edirik. Firdovsi türklərin 
İrana hakim olduqları bir dövrdə, yəni 934-1020-ci illərdə yaşamışdı. 
1010-cu ildə tam am ladığı “ Şahnam ə”sini Sultan M ahm ud 
Qəznəviyə təqdim etmişdi. 60000 beytlik bu əsərdə İranm  tarixi das- 
tan  üslubunda verilir. Şair özünün yaşadığı dövrdə tü rkb rin  
hakimiyyətində olan İranm  parlaq keçmişini güclü meyl və coşğun- 
luqla təsvir edir. İranm  turanlılarla (türklərlə) apardığı döyüşlər və 
ən güclü türk hökm darı olan Ər T onqaya  qarşı qazanılan İran 
zəfərindən danışarkən, xıltmı gizlədə bilmir və “ indi hakim olan 
sizsiniz, amma vaxtib  Zal oğlu Rüstəm və Keyxosrov sizin ən böyük 
dövlətinizi məğlub etmiş, yıxmışdı...” -  şəklində iranlılarda müstəqil- 
lik duyğusunu oyatm ağa, gücləndirməyə çalışır” . Buna görə, təbii 
o laraq Sultan M ah m u d  da əsəri 60000 qızılla yox, gümüşlə 
qiymətbndirmişdi...

“Həqiqət incəbr, am m a üzülməz” -  deyibbr. Qədim ümumtürk 
folklorunda Alp Ə r-T onqanm  -  Əfrasiyabm ölümünə həsr olunmuş 
11 ağı, matəm nəğməsi məşhurdur. Bu ağılarda əsl həqiqət göstərilir. 
Alp Ərə xalq məhəbbəti və rəğbəti tərənnüm olunur. O, Turan-türk 
xalqlarmm birhyi və səadəti uğrunda çarpışan cəsur sərkərdə - əfsa- 
nəvi xalq qəhrəm anıdır. O, yenilməz idi, “dağ  cüssəli” idi, lakin 
xəyanətin qurbanı oldu, öldürüldü. Bu ölüm - qəhrəman sərkərdənin 
xaincəsinə həlakı xalqda hiddət doğurdu, onu yasa batırdı.

Şeir -  ağılarda döyüş zam anı xəyanət, aldatmaq, “tə b  qurm aq” 
hallan şər iş, hiybgərlik kimi pislənir, hiddətb qarşılamr. Zəmanəyə 
də nifrət yağdırıhr ki, ərənlik, kişilik dünyası yox olub gedib, 
xəyanət, namərdlik dövrü başlan ıb , görünür, dünyanm  axırıdır. 
Ağılardan birini xatırlayaq;

Ö zhk yaraq göz^tti 
O ğn luzaq uzattı 
Bəğhr b,7gin azıttı
Qaçsa, qalı, qıırtulur (153, III, s. 233-234).

(Gözli>nil,vı an çatdı:
Oğru təl,j uzatdı.
Briyhr b.ıyindən azdı 
Qaçsa, qalır, qurtulur).

Şeir-ağı qədim dünyanm türk byaqəti ilə bağh müharibə, döyüş 
qanunlarmm bir həqiqəti üzərində dcyilib. Şeirdə Alp Ə r Tonqanın 
ölümü və bu ölümün əsl səbəbi verilir, xəyanətin qurbanı olduğu 
göstərilir. M üharibənin ənənəvi qayda-qanunları pozulub, mərd- 
mərdanə döyüş, qarşı-qarşıya vuruşm a yox, xəyanətə, oğruiuğa , 
gizli “ tə b  q u rm aq ” kimi nakişiliyə əl atılıb, “zam an tam am  kor- 
lanıb". Bu isə insanlığa ziddir, türk ləyaqəlinə yaddır, bir .sözlə, iblis- 
liyin qəhrəmanhğı üstəiəməsidir. Ulu sərkərdənin, hökmdarm ölümü 
və məğlubiyyətinə də səbəb bu xəyanət olub...

Bu, Turan hökmdan haqqm da xalqın öz sözü, gözü ib  gördüyü 
və yaddaşm da saxladığıdır, sənət dili ib  dediyi fıkridir, qəti qə- 
naətidir. Təxminən iki min altı yüz il və bir qədər də artıq bir müddət 
ərzində onun yaddaşmda qaiıb, sinə dəltərində gəzib-dolaşıb m.ö. 
VII əsrdən gəlib eramızm XI əsrinə çatıb, M ahm ud Kaşğarlınm 
“Divan”ma düşüb...

Bəs, “ Avcsta”da bu mühüm, yaddançıxmaz tarixi hadisə nə üçün 
əksinə işıqlandırılıb? Xəyanət Ə lrasiyabın adına yazılıb, o hətta
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“cani” adlandınlıb?
Q əbm  düşmən əlinə keçəndə belə olur.
“Himnlər”də ayrı-ayrı Turan-tü rk  qəhrəmanları, T u ran  

“danavrlan” nəsli (Qara, Vara, D uraket, Besak) övladlan yad edilir, 
onlar “cəsur”, “rəşadətli” (ruscası; doblestnıy, smelıy), “b ah ad u r” 
adlandırıhr və s. Bu, təbiidir, ədaləthdir, sənətin əbədi qanunlanna 
da  uyğundur. Bəs necə olur ki, bu  qəhrəm anlar “cəsur” , “bahad ır” 
adlandırıhr, onlarm  döyüşləri “rəşadətli” sayıhr, başçıları, bu 
döyüşlərin sərkərdəsi təhqir olunur, “alçaq” , “cani” , “xain” (ruscası: 
zlodey) deyə təqdim ediHr?! H ər halda, bu rada  məntiq pozulub, 
ədəbi-bədii cəhətdən də bir naqislik var: dövr, zaman öz işini görüb, 
ruhunu  bura hopdurub, qərəzini büruzə verib. Əlbəttə, əslində bu 
hadisə, yəni İran-T uran  müharibaləri ilə bağh həm in məzmun 
“Avesta”nm, yaranması və inkişafmm fars mərhələsinə təsadüfedir, 
çünki əslində hadisə o dövrə aiddir. Söz yox, o vaxt da “Avesta” mət- 
ninə daxil olub. Yəqin ki, “A vesta” İran dövlətinin dini-ideoloji 
kitabı kimi qəbul edildikdə, daha  dürüst desək, mənimsənildikdə,. 
dəyişdirilib, məzmun istənilən səmtə yönəldilib. İlahə Anahiti də is- 
tədikləri kimi, özlərinə sərf edən tərzdə hallandırıblar, “h im n” ləri 
dəyişiblər.

Təkrar edirik: ilahə Anahit Ardvisur tərəfindən bütün İran ba- 
hadırlarma, necə deyərlər, güzəşt var, rəhm var, uğurlar dilənir və 
verilir, ümumən münasibət ilahi münasibətdir. Lakin turanhlara və 
qəhrəmanlarma münasibət ilahi deyil, qərəzlidir. Bu ögey-doğmalıq 
nə ilahə, nə Hürmüz, nə Zərdüşt sifətidir. A m m a “Avesta”da əksini 
tapıb. Dünyanm işinə bax! Saraym hökmü, “şıltaqlığı” tarixi həqiqəti 
necə də dara çəkir, Tanrm ı da yolundan sapdırır!

Məsələ bundadır ki, gərdişi-dövran necə hərəkət edir, zamanm 
“sükan ı” kimin əlindədir? Özünü “yenilməz” elan edən Kir, onun 
oğlu və davamçıları im kan verərdimi ki, T u ran  həqiqəti, T uran  ba- 
had ırlan  və hökm dan haqqm dakı tarixi həqiqət “Avesta”da olduğu 
kimi qalsm! İran  hökm darlarm dan  G avə X osrovanm  oğiu 
müharibədə T uran  hökm dan  tərəfindən öldürülmüşdü. Kir özü də
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Massaget-sak döyüşündə həlak olmuş, Tomiris tərəfmdən başı kəs- 
dirilib qanla dolu tuluğa salmmışdı... Kinin, qəzəbin kökləri dərin 
idi. A rada intiqam  hissi vardı. Belə bir şəraitdə T uran-türk  elinə, 
səltənətinə, bahadırlarma, hökm darm a müsbət münasibət olardımı?! 
Amma bu, “ Avesta” kimi müqəddəs bir kitaba düşməməli idi...

“Anahit Ardvisur him nləri”ndə hamıya, hər kəsin istəyinə müs- 
bət cavab verilir, tu ran  q əh rəm an lan  və hökm darlarm dan başqa. 
Əjdaha da bunlarm  s ırasm dadır.  Ə jdaha ilə ə laqədar “h im n”də 
deyilir:

Ona qıırban gətirdi üçağızlı Əjdaha 
Bavray ölkəsində:
Yüz a1, min cöngə, on min qoyun.
Vd o ondan xahiş etdi:
“Ver mənə eh  hir ıığnr,
Ey rəhmli, qiidr.ytli Anahit Ardvisıır!
Ki, hütün yeddi Kişvəri insansız qoyıtm ”
Bıı uğuru <nıa vcrmədi 
Anahit Ardvisıır” (104, s. 18).

M əntiqi yolla T u ran  h ö k m d a n  və bahad ır lan  ilə Ə jdaha 
müqayisə cdilir, onlara ^'yni gözlə baxıhr. Bu fikri “Qeydlər”də 
“Bavray” ölkəsinə verilən izahat da bir qədər aydmlaşdınr: “Mifik 
şər ölkə (iranhlarm təsəvvürüncə, bəzi mülahizələrə görə Babilistan)”
-  (20. s. 316). Əgər belədirsə, onda  dünya sivilizasiyasmm beşiyi 
sayılan mədəni bir ölkə haqqm da  iranhlar nə üçün bu fikirdə olmah, 
Babilistanı “Şər ölkə” adlandırmalı idilər?!

Vəziyyətin bu şəkil alması maqlarm özü üçün də ağır idi, onlar 
buyruq quluna çevrilmişdilər. “ Avesta”nm yaradıcılan m aqlar 
Şumer-Babil əsil-nəsəbli olsalar belə, zamanm gərdişinə tabe olub, 
göstərişə əməl edirdilər. Buna görə, nəticədə Nizaminin təsvir etdiyi 
pis günə düşmüş, əyyaşhğa qurşanmışdılar (42, s. 171, 175).

“ Avesta” , görünür, hər m ənada öz əwəlki müqəddəsliyini, ikinci
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m ərhəbdən etibarən itirməyə başlamışdı. “A vesta” , əslində, ilk 
yaradılışda o qədar güclü, pak və qüdrotli imiş, onun mənəvi aləmi 
o qədər möhkəm və yenilməz imiş ki, sonrakı kcçdiyi inkişaf yo lu  və 
mərhələləri bu əsaslan yox cdə, tam am  sıradan çıxara bilməmişdir.

10. “A V E ST A ” T A R lX tM İZ İN  Q A R A N L IQ  
S Ə H İF Ə L Ə R İN İ İŞIQ L A N D IR IR

Elmdə əsl həqiqəti demək, tarixi realhğı aşkar etmək çətin olub. 
Son 70 ildə beyinlərə tariximiz haqqm da, varhğımız haqqında, 
kökümüz, əshmiz-nəcabətimiz haqqm da elə səhv, yanhş fikirlər həkk 
olunub ki, bu  fikirləri o radan  qoparm aq , o qədər də asan dcyil. 
Məsələn, “guya biz, yəni Azərbaycan xalqı adlanan xalq lap  bıı 
yaxmlarda -  IX-X əsrlərdə Orta Asiyadan gəhb bu torpaqları “zəbt" 
edib və məskunlaşıb və s. Bu çox ağır ittiham, real əsası olmayan 
böhtandır. Tariximiz Sovet imperiyası arşmı ilo belə “ölçülmüşdü” . 
Bunun arxasmda çox məkrh mətləblor, xəyanətlər gizlənmişdi. Bunu 
açmaq, xalqımızm əsl, doğru-dürüst tarixini yazmaq üçün indidən 
belə, yəqin ki, yenidən 70 il vaxt lazım gələcokdir...

“Avesta” -  müqəddəs kitablar toplusu bu gün belə tariximizin 
qaranhq nöqtələrinə işıq salmaq, hər sahədə nəzərə çarpan şər və böh- 
tanlara qarşı söz demək, cavab vcrmək imkam yaradır. Şər qüwələr 
elə məharətlə iş görür, fəaliyyət göstərir ki, indinin özündə belə həqiqəti 
demək, tarixi realhğı aşkarlamaq çətindir, çətindən də çətin...

Bu mənada “Avesta” kitabı mayakdır. Yolumuza işıq salır.
1) Bakının tarixi -  yaşı, 2700 il.
Sözə iki müəllifin verdiyi xəritənin fotosunu təqdim etməklə 

başlayırıq.
Bu xəritələr məşhur rus ahmi R.V.Texovun əsərindən götürülüb 

(133, s. 35).
Bu ki, rus ahmlərinin özlərinin etiraf edib xəritəsini çəkdiyi bizim 

ana torpağımızdır; Q ara  dəniz Kaspi-Xəzxır arası torpaqları, Kür-
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Araz vadiləri -  Azərbaycan ərazisidir. Bu torpaq daha  qədimlərdən 
müxtəHf adlarla xatırlanan türk tayfalannm (iskit, az//as, azər, sak, 
massaget, kas, xəzər və b.) məskəni Skifıyadır.

Bu xəritələri biz bir neçə yazımızda qəsdlə təkrar-təkrar vermışik 
ki, beyinlərə həkk olunmuş yanlış təsəvvürlərə təsir göstərək,

__ __________ _______________________ Azərbaycan ədəbiyyatı tarixı

t.. ■;

v;-
Turan rmperiyasi: Oafqäzlä bağlı dalğa

Turan imperiyası: Ön Asiya ilə bağlı dalğa
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həqiqəti aşkar edəic. Burada da eyni m əqsədb söhbətə bu xəritələris 
başlamağı vacib bildik.

Xəritələrdə diqqəti çəkən birinci dalğa Qara dəniz hüdudlann- 
dan (və şimaldan), qərbdən şərqədirsə, ikinci dalğa Kaspi-Xəzər hü- 
dud lanndan  qərbədir. Bu özü realhğı təsdiq üçün az söz demir. Bu 
xalq bütövlükdə Qafqazı içinə almış qədim yerli xalqdır. Turan-İskit- 
türk tayfaları birhyidir, imperiyada birləşdirihb. Hələ m.ö. X II  əsrdə 
baş vermiş T roya (tur, türk, turan) -  Y unan müharibələrinin 
təsvirində, bədii əsərlərdə, yaddaşlarda səsi, sorağı gəHb bizə çalı^. 
M.ö. VII əsrdə A lp Ə r  T onqa  tərəfmdən imperiyada birləşdiriüh. 
Xəritə müənifləri də bu təsəvvürü yaratmaq, bu realhğı göstnrmok 
istəmiş, bunu  təsdiq etmişlər. Bu xəritələr həm də tarixin atası 
Herodotun “ İskitlər öz hökmranhğmı bütün Asiya boyu genişləndir- 
mişdilər” fıkrini gerçəkləyir, təsdiq edir.

Bu hökm ranhğm  başçısı Alp Ər Tonqa idi. Bu geniş ərazidə - 
bir ucu Çin, bir ucu da Qara dəniz hüdudlan -  hakimiyyətini güc- 
ləndirir, quruculuq və abadlıq işləri aparır, qalalar ucaldır, şəhər və 
kəndlər saldırır. Bu işlər o qədər nəhəng, qeyri-adi idi ki, miiik 
təsəvvürlər yaram r, rəvayətlər səslənirdi. Bu barədə “A vesta”da, 
zərdüştlüklə bağh mifik təsəvvürlərdə, rəvayətlərdə m araqh və çox 
qiymətli fıkirlər var. Burada Bakmm, ətraf kəndlərinin məhz Alp Ər 
Tonqa tərəfmdən əsası qoyulduğu göstərihr, onun böyük quruculuq, 
abadhq işlərindən söz açıhr.

Budur həmin fıkirlər;
“O öz hökm ranhq  qalahırı, istilaçıhq qəsrləri ucaUdı; dağlar 

arasmda Bakuiri tikdirdi, həmin o dağlar ki, ətrafmda Yim heç vaxt 
belə çox, saysız-hesabsız kəndlər və şəhərlər saldıra bilməmişdi” (93, 
s. 207). Bu fıkirləri fars mənbələri həsədlə deyir.

Burada öz quruculuq, təsərrüfatçıhq və xeyirxahhq işlərilə şöhrət 
tapmış, “Avesta” kitabmm qəhrəmanı əfsanəvi şəxsiyyət Yim və Alp 
Ə r Tonqa müqayisə edihr, ikinciyə daha artıq üstünlük verihr; onun 
Bakm m əsasmı qoyduğundan  danışıhr. “Avcsta”da və fars mən- 
bələrində Alp Ər T onqanm  adı Franqrasyan və Əfrasiyab şəkhndə

gcdir.
Molumat davam cdir:

Aryan Vcçə yadhırm oHnə kcçdi. 
Lakin onhınn başçısı bu torpaqlara  ancaq yamanhq golirmodı və 
çoxlu xcyirxah işlor gördü. (), ycddi kanal çokdirdi, dəni/don u /a q d a  
dayanan  tıomilorin .şohoro yan alması üçün sahildo çoxlu kondləı 
saldırdı vo^Kansava (orta farsca Kansu, Keyansıx, sonralarda ononovı 
olaraq Kansay) gölündon .şor suları köçori saklarm to rpaq larm dan  
u /aq lara  apartdn-dı. (H açansa çox qodim /am an la rda  bu göl ycr 
ü/ünün digor krçik doni/.brindən on tomi/i vo on laydalısı idi; o n u n  
sahilbrindo ilan, qurbağa vo başqa hoşorat o lm a/dı, çimmoyo şotlal 
suyu vardı. Sonra su şorlaşdı vo ora  yaxm gctmok olmadı. Çox ulu- 
notli vodu/Iu, bork isti kübkli oldu. Fraqrasyan K onsava gölünün 
sucuqlannı yox ctdirdi. O dur ki, ilahi göl ycnidon insanlar üçun, 
dovolor üçün, ökü/lor üçün, ulaqlar üçün faydah oldu, hom boyuklorə, 
hom do kiçikbro ycrbşm ok, o 'turub-durm aq üçün gölün sahıllorı
yarar l ıo ldu” )(93,s.207).

Bu molumallar, likirlor fars monbobrindon götürülub rus dılmə 
çcvrib rokçapolunub . Dcyibn, söybnon f ı k ı r b r  h o r  monada diqqətı 
colb cdir vo qiymotlidir, tarixi hoqiqolloro osaslanır, onu losdiq cdır. 
Tarix im i/in  qodim vo qaranlıq  sohilolorini açır vo işıqiandırır. 
Bakmın lomolinin qoyulması vo otral kondbrinin salmması tarixi, 
Bakmın liman şohori kimi inkişah, abadlıq işbri, bataqlıq ycıb rin  
qurudulması vo s.-don soraq vcrir. Vo bütün bunlar fu ran  impcra- 
to runun  adı ib  bağlanır. Bu fıkirlor, faktlar bir do ona göro daha 
ctibarh  vo inandırıcıdır ki, bun lan  o vaxtkı düşmon t o r o f  dcyır və
ctirafcdir,  ho.sod aparırdı.

Bununla bclo, lodqiqatçı, oxucu buradakı bo/i /iddiyyotli anlan, 
qoro/li münasibotbri, lıkirlori do görmoyo bilmo/. Bclo ki, VII-VI 
osrlordo Aryan-Vcço - K ür-A ra/ sahili torpaqları kimo moxsus ımış 
ki, bu ölkonin işğalına işaro vurulur, “yadlar”dan danışılır. Yad da, 
işğalçı da bu qodor doğma, quruculuq, abadlıq işlori göıoıdimi.^

Monbolordo, todqiqatlarda AIp Ər Tonqanın soy-kökünün sak
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olduğu göstorilir; fars mənbələri də açıqca deyir, etiraf edir ki, 
“Kansava gölündən şor sulan köçəri sak lann  torpaqlarm dan uzaq- 
lara apartdırdı...” Saklar türk tayfası, türk qolu idi və bu torpaqlann 
əzəli sahibləri idilər. Alp Ər Tonqa da sak idi, bu torpaqdandı, qu- 
ruculuq işlərini öz doğma elində-yurdunda apanrdı. Ağlm məntiqi 
var, burada kin-küdurət, qərəzlə deyilən sözlər özünü doğrulda 
bilməz...

Alp Ər Tonqa məcburiyyət qarşısmda İranla müharibə aparmalı 
olmuşdu. “ Avesta”da İran -tu ran  müharibələri barəd.-' l'ikirl.^r, 
məlumatlar söylənilir, qa ranhq  nöqtələr işıqlanır. Miıhaı iKınin 
səbəbi göstəriUr (belə anlaşıhr ki, M anuçöhr onun  iki qardaşını 
öldürmüşdür), gedişi, gah T uran , gah da İran  qoşunhınnm 
üstünlüyündən danışıhr, qanh döyüşlərdən söhbət gedir.

Budur, həmin müharibə səhnələrindən bir-iki epizod:
1) “(Sayruma və Turun M anuçöhr tərəfindən öldürüldüyündən) 

sonra Franqrasyan və Kersevaz da Aryan Veçeyə hücum etmək üçün 
qoşun toplam ağa başladılar. TezHklə hökm dar Peşengin saraymın 
yanmda saysız-hesabsız Turan qoşunlan  yığıldı. Qan çağırışma öl- 
kənin hər tərəfindən athlar yığışdı, əsgərlər toplandı, hər kəs döyüşə 
can atırdı. Bu böyük dev hərbi dəstəsinə başçıhq edən yaramaz Fran- 
qrasyan döyüşçülərin bu səyindən və coşğunluğundan o qədər fərəh- 
lənmişdi ki, artıq M anuçöhr üzərində asan qələbə çahıcağma şübhə 
etmirdi... D oğ ru d an  da  müvəffəqiyyət ilk dəfələr Franqrasyanı 
müşayiət edirdi...

M anuçöhr və onun qoşunu labüd olaraq onlan  gözləyən öiüm- 
dən xilas olurlar. Lakin  F ranqrasyan  q ah b  gəhr (və zəfərlə qahb 
gəhr, A ryan Veçedə hakimiyyəti ələ ahr)” (93, s. 203-204).

2) “İki qoşun üz-üzə gəldi. Q ıhnclar cingildədi, oxlar havada 
vıyıldadı, yerə qan  töküldü. G ünün axırm da Günəş -  Xvarxsayt 
üfüqə enəndə sülh bağlandı. Yorğun qoşunlar istirahətə çəkildilər, 
M anuçöhrlə  F ranqrasyansa  danışıq üçün görüşdülər. Və onlarm 
arasmda belə bir razıhq bağlamağı qərara aldılar; qoy Manuçöhrün 
qoşun dəstəsində ən mahir oxatan Aryaxşuta dağm dan ox atsm; ox

h ara  düşso, bu vaxtdan başhıyaraq ari və T uran  to rpaqhırm m
sərhəddi ordan keçəcək.

Qoy andiçmə və müqavilə bağlama allahı olan Böyük M itranm  
özü buna şahid olsun!" (93, s. 208).

Razıhğa gəlirlər. Ən mahir oxatan çağınhr.
“Gənc l'.rcş (ya da Frexşa o rta  hırs və larsca Araxş) ən yaxşı 

oxatan hcsab olunurdu. M anuçöhr onu çağırdı və dedi:
-  Sənin vətəninin və sənin xalqm m  talcyi sənin əhndədir. İşə 

başla, nəcib atanm ləyaqətli oğlu!
Qoy allahlar səninlə olsunlar!
Frcxş cavab vermədi. Nəyə lazımdır təmtəraqh sözlər? - Flər şcy 

on.suz da aydmdır. O, dinməzcə yay-kamam götürdü, ox qabmı oxla 
birlikdə çiyninə saldı və Aryaxşutaya tərəf getdi.

Şəfəq yeri ilk söküləndə o, artıq  dağm ən hündür yamacmdaydı. 
O, oxu yaya taxaraq üzünü Şərqə çcvirib gözləməyə başladı. O, oxu 
Günəş çıxan kimi atmahydı. AIov s.açan odlu kürə artıq ycrin altm- 
d an  çıxıb görsənməyə başlamışdı lakin onu hələlik anc<ıq Frexş 
götürdü: bclə ki, o, dağm  səhər küləyi ilə əhatə olunmuşdu, a n  və 
T uran  qoşunlarmm görmək üçün yığışdıqlan aşağıda i.sə zülmət gccə 
hökm sürürdü.

Fakin ç(«  tczliklə yamac boyu ilk günəş şüalan süründü, dahnca 
ikinci, üçüncü, ycnə də, ycnə də və nəhayət göydən ycrə işıq sch axdı, 
Zirvələrdə qarlar işıq saldı, quşlar civildəməyə başladılar. Frexş 
yazatlara müraciət cdib yayı var gücü ilə dartdı və oxu buraxdı.

Və ycrə yıxıldı. M anuçöhrün  döyüşçüləri Aryaxşutaya qalxıb 
onun  üzərinə əyiləndə, o artıq ölmüşdü. Tərbiyəli gəncdə nə qədər 
qüvvə vardısa, hamısını o oxun atılmasma sərl ctmişdi. Həyat onu
tərk ctmişdi" (93, s. 203).

T u ran la  İranın sərhəddi o vaxtdan sülh, banş ıq  əsasında 
müəyyən olunm uşdu. 2 7 0 0  il bundan  qabaq. Bu s ə r h ə d d i  dəqiq 
müəyyən ctmək çətin olsa da, tarix onu çəkib gətirib. İndınm ozundə 
Arazdan cənubda yaşayan 30-40 milyonluq xalq-Azərbaycan turk- 
ləri o vaxtdan  bu torpağın  sakinləri, sahibləridir. M araqhdır,
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M əhammədtağı Zöhtabinin “İran  tü rkbrin in  oski tarixi”ndə bu 
nöqtə çox ətraflı şokildə işıqlandmlır. “Avesta”da deyilən fikirlər də 
bu həqiqəti təsdiq edir. Bax buna görə də bu böyük həqiqətpərəst 
alim İran mürtəce dairəsi tərəfmdən xaincəsinə qət)ə yetirildi. Məgər 
bu cür antibəşəri yollarla tarixin gedişinə qarşı çıxmaq, həqiqətin 
ağzma daş basmaq olarmı?! Bura onu da əlavə cdək ki, bu  günlərdə 
İranm dövlət başçısı Hatəmi Ermənistanda olarkən dedi ki, “ Cənubi 
Azərbaycanla Şimali A zərbaycanm  birləşdirihTiəsi fıkri, ideyası 
gülünc zarafatdır, xəyaldır” .

Lakin bu xəyal deyil, zarafat da  deyil, tarixi realhğa əsaslanan 
həqiqətdir. Bu öz yerini tapacaqdır!

A rtıq qeyd cdildiyi kimi, bu fıkirlər, məlumatlar “Avesta"da, 
Zərdüştlüklə bağh mifık təsəvvürlərdə, rəvayətlərdə veriHb. Lakin 
rcal həyatdan gəhr; “Avesta”nm  təhm-təsir dairəsinin çox güclü və 
əhatəli o lduğunu göstərir. Yenə, bəlkə də oxucunu “m i f ’, “ rəvayət” 
anlayışlan bir qədər çəkindirə, inammı azalda bilər. Əslində mif, rə- 
vayət, əsatir uydurma, xurafat deyil. Bunlar tarixdən gəhr, yaranır. 
Bu münasibətlə böyük türkoloq-ahm  Mirzə Kazım bəyin fikrini 
xa tn lam aq  yerinə düşərdi; “ Mif, əsatir real, təbii və ictimai 
hadisələrin insan təsəvvüründə inikasm dan başqa bir şey deyildir” .

Bakı üzərinə qayıdaq.
Tarixin gedişində Bakı ink işaf cdir, dəyişir, ətrafm da yeni 

kəndlər, bağlar-bağatlar sahnır, yeni adlar yaramr, təzələnir və s. 
hələlik burada  bir-iki kəndə, onlarm  adlarma nəzər salaq.

Turkan/ZTürkan kəndi, bu kəndin adı, izi qədimlərə gedib çıxır, 
AIp Ər T onqanm  Bakı ətrafmda saldırdığı ilk kəndlərdən ola bilər?! 
“Avesta” rəvayətlərində səslənən fikirlər də deyir ki, qədim tur-türk 
qollarm dan olan saklar bu torpağm, Bakmm əzəli sakinləri idilər. 
D aha qədim K as-Kaspi tayfaları da türk köküdür; Turkan/ZTürkan 
adı da buna şahidlik cdir, həqiqətə yan almaq üçün bu adm özü az 
söz demir.

İndinin özündə Bakı ətrafında qala kəndi və qala adları var. Bu 
adlar, AIp Ə r Tonqan ın  tikdirdiyi, “ ucaltdığı hökmranlıq qa la lan”
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və “bürcləri”nin bu günə gəlib çatmış izi, nişanəİəri dcyildirsə, bəs 
nədir?

Bakı ətrafi torpağı tarixi mənbələrdə uzun m üddət K irkan , 
Kirkaniya adlanıb. Bu torpaq duzlu, şor suları ilə məşhur olub. Bu 
məna torpağın adına da təsir edib, onu dəyişib: Abşoran/ZAbşcron, 
yəni duzlu sular məskəni, duzlu sulu yer mənasmı ahb: “A bşeron” 
adı ilə məşhurlaşıb, tarixə düşüb. Sözün, adm  bir hissəsi ab //ap  
(farsca), digər hissələri şo r+an  (türkcə) -  Abşoran//Abşeron şəkl'n - 
düşüb, formalaşıb.

Təbii sual doğur: bəs bu fars sözü “ab” haradan  çıxıb, şor S(viii .̂  
yapışıb? Bu suala cavab vermək üçün, mövzudan bir qədər kən:n a 
çıxılsa da, tarixə, tarixin gedişinə nəzər salaq.

Tarixən Bakı inkişaf cdir, dəyişir, tayfalar, qövmlər ora gəlir, 
məskən sahr, əhalisi qanşırdı...

Alp Ə r Tonqadan, təxminən 3 əsr sonra M akcdoniyalı İsgəndər 
Kallcaza üz tutub, Bakıya yürüş cdir. İranda D ara  ilə döyüşlərdə 
qələbə çaldığı, atəşgədələri dağıdıb, k itabxanaları yandırdığı, 
“Avesta" kitabmı məhv etdiyi çağlarda D ara  qoşununun  zabitləri 
qoşun hissələri ilə özlərinə sığınacaq, salim ycr tapm aq  məqsədilə 
Arazı kcçib Şimala -  Azərbaycana ayaq basır, pənah gətirir, 
Lənkəran, Astara və Kaspi -  H irkan dənizi sahilləri boyunca məskən 
sahr, meşələrə, dağlara çəkilirdilər...

Yunan tarixçisi F .A rrian “ İsgəndərin hərbi yürüşləri” əsərində 
yazırdı: “İsgəndər Qafqaza gəlib çıxdı... O, Hirkaniyaya gedirdi. Öy- 
rənmişdi ki, Dara qoşununda qulluq edən yadellilər dağlara tərəf 
qaçmışlar, onları tapurlarla birgə tabe etmək istəyirdi” (137, III, s. 
28-29).

M əşhur tarixçi D iodor həmin fikri öz əsərində belə tamamlayır: 
“İsgəndər öz qoşunu ilə Hirkaniyaya girdi və ölkənin bəzon Hirkan ad- 
lanan Kaspi dənizinədək olan bütün şəhərlərinə yiyələdi. Hirkaniyanı 
vo onunla həmhüdud tayfaları özünə tabe ctdi. Daranm qaçmış hərbi 
qulluqçularınm çoxu özləri ona tabc oldu" (87, XVII, s. 75).
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D iodorun yazdığma görə bunun  əksinə oian lıallar da baş ver- 
mişdi. D ara  ordusundan yaymıb Kaspi-Hirkan hüdudlarm da sığı- 
nacaq tapan  hərbi qulluqçular, qoşun  hissələri, bəzən də yerli 
layfalarla birləşib İsgəndərə qarşı durm aq istəmiş, asanhqla təshm 
olmamışlar; “İsgəndər H irkaniya  sahilləri ilə keçərkən “mərdlər 
m əkam ” deyilən diyarla toqquşdu . Özlorinin müstəsna gücü ilə 
seçilən bu adamlar İsgəndərin uğurlarma etinasızhq göstərdi. Və onu 
hörmətlə qarşılamağı layiq bilmədilər. Səksən minhk qoşun cəsarətl^ 
keçidi tu tub m akedoniyahlarm  gəlməsini gozlədi. H ökm dar onhırın 
üzərinə hücum çəkdi, döyüşdə çoxu həlak oldu, qaçanları keçilnıo/ 
yerlərə qovuldu” (87, VIII, s. 16).

Mətndəki Hirkaniya sahilləri indiki Astara-Lənkəran diyarı və 
Abşeron torpağıdır. O dur ki, rus mətnindəki “Strana m ardov” ifa- 
dəsini -  yer admı ağlm məntiqi ilə “Mərdlər məkam” -  Mərdəkao 
tərcümə etdik. G üm an ki, indiki M ərdəkan kəndi qəsəbəsinin əsası, 
çıxış nöqtəsi buradan, bu mənadandır: o vaxtdan mərdlər məkanı, 
mərdlər məskəni -  Mərdkan/ZMərdəkan şəkhnə düşüb. Bu mənanm, 
bu adm doğuluşuna Diodorun “Səksən minhk qoşun cəsarətlə keçidi 
tu tdu”, “müstəsna gücü ilə scçilən adam lar” onunla vuruşdu ^ məz- 
munu təsirini göstərmişdi. Bu cəsur adam lar - “()z müstəsna gücü ilə 
scçilən adam lar (yəqin ki, saklar) məğlub olsalar belə, İsgəndərə 
qarşı durub mərdliklə vuruşduqları üçün tarix bu torpağı, bu məkanı 
onlarm adm a möhürləmişdir, Strana mardov//Mərdlər məkanı//Mər- 
dəkan; calaq söz, ycr-kənd adı; mərd (farsca), kan//an (türkcə). 
Tarixin ədalətinə bax! Saklarla farslarm birgə göstərdiyi mərdlik 
necə də həqiqi qiymətini ahbü H ər ikisni mərdlikdə birləşdirib, əbə- 
diləşdirib...

Bizim eranm  əvvəllərindən farsdilli tayfalarm şimala axmı 
davam etmişdir. Sasanilər dövründə Sasani hökmdarları (Ənuşirə- 
van və b.) türk tayfalarm dan sak, kaspi, as//az-lardan qorunmaq 
və hökm ranhq lann ı yaşatm aq, möhkəmlətmək məqsədilə Kaspi- 
Xəzər hüdudlarm dan Dərbəndədək lars tayfalarmı yerləşdirmişlər

(bax: S.Nəfısi, Sasani tarixi, I c., s. 62).
Bu tayfalar yerlilərin dilində tat - yad elli, gəlmə, özgə tayfa (bax: 

90, s. 541, I mənada), talış -  ağac, ağachq, meşəlik yer (bax: 90, s. 
528; I mənada) mənasma uyğun gəlir, yəni ağachğa, meşəliyə çəkilib 
yaşayanlar, farsdillilər. Həmin tayfalarm bir qisminin, yəni indi lahıc 
dediyimiz tayfanm dağlara çəkilib məskən saldığı yerlərin Talıstan 
(meşə-dağhq diyar) adı da, görünür buradandır; tal sözünə əlavə olu- 
nan  ıs əslində tahş sözündəki ış şəkilçisidir ki, ş səsi A-ya keçib; 
taI+ış//taI-»-ıs -  Talış (s) -  tan//Talıstan şəklini ahb.

Tarixin məntiqi güclü olur.
Əgər bu farsdilli tayfalar qədim yerli xalqm  -  sak, tur, türk, 

kaspi, as//az tayfalarmm dilində ycni adlar almışsa, bu təbii haldır, 
bu adlarm onlara verilməsi faktm m  özü də sübut edir ki, əcdadları- 
mız olan türk tayfalan bu  to rpaqda əzəlidir, aborigen xalqdır, on- 
larm təsir dairəsi, dili, mədəniyyəti, adət-ənənələri daha güclü 
olmuşdur və indi də güciüdür.

Tarixin məntiqi güclü olur.
Əgər Sasani padşah lan  Kaspi-Xəzər hüdudla rm m  - ümumən 

Azərbaycanm türk tayialarmdan özlərini qorumaq, mühafiz^ etmək, 
hökmranhqlarmı möhkəmləndirmək məqsədilə fars tayfalarmı bura 
köçürüb yerli xalqı, dili sıxışdınb özününküiəşdirmək -- “farslaşdır- 
m a q ” istərkən, bunun əksinə olan hallar baş vermişsə, yəni gəlmə - 
köçürülmə tayfaiar özləri türkləşmişsə (M akedoniyah  İsgəndər 
dövründən başlanan bu proses hələ də tamam başa çatmamışdır; tat- 
lar, tahşlar, lahjclar, hazırda ikidilli xalqlar sayıhrlar), burada yerli- 
aborigen xalq müqəssir deyildir, tarixin gedişi, mövcud həyat tərzi 
gəlmələrin tale-müqəddəratmı belə həll etmişdir. Burada qeyri-təbii 
bir hal yoxdur...

2) Səmərqəndə səfərdən alman təəssürat.
Bu yaxmlarda Türküstanm qədim mərkəzi Səmərqənddə olduq. 

Orada “A vesta” k itabm m  qəhrəmanı T uran  im peratoru  Alp Ə r 
Tonqanm -  Əfrasiyabm adm a muzey var. Ə trafm da kiçik təpəcik-
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lərdən ibarət, vaxtilə imperiyanın əsas mərkəzi olmuş sahə mühafizə 
edilib saxlanır: ə trafina dəmir hasar çəkilib. İzahatçm m  verdiyi 
m əlum ata görə, müxtəlif əşyalar və divarlarda nümayiş etdirilən şə- 
killər qazmtı zamanı oradan aşkar ediHb.

Həmin şəkillərdən ikisinin fotosunu veririk.
Bu şəkillərdə ön planda diqqəti cəlb edən iki ərin, kişinin kim- 

Hyini dəqiq müəyyən etmək çətin olsa da, ululanmız, m.ö. VII-VI 
əsrlər türk tipi haqqm da  təsəvvür yaradır. Burada daha  ön p lana  çə- 
kilənin im peratorun özü olduğunu güman etmək də olar.

Biz bu kökük, bu  xalqıq: Bir ucu Çin sərhəddi (o vaxtlar hələ 
Böyük Çin səddi çəkilməmişdi), bir ucu da Yevkos pontunun (Qara 
dənizin adı da  hələ yox idi) qərb sahilləri, tən ortada isə Atropaten 
torpağı (o vaxtlar hələ Azərbaycan adı da yaranmamış, formalaş- 
mamışdı, torpaq isə həmən torpaqdı), doğma yurd Aryan Veçə (Kür- 
Araz adı həiə ortaya çıxmamışdı), Hirkaniya-Kaspi-Abşeron sahələri, 
qədim doğm a Vətən torpağı -  Türküstan eii...

Alp Ə r T onqa bu  elin başçısı idi, onun xidmətlərini, böyük
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M.ö. VII-VI əsriər Azərbaycan-türk tipi.

lüyünü tarix unutmamışdır: “A vesta”da onun barədə himnlər var, 
yüksək mövqedən söz var, təqdimat var.

O, qüdrətli hökmdar -  sərkərdə, qəhrəman, ağılh, zəkah səfərbər 
kimi tariximizə düşüb. Türk xalqları əsrlər boyu onun şəninə 
mərasimlər keçirib. “Alp Ər T o n q a ” dastanı onun şərəfinə yaranıb. 
Tarix  var, tarixin təntənəsi, həqiqətin mütləqliyi var. Bütün bunlar 
elə-belə adi deyil, ah şöhrətlərdir.

Böyük türk şairi Y usif  Xas Hacib Balasağunlunun “Q utadgu 
bilik” insannaməsində Alp Ər T onqadan yüksək mövqedən söhbət 
açıhr.

“Sən hax, d iqqəth  bax türk bdyhrinə 
Yaxşılıq hiçilib əyinhrinə.
Tiirk həyhri içrə ən şöhrətli ər 
Alp Ər Tonqa idi -  daim səfərhər.
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El-oba içiıub adlı, şaıtlı, mənl,
Elmli, zəkalı, ən cəsw  xihpt.
Əfrasiyah derdi taciklər oıta 
Xalqı birhşdirib yığdı başına.
Kimlər dolandmr başariyyəti 
O kds ki, giicliidiir elmi, sənəti” (60, s. 33).

Nizamidə, “Xəmsə”də bu bəşər övladı eiıtiramla xatırlam r. 
M əhinbanu ana onu iftixarla yad cdərək, tərbiyə etdiyi şahzadə Şi- 
rinə nümunə göstərir və tövsiyə edir ki, bizim əsHmiz-nocabotimiz 
var, Alp Ə r Tonqa -  Əfrasiyab kimi kökümüz var; Xosrovla 
görüşərkən adımızı uca tut; beb  bir müqayisə do apanr, Alp Ə r Ton- 
qanı Günəşə bənzədir;

O, aydırsa, biz də günəşik,
O, Keyxosrovdursa, biz Əfrasiyabıq
- deyir.
Əbəs yerə bu böyük insan “ Avesta” k itabm m  qəhrəm anı ol- 

mamışdı, mifləşməmiş, rəvayətlorə düşməmişdi.
Türk alimi Camal Anadolun tədqiqatlarmda Alp Ər T onqa  öz 

qiymətini alır. O yazır: “ İranlılar midiyahları turanh hesab etmiş, 
Midiya ölkəsinin isə Turana daxil olduğu fıkrini söyləmişlər. Key- 
xosrovla müharibə edən Əfrasiyabm Sak hökmdarı olduğu göstərilir. 
Bu baxımdan qədim iskitlərlə bağlı olan saklarm da türk qollarmdan 
biri olduğunu qəbul etmək gərəkdir. Burada midiyahlar və saklar 
haqqm da irəli sürülən təxmini tarixlərin doğruluğunu təyin etmək 
çətinsə də, Əfrasiyabm türk hökmdarı olduğu mübahisəsizdir. Çünki 
o n u n  böyük və əziz xatirəsi Asiya türkləri arasmda əsrlərcə yaşayıb 
və İran  rəvayətlərindəki uydurma ad altmda deyil, türk ənənələrinə 
görə Alp Ə r Tonqa şəklindəki türkcə adı və ünvanı ilə tanm an bu 
ulu hökm darm  şərəfinə türklər yüz illərlə mərasimlər kcçiriblər'’ (5).

Bütün bu dcyilən fıkirlərin tarixi əsası var, real zəminə əsaslanır. 
Bu zəmin “Avesta” kitabm dan başlanıb gəlir.

11. Z Ə R D Ü Ş T  BÖ YÜK  T A N R ID A N  
Ö L M Ə Z L İK  İST Ə Y İR

İnsanm arzusu tükənməzdir. Ölmə/.lik, əbədi həyat eşqi də insa- 
nm  çox qədim tarixə m alik istəyi və arzusu olub. Bu barədə 
“ Avcsta'"da, qədim Şumcrdə - “ Bilqamıs” dastanmda, Nizamidə - 
“ İsgəndərnamə" əsərində danışıhr. Bu istək, bu arzunun həyata 
kcçməsi mümkün olm asa da, insanm ürəyindən kcçmişdir, cmu 
düşündürmüşdür, hətta çarpışmış, min bir ə/.ab-əziyyətə qatlaşmış, 
amma buna nail ola bilməmişdir. Dcməli, bəşər övladmı düşündürən, 
məşğul cdən məsələdir. Buna görə üstündən kcçmək olmur. Dünya 
ədəbiyyatmm şah əsərlərində bclə məsəiəyə münasibət bildirilib...

“Avesta” ilə bağh m ənbələrdə, mifık təsəvvür və rəvayətlərdə 
deyilir:

“Zərdüşt böyük ta n n  A h u ra  Ma/.damn qabağma gəlib ağlaya-
ağlaya dcdi:

- r.y Ahura Mazda! Məni ölmə/,ct!
- M ən sənin bu xahişinə əməl cdə bilmərəm, - dcyə Ahura 

M a /d a  pcyğəmbərə c t i ra /  etdi. Əgər mən səni ölməz ctsəm onda 
səni öldürmək üçün Əhrimənin yaratdığı Karapan Hratrok-rcş Tur 
da ö lm ə/ yaradılar. Və əgər JJratrok-reş T ur ölməzlik tap.sa, onda 
dünyanın ən axırda Şərdən xilas olması baş tu tm a/ və möminlər üçün 
gələcək yaşamaq mümkün o lm az” .

Zərdüşt inilti ilə bərkdən səsləndi:
Sən Küləyi yara tdm , sən Suyu yaratdın, (...) O du yaratdm, 

ycrdə və kainatda hər nə varsa, hamısmı sən yaratdın, amma məni 
ölməzctməyi bacarmadın.

Onda Ahura M azda Zərdüştü Ülvi Ağılla təchiz ctdi və peyğəm- 
bər cismani aləmdə və ruhi aləmdə hər nə olubsa və olacaqsa, 
hamısmı gördü və ycrdə yaşayan hər bir insanm talcyi ona məlum
oldu” (9.’̂ , s. ,'?02).

Burada da incə mətləblərə, insan həyatının daha hə/in, yaralı
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nöqtalərino loxunulur, sirlar açılu'.
“ F ikrən o başqa bir şey də gördü: ölmə/, ola-ola uşağı olmayan- 

ları da, ölən ola-ola ailəsi və uşağı olanları da. Birincilər Zərdüştə 
kədərli və dərdli göründülər, ikincilər sevinclə dolu.

Və onda o, Ahura Mazdaya dedi:
~ Sada xoşbəxt insan həyatı mənə ölməzlikdən daha yaxşı qismət 

kimi göründü” (93, s. 302).
Zərdüşt etiraf etməli olur ki, ailə, övlad elə insanm ölməzliyidir, 

o nu  yaşadır, ruhən və nəslən əbədi edir - əbədiləşdirir, clə b u  özü 
sadə insan xoşbəxtliyidir, sevinclə dolu.

Gözəl fəlsəfi təlimdir: bütün dövrləri əhatə edir, insanm fərəhini, 
sevinc və istəyini, habclə kədərini və dərdini açır, insanm ölməzliyi- 
nin, əbədi həyatm nə olduğunu diqtə cdir. Buna görə də A hura 
M azda onun fikrini, dediyi sözləri bəyənir, tə.sdiq edir:

“ -  Sən əsl sözlər dedin. Və mənə, böyük Tannya da xoş olar ki, 
başqa insanlar kimi yaşayasan, cvinə sənə uşaq doğan arvad 
gətirəsən, nəinki ölməz olasan və uşaqsız qalasan. Bu mənim sənə 
sözümdür, mömin Zərdüşt -  onu insanlara çatdır” (93, s. 302).

Başqa bir mətndə ölməzHk və əbədi həyat haqqm da Zərdüştlə 
A hura M azda arasmda gedən həmin söhbət bu şəkildədir:

“Zərdüşt Ahura M azdadan ölməzlik istəyondə, böyük T anrı öz 
peyğəmbərini Ülvi Ağılla təchiz etdi. Zərdüştün fikri baxışlan 
qarşısmda dörd qanadı -  qızıldan, gümüşdən, poladdan və dəmirdən 
o lan  bir ağac canlandı.

-  Bu xəyal nəyi ifadə edir, ey mömin Ahura Mazda? - Zərdüşt 
soruşdu.

-  Belə ki, mən bir budağı qızıldan, o birisi gümüşdən, iki, ycrdə 
qalanı isə poladdan və dəmirdən olan qəribə bir ağac gördüm.

- Ağacm kökü və gövdəsi bu sənin dünyaya gəlməyinlə 
başlayan axırmcı Cradır, ey mömin Zərdüşt, - deyə Ahura M azda 
peyğəmbərə cavab vcrdi Dörd budağı isə bu gəlməli olacaq dörd 
dövrdür. Qı/ıl budaq sənin həqiqi dini qəbul ctdiyin vaxtdan sonra 
başlayacaq. Sən Kavi Viştaspm himayədarlığma nail olacaqsan və
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bu böyük hökm dan m azdayan  Həqiqətinin yoluna gətirəcəksən. 
Gümüş budaq Kavi sülaləsindən olan Spcndatm (orta  farsca Span- 
datt, farsca İsfəndiyar) oğlu Ənuşirəvanm hökmdarhğı dövrünü təm- 
sil edir. Dəmir budaqsa -  qaniçən və qeyri-qanuni A y şm an m  
əlaltılarmm qaranlıq hakimiyyətini təmsil edir” (93, s. 303).

Mətndə deyilir ki, (“Zərdüşt başa düşdü ki, mömin Tanrı ona  öl- 
məzlik verməkdən imtina etdi) və göz yaşları ilə çığırdı:

-  Ey Ahura! Axı mən, bu  vaxtadək nə qədər mömin olubsa və 
olacaqsa, onlarm ham ısm dan daha  möminəm. M ən  sənin yarat-  
dıqlarmm içərisində ən yaxşısıyam!...” (93, s. 303).

Bu dəfə edilən xahiş və ona verilən cavabda bir qədər dəyişiklik 
var. Görünür, bu arzu-xahiş iki dəfə cdihb. A hura M azda Zərdüştə 
İlahi Ağıh su hahnda verir və yeddi gündən sonra geri alır.

Mətndə deyilir:
“ -  Əgər mən səni ölməz etsəm, ey Zərdüşt Spitam a, - deyə 

Ahura M azda bu dəfə (də) etiraz etdi, - onda karapan  Bratrok-reş 
Tur da ölməzlik qazanar (...) və gələcək həyat müm kün olmaz.

Lakin peyğəmbər öz insani ağh ilə bu sözləri başa düşmədi. O nda 
A hura M azda onu Ülvi Ağılla təchiz ctdi. Bu Ağılı o, su halında 
Zərdüştün əlinə verdi və əmr etdi.

Zərdüşt müqəddəs suyu içdi və Ahura M azdanm  Ülvi şüuruna 
daxil oldu. Zərdüşt gördü və yerin ycddi qatında cismani həyatda 
baş verən hər nə varsa hamısmı başa düşdü.

Yeddinci gün A hura pcyğəmbərdən Ülvi Ağıh geri aldı və insani 
ağlmı ona qaytardı. Zərdüşt oyanaraq bərkdən dcdi:

- Mən necə də gözpl və şirin bir yuxuda oldum, ey Ahura Mazda!
- Və sən nə gördün, sonə nə aydın oldu? dcyə Y aradan peyğəm- 

bərdən soruşdu.
Hy Ahura, - deyə Zərdüşt həyəcanla dcdi: mən günahkar var- 

Iıların ruhunu cəhənnəmdə və mömin kasıblann ruhunu  cənnətdə 
gördüm. Mən uşağı olm ayan varlıları gördüm onlar necə də qəmli 
idilər! Bir də ki, mən ycddi budağı olan ağac gördüm. Onun bu-
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daqları qızıldan, gümüşdən, bürüncdən, misdon, qurguşundan, po- 
laddan və dəmirdəndi.

-  Bu ağacı sən keçən dəfə görmüşdün və mən onlarm nə ifadə et- 
diklorini sənə izah etmişdim...” (93, s. 304).

Zərdüşt inammı, Y aradanm  fıkirbrini bu cür müxtəlif üsullarla: 
mükalimə, sual-cavab, yuxu və s. yollarla yayırdı, insanlara çatdı- 
rırdı.

Zərdüştün amalı, istək və arzusu insanlığa xidmət idi. Təmən- 
nasızxidmət! Günəşin kainata xidməti kimi. Buna görə də fəaliyyətə 
başladığı andan Günəşə müraciət etmiş və özünü ona bənzotmişdi. 
Zərdüşt Y aradanm dan ölməzliyi də buna görə istəmişdi. Lak in  bu 
mümkün olmadı. Əslində isə o, ölməzliyə, əbədiyyətə qovuşmuşdur. 
Indi Zərdüşt, onun ideyaları bütün dünyanı gəzir. Bu, Zərdüştün öl- 
məzliyi, əbədi həyatıdır.

Insanm “ölməzlik”, əbədi həyat arzusu, istəyi dünya ədəbiyya- 
tm da bir problcm kimi qoyulub və işlənib: tam hoIH m üm kün ol- 
mayan bir problcm.

Əgər biz yunan fılosof, alim və tarixçilərinin (Hermedor, Her- 
mipp, Ərəstu, Ksanf və b.) hcsablamalarmı nəzərə ahb “Avesta”nın 
yaradıcısı Zərdüştün 9-10 min il bundan  qabaq yaşadığmı, yazıb- 
yaratdığmı qəbul etsək, insanm “ölməzlik və “əbədi həyat” arzusu 
və istəyi fikrinin ilk müəllifi Zərdüştdür. Fikir, ideya, görünür, 
“ Bilqamıs” dastanm da da, Nizamiyə də buradan  kcçib. Çünki 
məsələnin həlli, nəticə “Avesta”da nccədirsə, sonra gələn mənbələrdo 
də əsasən elədir.

12. H Ü R M Ü Z  “ D A L Ğ A SI”

Nizaminin “Avcsta”ya münasibətdə '6/. mövqeyi, öz baxışı, bu 
ulu kitaba öz qiyməti var. ]^u, “Avcsta”nm ruhu, clmi-fəlsəfi əsasları 
barədə məlumatı xeyli duru ldur, mənəvi fikir tariximizin bəzi 
mühüm sahələrini bir qədər də işıqlandırır, tədqiqatımızı zənginləş- 
dirir. Biz burada “osaslan” sözünü işlotdik. Bu əsaslar m oh/

Zərdüştün sağlığmda yaranmışdı.
“Avcsta” , zordüştlük Nizami yaradıcılığmın ruhuna, istok və 

amallarma tam hakimdir. Nizami İsgondərin xəlvətə çəkilib dünya 
işlərindon xəbər tutması arzusu ilo ycddi alimlə söhbətini verir;

“Çox gecə keçh dik hiz k e f  çəkarək,
G^lin bir günü clnuı sərf edak!
Bircə güıı haxaraq Günaşif, Aya  
Fəhyin siırini qoyaq ortaya ” -  (42, s. 493)

dcyir.
Burada Hürmüzlə dünyanın  o vaxtkı yunan alimlərini -  Ərəs- 

tunu, Valisi, Bolinası, Sokratı, Forfuryusu, Ə Hatunu qarşılaşdınr, 
onların “foləyin sirri” , “dünyanm  yaranm ası” , “varlığm ilk tarixi” 
kimi mühüm problcmlər barodo fikir və royləri, dünyagörüşləri din- 
lənilir. Nizami Hürmüzün z^əkası, elmi mövqcyi, dünyagörüşü barədə 
onun öz dili ilə nüfuzlu söz deyir, fikir söyləyir, mülahizələr 
yürüdür.Orada “ H ürm üzün dcdiklori” mohz “A vesta”dan, onun 
ruhundan gəlir, söylonilir:

“Hürmüz d.ı əl atdı qıfda sart,
Z^nciri çeyn^di sqlin açarı.
Düyünü açmadan sidq ih  
Şa/ta dtta edih haşladt hch!..
Düşüncri yolnna düş.ındifn h,ıri 
Seyr etdim  firttz^ r^ngli göyLıri.
Zannimcə, htt dərya şövkətli göyhr  
Dağ haştna çəkən tüstüyə h.vtz^r.
Bu qorxttnc tüstünün üstündif ancaq 
Bir c h  nttr var ki, pak, t^miz, parlaq.
Örtmüşdür o nttru tiistü p^rd^si 
Şan-şan görünmədə tutqttn çöhrəsi.
Pərdifyə nəqş olan psncərəhrdən.
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İşıqlav süzülür cahma h,ırd,ın.
Bizim gördüyümüz Gü/ı, Ay, ııldnzlar,
Həmin işıqdandır bütim har n,ı var.
Vardır bıı xilqəti yaradau p q ,ıt,
Bilmirsm n,ı sayaq olmuş ilk xilqət ”

(42, s. 498).

“İlk xilqətin" necə yarandığı, zühur ctdiyi barodə hizo molum 
Şumcr-Babil miflərində do fıkir hcləcə müəmmahdu'. l^irdən-hiı? 
Tanrı ata An və T a n n  ana Ki-nin nigahından Hnlil və Lnki qar- 
daşlan doğulur, ondan  sonra daha ycni övladlar törəyir və s.

Hürmüzün dilindən dcyilənlər də, təxminən cyni fikirlərin 
təqdimidir.

Y unan alimlərinin fikirləri də “A vcsta”dan  gəlir. Bu fikirlər 
bütünlükdə, hələ m.ö. VI əsrdə “Ycddi müdrikin məchsi"ndə sak 
Anakarm dcdiyi və şərh ctdiyi fəlsəfi müddəakuia səsləşir. Plutarx 
həmin məchsdə iskit-sak A nakarm  rəlsəfı mövqcyini, habclə onun 
dih ilə filosoj' Falcsin nöqtcyi-nəzərini bclə şərh ctmişdi; “Anakav 
dedi: həqiqətən, əgər od da, su da, küLək də, bulud da, yağış da Tan- 
rmm silahıdırsa, bunlarla o, bəzilərini xihıs cdir və yaşadır, digər- 
lərini isə məhv edir və öldürür. Əgər ancaq hcyvanlar onun işindo 
tamamilə yararsız olsaydı, təəccüblü görünərdi. Çox güman ki, onlar 
da T an n d an  asılıdu' və ona qulluq cdir, iskilLərin oxu, clhnlərin iso 
Hra və fieytası kimi hərəkətlərinə cavab vcrir” (121, s. ."̂ 87).

Bir şair kimi, A nakar fikrini poctik şəkildə tamamlayır. “ Ruhun 
da, hətta heyvanlarm da T an n d a n  nə dərəcədə asıh olduğu” fikrini 
dcmək, bir qədər də aşkarhım aq üçün gr^zəl, poctik bir müqayisə 
aparır, Falesin dcdiyi fikrə öz münasibətini də əlavə cdir. Aydın olur 
ki, bu fikirbr İsgəndərin başına yığdığı ycddi alimin dcdiklərindən 
əvvəl mövcud idi, ümumən yunan ləlsəfi fikrinə çoxdan ınəlum idi. 
F .X.Kcssidi yunan fəlsəl'i fikrinin doğuluşu və təşəkkülündən 
danışarkən yazır; “ Həqiqətlərin ağlauyğun dərki proscsinin Falcsdən 
çox qabaq (hələ H om erin  dövründən) başladığı mübahisəsi/dir.

amma niyə bu l'əlsəfə və teoqonik mif birtipH dünyabaxışı olmah idi. 
Bu da həqiqətdir ki, mifologiyanm surətləri ağlm ifadəsinə 
köçürülərək ilk yunan naturfilosofian üçün təbiət qüvvəsi (od, tor- 
paq, su və s.) oldu, T a n n  olm adı. Lakin bu o deməkdirmi ki, mif 
mövzusu eyni bir şeydir?” (95, s. 104-105).

Müəllif qoyduğu suallara cavab verə bilmir və məlum fikri 
Homerin dövrü ilə m əhdudlaşdırır, o n d an  o yana getmir, halbuki 
bu  mifik təsəvvürlər və fəlsəfi baxışlarm əsası, kökü və inkişafi da, 
istər-istəməz bu köklə bağlıdır. M üəlüf isə od, to rpaq , su, hava -  
təbiət qüvvələrinin, əslində qədim  Şumer-Babil mifləri və fəlsəfi 
tosəvvürlərindən gəldiyi və Tanrı anlayışı verdiyinə işarə belə etmir. 
Bu təsəvvürün də əslində Şumer mifləri ilə bağh olduğunu müəllif 
unudur, fikrin ilkin qaynağı, çıxış nöqtəsi göstərilmir.

Nizami hələ XII əsrdə Hürmüzün dililə “yeddi alimlə” söhbətində 
və “yetmiş alimlə mübahisəsi”ndə on lann  sua llanna  cavablarmda 
bu dərinliklərə getmiş, yunan fəlsəfi fikrinin ilkin qaynaqlarma mü- 
nasibətini bildirmiş, işarələr vurmuşdu.

Nizaminin qələmə aldığı yeddi alimin dcdiklərinə nəz.ər yetirək.
Əgər Ərəstu deyirsə ki;

Gövhifr keşməkeşdən doğuh parladı,
“Hərəkət ebyən cism ” oldu udı.
Həmin cism qərar tııtmayıh hir au 
Döniir, hərbnirdi, əsla durmadau.
Bu cismin parlayan sa f parçalan  
Həmişə qaçardı mərkəzə san.
Yüksəyə uçanlar etdi hərəkət,
Aşağı enənhr tapdı siikunət...
İlk pərgar hərhnih dövr edən zaman 
Bu uca göylər də yarandı ondan.
Göyiin gərdişindən od oldu aşkar 
O d hərəkət edən qiivvədən doğar.
Odun qüvvəsindən hava yarandı

3S4 385



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ .A zərbaycan  əd ə b iv va t ı  la r ix i

Hava istilikdən od kim i yandı.
Havada rütubət bol idi əslən,
Rütubat hərəkət etmədiyindən,
Onun zərrələri çöküb su oldu.
Btt cürə yarandı təmiz, şirin su.
X ılt saldı su daim sakit duraraq 
O xdtdan törədi gördüyün torpaq 
D örd ünsür yaratdı o pərvərdigar 
Hərə öz yerində oldu bərqərar.
Q atdı bir-birinə onları həyat 
Yaratdı bunlardan bitki, nəbatat,
B itk i də başqa cür artdı, dirçəldi. 
Cürbəcür heyvanlar vücuda gəldi 
Bu qədər dərk edir ağd hikməti 
Uzağa getməyə yoxdur qüdrəti”

(42, s. 494-495).

Valis deyirsə ki:
“M ən də ərz eləyim: dünyaya təməl, 
Məncə, su olmuşdur hər şeydən əvvəl. 
Qızğın hərəkətdən və çaxnaşmadan 
O yerə çatdı ki, od  oldu əyan.
İldm m  buxardan ayırdı odu,
Bundan rütubətli hava doğuldu.
Suyun qatdığı getdikcə artdı,
Həmin qatdıq da yeri yaratdı.
Çovhərlər yerbəyer olduğu zaman 
Təbiət qoynunda yarandı cahan... ”

(42, s. 496).

Bəlinas deyirsə ki:
“Ilkin tilsim kim i yaranmış torpaq 
Qalan tərkiblər də ondadır ancaq...

Onlardan birinci işıqh oddur,
Dünyamn ən yüksək tağı da odur 
İkinci havadtr, hərəkətdədir,
Hərəkət etməzsə, bilinməz nədir 
Uçüncü sudur ki, təravət verər,
Hər şeyə təzəlik, lətafət verər.
Dördüncü torpaqdır tapdayır əyyam  
Tapdanan köksündən toz qalxtr müdam”

(42, s. 496).

Sokrat deyirsə ki:
“Xilqət səhifəsi açdmamtşdan 
Bircə vücud varmış, o da Yaradan.
Bir bttlud yaratm ış əzmi, cəlalt,
Şimşəyi, yağtşt olmtış faydalt.
Onun yağtşından yaranmış göylər,
İldtrtmdan da Günəş, Ay, Ülkər.
Maddələr çökdürüb ondakt buxar 
Bu yeri yaradıb etmiş bərqərar”

(42, s. 497).

Forluryus dcyirso ki;
“Hələ bu dünyalar yaranmamtşdan,
Bir cövhər yaratdt böyük Yaradan.
Tanrtntn fcyziy lə  yetirdiyi bu -  
Cövhər bir müddətdən dönüb oldu su.
İkiyə bölündü sonra bu su da 
Yart üzdə qaldt, yartst altda.
M aye olan hissə etd i hərəkət 
Quru olan hissə tapdt siikunət.
Hərəkət eləyən -  Göy oldu parlaq,
Sükunətdə qalan -  bu Yer, bu torpaq”

(42, s. 497-498).
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Əflatun deyirsə ki:
“Düşiiniib mən beh  verirəm qarar 
Ki, yoxdan yaranmış bütiin varlıqlar...
Bir kəs ki, əql ona od verib: Qadir,
Özii bildiyini özü xdlq edir.
Ayrıca yaradtb o, har gövhəri 
Vasitə olmayıb burda digəri.
Hər gövhar bəzənib kəmala yetdi,
Ortadan ixtilaf, ziddiyyət getdi.
Bu zidd  qiivvəhri bir yerə qatdı,
Ağıllı, hiinarli insan yaratdı.
Bircə qarışqanın qanadında sən 
Tanrı qüdrətini görə bihrsən”

(42, s. 499).

Bütün bu fikirlərin kökü, əsası bizə məlumdur və qədim Şumer- 
türk  fəlsəfəsi qaynaq lanndan  gəlir...

Ə rəstunun dedikləri “odun hərəkəti” , “odun qüvvəsindən hava 
yaranm ası” , “havada rütubətin bolluğu” , “onun zərrələrinin çöküb 
su olması” , habelə “suyun sakit durm asm dan  xılt ahnması, ondan  
da  torpağm  törəməsi” , beləHkb də dörd ünsürün -  Od, Hava, Su vo 
T orpağm  mövcud olması bütövlükdə Şumer-Babil rəvayətbrindəki 
fikirbrdir. A hm in son beytdəki etirafi da təbii görünür:

“Bu qədər dərk edir ağıl hikməti 
Uzağa getməyə yoxdıır qüdrəti!”

Çünki o vaxtlar mövcud məlum fikir bu qədər idi, artıq dcyildi. 
R əvayətbrdə bundan  uzağa gedilməyib, bundan artıq deyilməyib vo 
bu  f ık irbr dünya modehnə çevrihb, qəhbə düşüb. Budur, rəvayətdo:
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Vahsdə:

“Başlanğıcda kainatın biitiin varlığı 
Böyük Okeamn dolu suyundan ibarət olmuş...

“Mən də ərz ehyim : diinyaya təməl, 
Məncə, su olmuşdur, hər şeydən əvvəF

B e b h k b ,  Sokratm, Fərfuryusun, Əfiatunun fik irbri haqqm da 
da eyni sözü demək olar.

P lutarxm  xatırlanan “ Yeddi müdrikin ziyafəti” əsərində A nakar 
qədim iskit-türk fəlsəfi fikri üzrə mülahizəbr yürüdür, zərdüşllüyün 
əsas müddəalarma toxunur, insanm yaranması və idarə olunmasında 
T an n d a n  -  Od, Su, T orpaq  və K ü b k  (hava)dan  danışırdı. 
Maraqlıdır, həm Plutarxm “Ziyafəti"ndə, həm də Nizaminin yeddi 
filosofunun mülahizəbrində bir qədər fərqib, təxminən eyni fikirbr 
bu və ya başqa üzdən çək-çevir edilir, ona az və çox dərəcədə əlavəbr 
olunur, bir-birini təkrarlayan yeni fikirbr a r tınh r  və s.

“ Bilqamıs” dastanmda kainatm, insanm yaranmsı, tale müqəd- 
dəratı tanrılarm hökmü, göylərin Y erb , to rpaq la  qovuşması -  
məhəbbətilə izah edihrdi. Bu fikir, fəlsəfi dünyagörüşü ənənəsi 
“A vesta”dan sonra gct-gedə inkişaf etmiş, sonra lar  “Orxon- 
Ycniscy"dəözəksini tapmışdı. Bu mənada “Gültəkin” kitabəbrində 
ifadə olunan bu fəlsəfi fikir m əsəbnin mahiyyətinə dah a  artıq işıq 
salır: “ Üzə G ök Tənri asra yağız yir q ılm tukda ekin ara  kisi oğh 
qılmmıs -  üstümüzdə Göy Tanrı aşağıda Y crb  qovuşduqda ikisinin 
arasmda insan oğlu doğulm uşdur” (Gb. 1).

Burada “ qovuşm a” (qıhnma) sevgi, məhəbbət, vüsala yetmə mə- 
nasm da yozula, düşünülə bilər. Bütövlükdə fikri b e b  açmaq olar: 
Ata göybr, yəni Tannnın  işığı (Günəş), havası, yağışı (su) Ana tor- 
paqla qovuşduqda, bu qovuşmadan (sevgidən, məhəbbətdən) insan 
oğlu doğulm uş, ümumən bütün canlı abm  - heyvanat, nəbatat da 
bu “scvgidən” törəmişdir. Bu lıkir insanm və mövcud varhğm yaran- 
ması h a q q m d a  Şumcr-Babil miflərində dey ibn  fikirdir. İnsanm
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əmələ gəlməsi, doğuluşu barədə bütün mövcud nəzrtriyyələrdən ən 
ağlabatanıdır .  O, insamn m eym undan  yarandığı l'ikrini də vurub 
keçir, heçə endirir və milyon illər qabağa gedir. “İnsan mcymundan 
əmələ gəlibsə, bəs meymun özü h a rad a n  yaranıb?” * suahna da 
cavab verir, insanhğm ilk ata-anası sayılan “Adəm və Həvva" 
mifinin ilkinhyi üstündən də qələm çəkir...

Bu fəlsəfı fikir əslində məhz göylərə - T an n y a  inam dan doğ- 
muşdu. Şumer-türk mifləri və kitabələrində əksini taparaq  qədim 
dünyamızm aparıcı fəlsəfi fikri olmuş, ənənəvi qırılmaz mənəvi teli 
kimi davam edib gəlmiş, hər tərəfə - Şərq və Qərbə də öz güclü təsirini 
göstərmişdir. Burada bizim üçün, Azərbaycan-türk xalqı üçün yad 
təsir ax tarm aq  əbəsdir. “A vesta” bu  qaynaq lardan  süzülüb gəlib, 
ümman olub. Dədə Q orqudun ilham çeşməsi də buradandı. Nizami 
də bu ana kök, inam və zəngin ənənələrdən bəhrələnib, bu fikirlərdən 
qanadlanıb...

“İsgəndərnam ə” əsərində aynca  “Isgəndərin yeddi alim ila 
xəlvətə çəkilməsi” fəsh diqqəti cəlb edir. Yenə də “yeddi alim” . Bu- 
rada Nizami Hürmüzü alimlərin başçısı kimi qələmə verir, ona xüsusi 
ehtirammı bildirir, onu  bütün filosoflardan üstün sayır, “ycddinci 
göyə qa ld ın r” .

“Yeddinci Hürmüzdii, bilir ki, hamı,
Yeddincigöydədir onun m əqam ı”

(42, s. 492).

Nizami “ İsgəndərnamə”də yetmiş alimin Hürmüzü inkar etməsi 
məsələsini qoyur. Bu səbəbdən də o, alimlərin həlak olub daşa 
döndüyünü yazır, Böyük şair Hürmüzə “ us tad” alim deyə ehtiram 
göstərir, onu  dönə-dönə vəsf edir. Nizaminin mövqeyi burada tam 
aydmdır.

Tarixdə yeni elmi fikir, kəşf, nəzəriyyənin özünə asanlıqla yol aça 
bilmədiyi, ciddi müqavimətə rast gəldiyi, təzyiqlərə, böhtanlara, 
təhqirlərə və hətta işgəncələrə məruz qaldığı məlumdur. “Avesta”nm

yaradıcılan Hürmüzün də, Zərdüştün də taleləri belə olmuşdur; bu 
tarixi həqiqəti Nizami nəzərdən qaçıra, ibrətli bir söhbət, hekayət 
kimi onun üstündən keçə bilməzdi,

Hekayədə yunan fəlsəfəsinin, rum lu  alimlərin Hürmüzə hücu- 
muna, onun haqq sözünü danm alarm a, ona  atılan böhtanlara qarşı 
Nizami ağh, düşüncəsi dayanır. Nizaftıi onu  müdafiə edir. Elmdə, 
fəlsəfədə tarixiliyi, haqqı, ədaləti, gözləmək, düz sözü, haqq sözü 
müdafiə etmək kimi bəşəri məsələlər qald ırır  və şair bu barədə öz 
sözünü deyir;

“Hürmüz adlı alim haqq danışmaqda 
Gedərdi hamıdan daim qabaqda.
Çox möhkəm olardı onun dəlUi,
Qane eləyərdi hamtnı dili.
Bir çox ruhanini fa ş  etdiyindən,
Oldu yunanldar onunla diişmən.
Bir gün yetm iş alim çıxardt qərar,
Onun hər sözünü etsinlər inkar:
“H ürm üz nə söylərsə, razt olmayaq,
Doğru sözlərinə qulaq asmayaq,
Onu yerli-dibli eləyək inkar... ”

(42, s. 464).

Nizami:
“İnkarla haqq sözü danmaqmt olar?!” -

Deyə bircə nidalı sualla dərhal söhbətə müdaxilə edir, onlara öz 
münasibətini bildirir. Bu, eyni zamanda Hürmüzün “Avesta”da ifadə 
o lunan , həyata keçirilən haqq söz, düz söz təliminin tam dərki və 
həm in mövqeyi müdafiəsi idi, ədalətə, düzlüyə qarşı dayanan  şər 
qüvvələrə qəti etirazı idi:
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“H am m  söz qoyub ahd clədihr:
Hiirmüz çtxardıqca madəttdən gövhtv 
Qiyməldən sahtnlar söz dənizini,
Torpaqla örtsiinhr xəzinəsini,
Hər doğru sözünə yalan desinhr,
Onun haqq sözünü cşitməsiıdər...”

(42, s. 464).

Nizami Hürmüzün, həqiqətən “söz bəhrindən gövhər saçdığım'’ yazır:

“Hürmüz söz bəhrindən gövhər saçanda, 
Elmi-ilahidən söhbət açanda 
Hər söz^ dəlillər gətirib ustad,
Hər şcyi aydntca ctdikcə isbat,
Gördü ki, oıtlara hcç ctmir bu kar 
Hər şcyi hay-küyh cdirhr iıtkar”

(42, s. 464).

Hürmüz yenidən sözə başlayır, ycnidən “qəlbə yox, daşa da təsir 
edən” də l i lb rb  fıkir söybyir. Lakin bu sözbro də məhəl qoyulmur:

Başqa bir xəzinə çıxartdı üzə,
Ycıti dəlUhrh başladı sözə.
Gətirdiyi dəlil, dcdiyi fık ir  
Qəlbə yox, daşa da cdərdi təsir.
Ycnə də sözünü təsirsiz görcək 
Bildi ki, burda var yəqin bir k ə h k ”

(42, s. 464).

Hürmüz üçüncü dəfə işıqh zəkasmı, əqhni işə sahr, öz ağılh fikri, 
müdrik kəlamı ib  onlara  təsir göstorə bilmir:

Üçüncü dəfə də m üşkülhr açan 
Dilih haqq sözü cyh d i bəyan.
Qəlbə fərəh vcrən gözəl sözhrdən 
Onlara söyh d i nə qədər dcsən.
Bu qədər çaldığı zəngin səsinə 
Hcç biri ctina ctm ədi ycnə... ”

(42, s. 464-465).

Burada Hürmüz yorulur, aydm  dəlilləri qəsdən dandıqkın və tərs 
davrandıqlarma görə qəzəblənir, on lara  nii'rət yağdınr, lənət oxuyur:

Qışqırdı onlara hiddəthnərək,
Qalın ycrinizdə qiyam ətədək” -

(42, s. 465).
deyir, ah m b r  daşa dönüb  ycrində qalır.
Nizami Hürmüzün nifrət və bnətin in  nəyə qadir oldugunu qədim 

mifık təfəkkürb bağlayır, bu  əsasda da təsvirini vcrir:

Bir unın içində o yctm iş nəfər 
Qaltb hərəkətsiz buza döndühr.
Başları su kim i ayağa diişdü,
Donmuş bədənlərl torpağa diişdü ”

(42, s. 465).

Hürmüzün tutduğu mövqcyin düzlüyünü, clmdə haqqın, ədabtin, 
həqiqətin carçısı olduğunu Nizam i İsgəndərin sözlərilə bir daha təs- 
diq edir. I3ir yunanlı, ağıl və zəka sahibi kimi, bu hadisəyə - dastana 
onun verdiyi qiyməti, həqiqətin  təsdiqinə müdaxibsini beb  təsvir 
edir:

“İsgəndər “afərin” söyh yib  ona,
Ordan tcz qayttdt öz dərgahına.
Hər kəsə xəlvətdə, düşəndə fürsət,
Ona bu dastandan cdərdi söhbət:
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“Yctmişhv başladı tufan salmağa 
Özləri çöp olclu, Hiirmiizss dalğa”

(42, s. 465).

Hadisəyə Nizaminin münasibati, son sözü maraqhdır. Şair, Hür- 
müzün - “Avesta”nm  elmi-dini fikirlərinin, fəlsaii görüşlərinin haqq 
olduğunu sözün tam  mənasmda müdafiə, təsdiq və tobHğ edir.

“H aqqj cşitməsə hər kəs diinyada,
Ömriinii kiil cdih vcrəcək hada.
Ustadın dərsini kim ctsə inkar,
Onlar tək kəfanə tutacaq riizgar.
Dəlili qiivvətli olan hir sözü 
Qanmaq istəməyən hədhəxtdir özii.
Taca layiq diirrii ycrlərə vuran 
İdraksız, şiiursuz, nadandır, nadan!
Hiinərə göz yummaq dcyildir hiinər,
Hansı hir ağılU tiilə hez dcyər?
Alimlə xoş rəftar ctsən əgər sən,
Öziin öz clmini aşkar cdərsən”

(42, s. 466).

Bütün bu fıkirlər Zərdüşt təlimindən gəlir.
Nizaminin bu son sözü gələcək nəsillərə dcyilən sözdür, vcrilən 

ibrət dərsidir, “A vesta”ya verilən qiymətdir.
“ İsgəndərnam ə”dəki “Alimlərin Hürmüzü inkar etmələri və 

həlak o lm a lan m n  hekayəti” qədim Şumcr-türk fəlsəfəsinin, 
“Avesta”da cəmlənən dünyagörüşünün tontənəsi, bütövlükdə o vaxt- 
kı yunan fəlsəfi fikri üzərində qələbəsi idi. ]^u, tarixi həqiqətin böyük 
Nizami tərəfindən bədii təsdiqi idi. Nizami mövcud fəlsəfi fikrin qay- 
n aq lanna  yaxşı bələddi. O, qədim Şumer-türk fəlsəfi fikrini də, 
“Avesta”nı da  gözəl bihrdi. Huna görə filosonan qarşılaşdırır, fikir- 
lərini təhlil edir, öz sözünü də deyirdi.

Nizami bu tarixi həqiqəti bədii və əqli-məntiqi yolla, Hürmüzün 
yetmiş ahm üzərindəki qələbəsilə təsdiq etmişdi. “ A vesta”mn, Hür- 
müzün kəlamlarmı “haqq söz” , “ustadm dərsi” , “ taca layiq d ü r r” , 
“ hünər xəzinəsi” , “ bezlə müqayisəyə gəlməz tü l” saymış, onun  
tərəfində dayanmışdı.

Burada Nizami çox güclü bədii təsdiqdən məharətlə istifadə cdir.
O, türk ağlmm, türk zəkasmm, türk elmi və fəlsəfi fikrinin əzəli və 
üstün olduğunu, güclü “da lğa” olduğunu məhz dövlət başçısmm -  
M akedoniya padşahmm dili -  sözü ilə onun özünə təsdiq ctdirir:

“Yctmişlər haşladı tufan salmağa 
Özləri çöp oldu, Hiirmiizsə dalğa”.

Padşahm sözü onun  möhürüdür, rəsmi təsdiqidir. Hu, Nizaminin 
“Avesta”ya, onun yaradıcısma, ideya-məzmununa verdiyi əsl qiymət 
idi ki, bunu İsgəndərə də təsdiq elətdirir. Bununla da  “Avcsta” və 
o n u n  yaradıcılarma qarşı clədiyi haqsızlığı İsgəndərin öz dili ilə 
özünə dcdirtdirir, səhvini özünə düzəltdirir, zərdüştlüyə qarşı mü- 
nasibətini tamam dəyişdirir. Təsadüfi deyil ki, İsgəndər tərəllndən 
“ A vesta” ya, zərdüştlüyə və davam çılarm a I k itabda - “ İsgəndər- 
n am ə”də divan tutulduğu, m aqlar öldürüldüyü, təqib cdildiyi, atəş- 
gahlar dağıdıldığı, yandınldığı halda, II kitabda “ İqbalnamə”də 
“ A vesta”dakı elmin, fəlsəfi fikirlərin dünyəviliyi, əhatə dairəsinin 
gcnişliyi tə.sdiq olunur, yunan alim-filosofiarmm da bu dairədən kə- 
nara  çıxa bilmədikləri və Hürmüzün böyüklüyü, onun “məqamınm 
yeddinci göydə du rd u ğ u ” e t ira f  edilir. Nizami Bərdə hökmdarı 
Nüşabə vasitəsilə İsgəndərə “mərdliyin yolunu göstərdiyi” kimi, bu- 
rad a  da  Hürmüzün ağlı, zəkası ilə ona dərs verir, dünyagörüşünü 
təzələyir, clmi qüdrəti qarşısm da baş əydirir. Zərdüşt inamma, 
m aqlara etdiyi amansızhğma qarşı, bir növ peşmançıhq çəkdirir.

Bu, Nizaminin çıxardığı çox uğurlu bədii-məntiqi nəticə, böyük 
mənəvi qələbə idi.

Nizminin atəşpərəstliyə, Zərdüşt dininə rəğbəti tam aydmdır:
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yaradıcılığmm üm um i ruhu təsdiq cdir. “Xosrov vo Şirin” poe- 
masmda m araqh bir səhnə var. Ova çıxan gənc Xosrov bir kəndlinin 
evində düşüb keyf məchsi qurur, atı girib göy bir tarlanı, əkin 
sahəsini otlayır, qulu keçib bağçadan qora dorir. 13undan xəbər tu tan  
hökm dar qəzəblənib oğlunu qanunu  pozduğuna görə ciddi cəza- 
landırır: “Təxtini ahb  kəndhyə verdirir, atm m  ayaqhırmı kəsdirir, 
çalqıçmı sazmdan m əhrum  etd irir” . Bir sözlə, qora acısmı oğluna 
daddırır... Nizami bu  hadisədən çıxı.ş edərək öz qəti sözünü deyir: O 
dövrlə öz dövrünü müqayisə edir, Zərdü.şt dini ilə islam dini qanun- 
larmı qarşı-qarşıya qoyur, tutuşdurur:

“Doğma bir övlada əvval na sayaq 
Ə dahtl.1 tənheh olunurdu, haxl 
Hanı o ədaht, o insaf hanı?!
Verə öz oğluna höyh  cszanx?!
İndi y ü z  yo.xsulun tökülsə qanı 
Durub taraf çtxan bir adam hanı?
Atəşpərəstlikdə diinya eijyd i 
Bu müsəlmanhqdan utan bir indi...”

(43, s. 35).

Nizaminin rəyincə zərdüştlüyün insani qanunları islamdan “yüz 
dəfə uca” və ədaləth idi. Sonda Nizami işarə vurur, özünü danlayır 
ki, bu “nəsihət”ə qulaq asan kimdir ki! liu tənqid ona ağır otura, o 
üzü cəzalana bilər, onun  üçün pis olar; odur ki, tez mətləbə qayıdır, 
sözünü belə tamamlayır:

Q ayıt üfsanəyə, Nizami, həsdir,
Nəsihət quşunun səsi pis səsdir”.

Məlum olduğu kimi, Nizamidə “Xeyir və Şər” adh hekayə də 
var. Bu, qədim tarixi-ənənəvi m övzudur ki “ A vcsta”dan gəhr. 
Hekayədə m araq h  əhvalal nəql olunur, “ Avcsta”nm nikbiniiyə
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təlqin edən ruhu, Xcyrin qələbəsi tərənnüm edihr. 
Nizami “Avesta”nm  ən güclü tədqiqatçısıdır.
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İnsanhğa xidmət, xcyirxahhq və işıqla bağh nə varsa, - sülh, 
əmin-amanhq, eşq, sevgi, idcal, amal, arzu, ümid, inam, namus, 
qeyrət, ismət, gözəllik, paklıq, şan-şərəf, düzlük və s. işıq Tannsm m
- Hürmüzün şəfqətidir. Əhrimən zülmətin, şər qüvvələrin, yalanm 

və böhtanm davamı, hər vaxt yeni şəraitdə təzahürüdür. “Avesta"da 
təbii oiaraq bu surət bir qədər də dərinləşib, təkmiliəşib, daha kamil 
şəklə düşüb. Zülmətlə, şərlə, qara  niyyətlərlə bağh bütün mənfı 
kcyfıyyətlər Əhriməndə cəmləşir. “Avesta”d a  bütün dövrlərdə ondan 
qorunmaq və mühafızə yoHan göstəriiir.

“Avesta”nm bəşəriliyi ondad ır  ki, bu əvəzsiz müqəddəs kitab 
hələ min-min illər bundan  əvvəl şər qüvvələrə qarşı durmağm yol- 
larmı göstərib, insan kimi ömrü başa vurm ağm  qanunlarmı vcrib, 
insanlığı əm in-amanhğa, ədalətə, mərdliyə, əməyə, zəhmətə, inama 
çağınb, hökmdarları azğm hqdan, qəddarlıqdan, yamanlıqdan, qara 
niyyətlərdən çəkindirib, insanları işığa, nura, maarilə  dəvət edib. 
Buna görə də “Avesta” nm təsir dairəsi çox gcniş olub. Tədqiqatlar 
göstərir ki, “ M akcdoniyah İ.sgəndərin Şərqə basqınına qədər 
“Avcsta” nın ümumi həcmi 21 cilddən (bütövlükdə 815 təsildən) iba- 
rət imiş. Hər biri “nəsk” adlanan həmin cildlərin ycddisi dünyanm 
və insanm yaranm asm a (bu, ilk cildlərdir), ycddisi əxlaq, hüquq və 
dini qanunlara, nəhayət son ycddi cild təbabət və astronomiyaya 
həsr olunmuşdu".

Bugünkü Azərbaycan, İran, O rta Asiya xaiqlan, miilətləri 
“Avcsta” ruhu ilə yoğrulub. Zərdüştlük insanm hüquq və xeyirxah- 
lıqla bağlı mənəvi kcyllyyətlərinin yaranması, nizamlanması, zongin- 
ləşməsi, möhkəmlənməsi və əbədiləşməsi işində öz tarixi rolunu 
oynayıb, işini görüb, özünə əbədi həyat və nüluz qazanıb, {ilməzliyə 
qovuşub.

Hürmüz-Zərdüşl- “A vesta” dalğası bəşər zəkasmın elə güclü,
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qüdrətli dalğasıdır ki, tarixin ağır yollarını keçib, bu günə də gəlib 
çata bilibdir.

“Avesta” Azərbaycan torpağmm, bu torpağm oğlunun - Zərdüşt 
zəkasmm və onun sədaqətli davamçıları olan m aqlarm  -  m uğlarm  
yaradıcılığmm məhsuludur.

“Avesta” Azərbaycan-türk xalqmm mənəvi mədəniyyət tarixidir, 
bu  tarixin aydm göstərən güzgüsüdür...

III. ALP ƏR TONQANIN ÖLÜMÜNƏ MATƏM 
NƏĞMƏLƏRİ-AĞILAR

1. U L U L A R IM IZ IN  S Ö Z  Y A D İG A R I -  
“A L P  Ə R  T O N Q A  D A S T A N l”

Alp Ə r Tonqa m.ö. VII osrin qüdrotli T uran -tü rk  h ö k m d a n ,  
qəhrəmanı olub. O, qeyri-adi ağhna, todbirinə, mərdhyinə, müdrik- 
liyinə görə böyük hörmət vo ehtiram  qazanmış, şöhrət tapm ışdır. 
İran-Turan müharibələrində əl'sanəvi qəhrəmanhq göstərmiş və bu 
onu dastanlaşdırmış, dastan  qəhrəmanı kimi də m əşhur etmişdir.

M ahm ud  K aşğarhnm  “Divani lüğat-it tü rk” k itabm da onun  
haqqmda düzülüb-qoşulmuş və dildə-agızda XI əsrə gəlib çıxmış 11 
şeir -  ağı qələmə ahnıb. Əlbəttə, bu da o uzaq dövr barədə az söz 
demir. A lp Ə rT o n q a n m  başçılıq etdiyi Turandövləti haqqm daəldə  
geniş m əlum at olmasa da, hər halda, hökmdar haqqm da yaranmış 
dastan, “A vesta” k itabm da onun və qəhrəman döyüşçüləri barədə 
“vəsf him nləri” , M ahm ud Kaşğarlmm “D ivan”ma düşmüş ağılar, 
Firdovsinin “ Şahnam ə” sindəki hadisələr və s. qüdrətli, möhtəşəm 
Turan dövlətinin əz.əməti, qəhrəman hökmdarı və bahadırları barədə 
tosəvvür yaradır.

“T ürkün  qızıl k itab ı”nda A lp Ər T onqadan  söhbət açılarkən 
onun haqqm da  olan dastanm  bu bcytləri xatırlanır;

“Alp Ər Tonqa derhr hir xaqan vardt,
Ona ycr iizii dar, göy iizH dardt.
Tuğ* ehm i^digöy iiziin^ giinəşi.

‘ T u ğ  -  s u l t a n ,  b ı ın c u q .
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Bilgəlikdə dəxi yoxdu biv eşi.
Göy Tiirk, Uyğur, Karluk w  Qaraxanh.
Daha neçə Tiirkbr, adları şanlı,
Onu özhrinə ata sayäılar,
Şöhratini dörd bucağa yaydılar.
Uçmağa* varınca ol ulu xaqan,
Yıxddt iisthrinə göy kurıqan...
Anca qanh yaş tökiib yoğladılar**
Çığırışıb ağladılar, ağladılar...”

(156, s. 27).

“Alp Ər T onqa  dastan ı” belə başlanır; “Turan  ilə İ ran  qonşu və 
düşmən iki dövləl idi. İran  ölkəsinin taxtında Minuçöhr, Turan öl- 
kəsinin taxtında isə Alp Ə r Tonqanın  atası Pcşənq xaqan vardı. İran 
hökmdarı M inuçöhr öləndə, xaqan Peşənq oğlu Alp Ə r  Tonqaya 
belə dedi; Bu iranlıların bizə eləmədiyi pislik yoxdur. İndi türkün 
hayıf alma vaxtı çatmışdır” . Alp Ə r Tonqa da bunu eşidirdi. “Aslan- 
larla çarpışacaq qədər güclüyəm və İrandan hayıf alacağam” -  dedi. 
Peşənqin o biri oğlu Alp A nz  iranhlarla vuruşmaq tərəfcian deyildi. 
A mma qərar verildi və Alp Ə r Tonqa vuruşm aq hazırlığma 
başladı...” (156, s. 27).

D astan  üslubuna uyğun okıraq, qəhrəmanın cəsurluğuna, 
cəsarətinə, qeyri-adi gücünə, qüdrətinə adlar vcrilir, o, aslanla, tim- 
sahla, fıllə müqayisə edihr; “ Alp Ə r Tonqa aslan saçlı sərv boylu idi. 
Hücum çəkərkən timsah qədər cəsur, ov ovlarkən erkək aslan kimi 
çevik, vuruşmada savaş fıh qədər qüvvəthydi. Yüyürdüyü zaman yeri 
sarsıdır, dalbadal atdığı oxlar vıyıldayaraq göyü inlədirdi. O, hid- 
dətlənib savaşa girəcək olsa, ayaq basıb toz qaldırdığı yer dərəyə, 
çeşmə çaya dönərdi. D ostlarına ümid verən, səadət verən dili

*  I J çm a q  - b e h iş t .  cən n ə t .

** Y o ğ m a q  - g c y in m a k ,  c lon ı ıb  q a lm a q .

düşmənləri üçün kəskin bir qılnıc idi. M üdriklikdə də ondan 
üstünü yox idi. Ürəyi dərya qədər geniş, əli isə yağm ur yağdıran 
bulud qədər com ərddi...” (156, s. 27-28).

AIp Ər Tonqanın  ölümü barədə üç t’ıkir var; biri dastanm özündə, 
o birisi tarixi mənbələrdo, üçüncüsü onun ölümünə ağılardadır. Hər 
üç fıkir təsdiq cdir ki, onun ölümü xəyanətlə olmuşdur. D astanda bu 
barədə oxuyuruq; “T anrıdan  güc, qüvvət istəyərkən onun  duasını 
duyan Hum  adında biri, AIp Ər Tonqa olduğunu bildirmişdi. Çünki 
bu türkcə sözləri, belə duanı ondan başqası söyləməzdi. Dərhal ona 
hücum çəkdi və dustaq ctdi. Amma AIp Ər T onqa  onun əlindən qur- 
tularaq özünü suya atdı. Su başmda duranlar onu qurtarm aq istə- 
diklərini söyləyərək, hiylə işlətdilər və sudan  çıxar-çıxmaz 
öldürdülər” . Tarix Kcyxosrovun Alp Ər Tonqanı ziyalətə dəvət cdib 
hiylə ilə öldürdüyünü göstərir. Bu hadisə m.ö. 624-(və ya 625-628)- 
cü ildə olm uşdu” .

Qəhrəmanın ölümünə dcyilmiş və yaddaşlarda gəlib. XI əsrdə 
qələmə ahnan ağılarda da  “hiylə” və “xəyanət” mə/.munu əsasdır.

Xalq ağılann birində “Özlək cçin aldımı?” yəni “Zam an əvəz 
aldımı?” çağırışı ilə qisas almağa, əvəz çıxmağa çağınlır. (,’ünki bu 
ölümdə xəyanət var, məğlubiyyət açjq döyü.şdə mərdliklə, mərdi-mər- 
danə olmayıb, hiyləyə əl atıhb, “tələ” qurulub, qəhrəman hökmdar 
həlak olub. Bu isə namərdlikdir, insanlığa xəyanətdir, zam anm kor- 
lanması, pisliyin artmasıdır, daha dürüst dcsək, şərin xcyir üzərində 
qələbəsidir...

Burada, hələlik bir qaranlıq nöqtəyə diqqət yctirək.

2. T U R A N  İM PE R İY A SI -  
Y A Z IL M A M IŞ T A R İX İM İZ

“ Alp Ər T onqa  dastanı"nda xatırianan “T anndan  güc, qüvvət 
isləyərkən onun duasını duyan Hum adm da biri, Alp Ər T onqa 
olduğunu bildirmişdi. Çünkı hn lıirkcə söz/ərı. h d ə  (hıanı oııckııı
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başqası söyləm əzdi”. Və bu dxıa hər hansı bir ibadətb, dinlə b ağ h  ol- 
mah idi. O vaxt mövcud olan bu din zərdüştlükdən başqa hansı din 
ola bibrdi? Ağhn m əntiqi deyir ki, “Avesta” , zərdüştlük M id iyadan  
əvvəl T uran  dövlətinin dini-ideoloji əsasları və qanun kitabı olub- 
muş.

Bir sıra qaynaq la r  da  bu fikrə yan ahr, buna inanm ağa, bu 
nəticəyo gəlməyə əsas verir. Məs., türk ahmi Camal A n a d o lu n '  
tədqiqatlarm a görə, iranh lar  midiyalılan ‘■‘tu ran h ” hesab etmiş, 
M idiya ölkəsinin isə T u ran a  daxil olduğu fikrini söyləmişlər; “ Key- 
xosrovla m üharibə edən Ə frasiyabm Sak hökm darı o lduğu da 
göstərihr. Bu baxım dan qədim iskitlərlə bağh olan saklarm da  türk 
qollarmdan biri o lduğunu qəbul etmək gərəkdir. Burada midiyahlar 
və saklar haqqm da irəli sürülən təxmini tarixlərin doğruluğunu təyin 
etmək çətinsə də, Ə frasiyabm  həqiqətən türk hökm darı olduğu 
şübhəsizdir. Çünki o n u n  böyük və əziz xatirəsi Asiya türkləri 
a rasm da əsrlərcə yaşayıb və İran  rəvayətlərindəki uydurm a ad  al- 
tm da deyil, türk ənənələrinə görə, AIp Ər Tonqa şəklindəki türkcə 
adı və ünvanı ilə ta n m an  bu  ulu hökm darm  şərəfmə türklər yüz il- 
lərcə mərasimlər keçiriblər” (15).

H erodotun sorğu ilə “öyrənmə” və tədqiqatlarma görə Kiaksarm 
(F raortun  oğlu, D eyokun  nəvəsi) hakimiyyəti dövründə (m.ö. 625- 
585), Midiya dövləti eyni vaxtda İskit-Turan dövlətinə tabe olub. 
H erodot yazır; “K iaksar assuriyahlara qalib gəlib Ninanı mühasirə 
edəndə, onun hökmranhğı hüdudlarma, başda hökmdarları Madyes 
olmaqla, çox böyük iskit qoşunu daxil o ldu” . (III, 103); “ İskitlər öz 
hökmranhğmı bütün Asiya boyu genişləndirdilər” (III, 104); “Kiak- 
sar (İskit hökm ranhğı illərini nəzorə almaqla) 40 il padşahhq et- 
m işdir” (111, 106). M idiya müəyyən dövrdə İskit hökmdarı 
M adyesin, yəni AIp Ə r T onqanm  başçıhq etdiyi Turan dövlətinə 
daxil olub. Deməli, AIp Ə r Tonqa Midiya hökm darlarm dan biri 
sayıla bilər. Buna görə də “ İranhlar midiyahlan “ tu ranh” hesab  
etmiş, “ Midiya ölkəsinin isə Turana  daxil olduğu” fikrini 
söyləmişlər.

Dcyilonlərdon bclo bir notico almır ki, Midiya dövbtinin molum 
dini-ideoloji və “qanun" kitabı “Avcsta” Turan dövlotindən (və ona 
qədərki qədim türk dövlətlorindon) ənonovi olaraq Midiyaya kcçib 
və davam etdirilib. Burada Hcrodotun “Tarix” kitabma vcribn “İza- 
hatlar”dakı bir qcydi də nozoro alaq; “Fraort -  Deyokun oğlu, ola 
bilsin ki, “ A vesta” təlimi i b  tanış olan ilk M idiya hökm darı 
(təxminən m.ö. 675) d ır” .

Sonra isə Midiyanm süqulu ib  “Avesta” iranlılar tərəfindon zobt 
edilib, onlarm  dini-idcoloji vo “qanun” kitabı olub...

“A vesta”da  - “A nahit Ardvisur h im n b r i”ndə AIp Ər T onqa  
göybrə əl açıb dua oxuyur, ona qurban verir, ondan  uğur diloyir. 
Lakin bu uğur ona vcrilmir. Yaxud bu, sonralar “Avcsta” kitabında 
beb  şərh edilib. Tarixi hoqiqot də bu fikrə yan ahr.

“Avcsta”da Turan bahadırlarm a qarşı duran vo ‘Tııran lorpağı 
qoşumınıın ” başmı ozmoyə hazır olan İran hökmdarları vo qohroman- 
larmm istok vo diloyindon söhbot açılır...

Qarşıya sual çıxır; bu “Turan torpağı” , “Turan  dövbtinin ora- 
zisi” haralaradok gcdib çatırdı?

Bu suala hoblik tam, doqiq cavab vermok çotindir, ancaq 
tədqiqatlar hoqiqoti üzo çıxanr.

Türk alimi Zoki Volidi T oqana  görə, “m.ö. IV yüz ilo qodor 
yaşamış olan və m.ö. VII yüzildo O rta Tyanşan hövzosinin on güclü 
dövloti hahnda  inkişaf cdib golon, hunlardan öncoki böyük Türk 
dövbti Şu vo ya Aka admı daşımışdır. Bu türk impcratorluğu bir çox 
tayfalar üzorindo hakimiyyot quraraq , güney Rusiya da daxil ol- 
maqla, Şorqi Avropayadok yayılmışdı. Bir sıra ta rixçibr Şorqi 
Avropa bölgosindoki Akalara İskit, Orta Asiya vo Azorbaycan öl- 
kolorinə do A ka admı vcrmişlor. M.ö. VII yüzildo ən güclü vo on 
hökmran dövrünü yaşamış olan bu Türk impcratorluğunun xaqanı 
AIp Ə r T onqad ır” (159, s. 107).

Qədim iskitlorin oski tü rkbr olduğu, miladi tarixdon öncoki son 
minillikdo bu tayfa birloşmobrinin şöhrot tapdığı clm abm ino  
molumdur; “ D ünyanm , dcmok olar ki, böyük tarixçi, dilçi vo
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tədqiqatç ıları sayılan Pcysker, Niderle, Şaiarik, Mixloçiş, Mins, 
Smit, Xvolson, Raulinson, Hirt, Latamm , Korş, Pallas, Eyxvald, 
M işşenko, Parker, M arr, N ibur, K ibbon, Neyman, Y etm ar və 
başqaları iskitlərin tü rk-ta tar  dilli xalq olm asma aid fundamental 
əsərlər yaratmışlar” . C. Smit sübut etmişdir ki, “ İskitbr kimi tanman 
xalqlar m iladdan bir neçə m in il qabaq Morkəzi Avropaya gələndo 
türk dilində dam şıb lar” . B.Ögəl türklərin hunlarm  və iskitlorin 
davam ı o lduğu və türkləri m əhz onlann meyciana gdlircliyi i--ırndo 
O tto  F rankelin  fikrini əsas götürür; “bu məsələni O.FrankoJin 
səriştəli qələmi ib  izah etməyi daha münasib biHrik; “hunlarm kük- 
b r in i  qəti o laraq  bilməyimizə imkan yoxdur. Bu adm qaramai bəs- 
ləyən müxtəlif tayl'alarm ham ısm a ver ibn  geniş bir ibarə olması 
m üm kündür. Bunlar meşə və səhra zona lanndak ı yurdlarmdan 
cənuba enib əkinçi tayfalan basqmlar altmda saxlamışdılar. Hun adı 
daha sonrakı çağlarda olduğu kimi müxtəlif kökbrdən  olan tayfaları 
özündə toplayan geniş bir ad olmahdır. İskit sözünə oxşayan kirai. 
Bunların toxumunu, hər vaxtda və hər vəziyyətdə türkbrin  mcydana 
gətirmələri düşünüb  b i b r ” (150, s. 39). Tarixdə iskit dövrü onun 
möhtəşəmliyi məhz M adyesin, yəni böyük türk hökmdarı Alp Ər 
T o n q an m  yaratdığı hökm ranhq  ilə başb n ır .  Bu, tarixdə mövcud 
olub d a  izi həblik  itmiş (və ya “ itirilmiş”) “Turan  imperiyası” adı iiə 
də yad ediHr. Bu imperiyanm sərhədlərinə, əhatə dairəsinə, habelə 
daha çox Ön Asiya və Qafqazla bağhhğma, nə qədər güclü vo qüd- 
rətli “dalğa” -  hakimiyyət olduğuna m ənbəbr işarə etməkdədir. Bu 
m ünasibətb, həblik B.V.Texovun tədqiqatlarmı, habcb  onunözün- 
dən əvvəlki müəlhflərə isnadən verdiyi ikicə xəritəni nəzərdən kcçir- 
m ə k b  kilayətiənmək olar (bax: 133, s. 35).

X əritəb r  Qafqazm və Ön Asiyanm hələ m.ö. VII-VI əsrlərdən 
siyasi-coğrafi mənzOTƏsini əks etdirir; habciə Herodotun məium “ Is- 
kitlər öz hökmranlığmı bütün Asiya boyu gcnişbndirmişdilər” 
fıkrini gerçəkbyir.

Xəritələrdə göstərilən birinci dalğa Kaspi-Xəzər hüdudlarından. 
yəni Şimaldan və Şərqdən Qərbədirsə, ikincisi Qara doniz hüdud-

larmdan, yəni Qərbdən Şərqədir. Bu özü həqiqəti təsdiq cdir və az 
söz dcmir; bunlar Şimaldan, nə də Uzaq Şərqdən gəlmə xalq dcyil, 

, bütövlükdə Qafqazı içinə ahnış qədim ycrh xalqdır, İskit-Turan-Türk 
tayfalarıdır ki, onlar m.ö. XII əsrdə baş vcrmiş Y unan-Troya 
(Turan) m üharibəbrin in  təsvirində, bədii-tarixi əsərlə yaddaşlarda 
qalıb. VII əsrdə onlar vahid hakimiyyətdə birbşərək impcriya yarat- 
mışdılar.

“A vesta”da  xatırlanan Xııkarya  (Qafqaz dağian), Vonıka.}' 
(Kaspi-Xəzər hüdudlan), Daiiya çayı (Araz-Kür və ya Amu-Dəjya 
və Sır-Dərya), Qanq.xa (Xarəzm ölkəsi), Savalan dağ zirvəbri və s. 
Turan to rp aq lan d ır .  “ İ/.ahiar”da (82. s. 316), veriiən bu vcrk'ir 
barədəki şərh və m əlumatlar da Hkrimizin lehinədir. Buraıla bir 
qədər qarışıqlıq və qədim milik təsəvvürbrin izləri və s. olsa da, an- 
laşıiır ki, bütövlükdə Qafqaz, Q afqazdan Qərbə və Şərqə doğru 
uzanıb gedən yerlər o zamankı Turan dövlətinin əraziləridir. Həm 
Turan hökm darı,  həm də T uran  qəhrəm anlan bu y c rb rdə  ilahə 
Anahit Ardvisura qurban vcrirlər və bu -  “ təbiətin gücü və kainatın 
hökm ranlığm dan” uğur diləyirlər. Alp Ə r Tonqa bu geniş ərazidə 
üz hökmranlığım m öhkəm btm ək  və düşmənə qələbə çalmaq üçün 
göylərə - Ulu T an n y a  dua cdir, qurban verirdi. Zira düşmənə qələbə 
çalmaq üçün düşmən torpağında qurban kəsilməz, dua cdilməz, and 
içilməzdi...

Lakin Alp Ə r məğlub oldu, xaincəsinə öldürüldü.
Alp Ər T onqanm  başçılıq ctdiyi Turan dövbti böyük və əzəmətli 

idi, gcniş ərazini əhatə cdən bu torpaqlarda Turan-türk  dili və 
mədəniyyəti də üstün idi. Təbii olaraq, əsrimizin əvvəlbrində kökə 
qayıtmaq, qədim ənənəbri bərpa cdib yaşatmaq və bu üstünlüyü 
qazanmağm nəzəri əsaslan üzərində düşünülür. Ziya CJöyalp yazırdı; 
“Bu gün clm baxımından sübut olunmuş bir gcrçək-həqiqət varsa, o 
da türkcə danışan Yaqut, Qırğız, Özbək, Qıpçaq, Tatar və Oğuz kimi 
türk boylarmın dil və gölənək - ənənə baxımından bir vəhdətə malik 
oimasıdır. “T u ran ” s(>/,ü “ lurlar” , yəni “ türklər” dcmək oiduğu üçün, 
sadəcə türkləri içinə alan bir topluluğun adıdır. Dcməli, “T u ra n ”
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sözünü bütün lürk boylarmı içinə alan boyük türküstan üçün işbt- 
məyimiz lazımdır” ; “həqiqətən T uran  ülgüsü-məi'kurəsi keçmişdə bir 
xəyal deyil, bir gerçək idi. M iladdan 210 il öncə H un hökm dan Mete 
“hunlar” adı altmda bütün türkləri birləşdirdiyi zaman Turan ülgüsü 
bir gerçək hahnda keçmişdi. H un la rdan  sonra oğuzlar, bunlardan 
sonra qırğız-qazaxlar, daha sonra K ür xan, Çingiz xan və sonuncu 
o laraq  Teymurləng T uran  ülgüsünü gerçəkləşdirmədibrmi?” ; 
“T uran  bütün tü rkbrin  keçmişdə və bəlkə də gəbcəkdə bir gerçək 
olan böyük vətənidir” (61, s. 38-39).

Azərbaycan torpağı bu “vətən”in mərkəzi, daha dürüst desək tən 
ortasıdır...

Alp Ə r T onqanm  adı tarixi qaynaq larda  müxtəlif şəkillərdə: 
“A vesta”da Franqrasyan, Assuriya qaynaqlarm da Maduza, 
H erodotda Madyes, Firdovsinin “Şahnam ə”si və Balasağunlunun 
“K udatku  bilik” əsərində, h a b e b  N izam inin “Xəmsə”sində Əfra- 
siyab şəklində çəkilir. Alp Ər T onqa  -  Əfrasiyab öz müdrikliyi, ka- 
mah, cəsurluğu, qəhrəmanlığı i b  Şərq tarixində hər zaman hörmatlə 
xatırlanmaqda, ağıllı və zəkah bir padşah, türk hökmdarı kimi yad 
edilməkdədir. Tarixçi Fəxrəddin yazır; “T ü rk b r in  padşahı, son 
dərəcə müdrik və ağılh adam kimi tam nan  Əfrasiyabm kəlamlan 
içərisində b eb  bir kəlam da var; “Türk bahqqulağı içərisindəki mir- 
varini xatırladır, nə qədər ki, o öz qm m dandır, heç bir qiyməti yox- 
dur. Lakin  bahqqulağm m  içindən çıxan kimi o, qiymətə minir, 
padşah larm  taclarmı, şahzadə xanım larm  boyun-boğazlarmı və 
qulaqlarmı bəzəyir” (84, s. 149).

Deməli, təkcə Alp Ərin adma deyibn ağılar yox, onun öz müdrik 
kəlam lan da m əşhur olub. Bu isə tarixçi və tədqiqatçılarm 
nəzərindən qaçmayıb, bunlardan gəlib bizə çatanı da var...

Qədim torpağımızm, xalqımızm möhtəşəm dövbti olub da 
Midiyanı da  özündə birbşdirən T uran  imperiyası, onun dövlət qu- 
rumu, türk xalqlarmm birbşdirilməsi, müstəqilliyi və azadhğı 
uğrunda apardığı mübarizəsi və s. diqqətlə öyrənilməh, Azərbaycan 
tarixində öz yerini tapmaiıdır.

Bunsuz Azərbaycan tarixi yazıla və təlim ed ib  bilmoz.
Alp Ər Tonqa şəxsiyyəti, uiu baba sərkərdə, hökmdar haqqm da 

deyilmiş və XI əsrdə kitaba düşmüş şeirlər və bunlarm  dih 
bütövlükdə imperiyada danışılan hakim dilin, habeb  ədəbi dilin nü- 
munəsi sayıla b ib r .  Buna görə də geniş və hərtərəfli öz səviyyəsində 
tədqiq-təhlil olunub, qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı tanxində 
özünə layiqli yer tutmahdır.

Bu şeirbri aşağıdakı problem br üzrə tədqiq etmək olar.

3. Z A M A N  V Ə  İN S A N , Z A M A N  V Ə  
TA R İX İ Ş Ə X S tY Y Ə T  P R O B L E M İ

A lp Ər Tonqanm  ölümünə ağılar -  matəm nəğməbri bu prob- 
le m b  tam  səsbşir. Belə anlaşıhr ki, insan və onun daxili aləmi, 
vətənə, eb , obaya, xalqma məhəbbəti, qəhrəmanlığı, mərdliyi və bu 
kimi keyfiyyətbri Azərbaycan ədəbiyyatmm əzəli baş mövzusu ol- 
m uşdur. Öz yığcamhğı, fikircə genişliyi, məzmunca gözəlhyi, ruhu, 
ideya istiqaməti, ölçü-biçimi, şəkli xüsusiyyətləri, vəzni, qafiyəbri, 
dili, üslubu, fikri ifadə üsulları baxımmdan bu əsərlər yüksək bədii 
səviyyədə olub, qədim dünyamızm miladdan öncəki dövrünü təsvir 
və tərənnüm edən əsl söz sənəti, şeir incibridir. Azərbaycan klassik 
şeirinin bünövrəsi, kökü, özülü olmaq etibarib  əvəzsizdir, ölçüyəgəl- 
məzdir.

Qədim türk dünyasmm ulu sərkərdəsi Alp Ər Tonqanm ölümünə 
deyilmiş “ilk” şcir -  ağır, bu  həyəcanlı bədii sualla başlanır;

A lp  Ər Tonqa öldümü?!!
A lp Ərin ölümü ilə böyük bir dünya ölür, Dədə Qorquddakı kimi; 

“ İmdi qanı dedigüm bəg ərənbr?!..” Ağıda bu  ağır itkiyə zamanm 
bais olduğuna eyhamlar vurulur, əvəz çıxmağa, qisas almağa çağırış 
var və zəmanə üzərinə vəzifə, borc qoyulur. Bu itki “ürəkbri yırtıb” 
parçaladığı halda, zaman niyə susub, niyə özünü laqcydliyə qoyub?!
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Qisas almmalıdır.
Qeyrotsiz, vccsiz zaman öz oğlunu ölümo vcrdi. Hürmüzlüyü ohri- 

monlik üstəlndi; kişilik, mərdlik hiylə ilə əvəz olundu. D ünyada əda- 
lətsizlik ba.şladı. Halbuki belə olmamalı idi. Oldu! Zam an öz ədalətli 
hökm ünü verməli idi. Vermədi! Deməli, bu işdə zam anm  əli var, 
buna o özü bais olub. “Tələ qu ru lub” , “ Hiyləyə əl atıhb". Mərdlik, 
kişilik dünyasmda bu nədir?! Deməh, bu  zamanm işidir, zam an kor- 
lanıb!...

M əlumdur ki, həmin vaxtdan təxminən bir əsr sonra, miladdan 
əvvəlki 530-cu illərdə Tom iris-K ir münasibətlərində, əvvoleə 
Tomirisin sülh təkhfmə Kirin qulaq asmadığma sonra isə açıq döyüş 
yox, hiyləyə əl atdığma, “tələ q u rduğuna” görə Tomiris ana  onun 
ölüsünün başmı kəsib qan tuluğuna atmağı əmr etmişdi (1, s. 2]4). 
13undan təxminən min il sonra “Dədə Qorqud kitabı”nın baş qəhrə- 
manı Q azan xan oğuz ləyaqətinə xəyanət ctdiyinə, Ik'yrəyə “tələ 
qurub” onu öldürdüyünə görə öz dayısı Aruzun başını kəsdirmişdi. 
Yenə miladi tarixdə, VIII əsrin əvvələrində türk-ərəb 
müharibələrində Azərbaycanda ərəb valisi Əl-Cərrah açıq döyüşdə 
deyil, gizhndə, küncdə-bucaqda öldüyünə görə ölümündən sonra 
Bars bəy X aqan onun başmm kəsilməsinə əmr vcrmişdi (68, s. 24). 
D aha sonralar, XVI əsrin əvvəllərində məşhur Çaldıran döyüşündəki 
bir hadisə də bu ənənələrin davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Şah 
İsmayıla yaxm adam lan  məsləhəl görmüşdü ki, qüvvələr bərabər 
deyil, müqabil tərəf qat-qat güclüdür, vəziyyətdən çıxmaq, qələbə 
çalmaq üçün qəilətən basqm etməHyik. Bu barədə İsgəndər Münşi 
yazır: “Səfəvilərin qoşun başçılan şaha dcyirlər: “ Yaxşı olardı ki, biz 
türklərin üzərinə onlar yolda ikən hücum edək” . İsmayıl buna 
hirslənib belə cavab vcrdi: “Mən karvan basan quldur dcyiləm” . Bu 
tarixi hadisəni nccə yozur-yozsunlar (3, s. 249), əslisi budur ki, 
məğlubiyyət gözlənilsə də Şah İsmayıl qəllətən basqın etməyə, “ tələ 
qurm ağa” razı olmur. Çünki onun əcdadları, ulu babaları hcç vaxt 
bclə ctməmişlər, bu hərəkət oğuz-türk ləyaqətinə xəyanət, onun şəx- 
siyyətini təhqir ctmək dcmək idi. Bu kcyliyyəl təkcə Şah Ismayıhn

dcyil, onun mənsub olduğu xalqın mənəvi kcyllyyəti idi.
Mənəvi üslünlüklər hələ miladdan öncə VII yüzillikdə tipik hal 

kimi bədii əsərlərin mövzusuna çevrilmişdi, mübarizələrdə, döyüş 
meydanlarm da mərdliyin, kişiliyin, ənənəvi davamı kimi gəlirdi. Bu 
həqiqəti Azərbaycan xalq nağılları və dastanlarm da öz bədii əksini 
tapmış saysız-hcsabsız hadisə və əhvalatlar da aşkara çıxanr, təsdiq 
edir. Alp Ər Tonqanm  (ilümünə dcyilmiş şcirlər ləyaqətə, tarixi- 
döyüş ənənələrinə olan münasibət və ona qarşı edilmiş xəyanətin 
bədii tərənnümü idi.

Ağılarda işlənən bir çox söz və il'adələrin rəmzi m ənalan  var, 
işarə və eyhamlarla çox mətləblərə toxunur. Deməli, o vaxt ki, şeirin, 
bədii sözün, fıkrin bclə güclü ifadə vasitələri və biçimləri olub, bunlar 
öz məzmun göznlliyi, məcaz.lar aləmi ilə bu gün də diqqəti cəlb edir. 
A ğılarda vahid bir xalqm pərakəndə düşməsi, qəhrəmanlıq 
dünyasm ın pozulması, parçalanma-ayrılm a ha llan  və s. təsvir ol- 
unur, bunun  ağır nəticələri göstərilirdi. Buradan da Qorqud Atanın 
“gəlimli, gcdimli ölümlü dünya” ideyasmm rüşeymi yaranırdı. 
“Gültəkin” kitabələrində sal daşlara qazılmış “İllik budun ərtim, ilım 
əmti qanı? PJIəri olan xalq idim, indi clim hanı?... Xaqanı olan xalq 
idim, xaqanım hansı?” (KTb. 9) kəlamı almırdı. Bu eyni ali mənəvi 
teldir ki, həmin hadisədən, təxminən min, min bcş yüz il sonra “Dədə 
Q orqud  K itabı” nda öz əksini tapıb. Q orqud Atanın və l^ilgə 
X aqanm  “həsrətli” sözləri o vaxt, onun qəhrəm anlan, həyat tərzi ilə 
bağlanaraq yenidən canlanır, yad edilir, xatırlanır. A lpƏ r Tonqanm 
ölümünə dcyilmiş nəğmələr bu ruhdadır.

Həmin şeirləri üç istiqamətdə araşdırmaq olar.

1) Şeir-ağılarda zamanı itfiham

Bu şcirlərdə hər şey zam anm gərdişi ilə bağlanır, izah olunur. 
Zaman, gərdişi-dövran hcç nəyə, hcç kimə məhəl qoymadan öz işini 
gc)rür, kcçib gcdir. /a m a n la  ayaqlaşmaq, ona çatmaq isə mümkün
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Ö zh k  giıni tavratur 
Yalnuq giicin kevrətür 
Ərdin azun sevritiir 
Q açsataqı artılur. (11.335)

(Zaman keçir, təhsir,
İnsan giicii tiikənir,
Vaxtt zay olub gcdir,
Qaçsa da çatmaq olmur

Şeirdə insan-lirik qəhrəman ömrünün-gününün tükənməsindən, 
zay olub getməsindən acı-acı kədərlənir, daxili mənəvi sarsmtı 
keçirir. O, nə isə, daha  böyük, daha  faydah işlər görə b ib r ,  insan 
adım ona layiq də ucalda bibrdi. Bu arzu, bu amalla çırpmır, zamanı 
qovur da. Amma çata bilmir. Nəticədə onun arzuları, amalları puç 
olub gedir. Nə üçün zaman, vaxt insanm  qiymətli öm rünü bebcə 
yeməli, onun arzu və istəkbrini gözündə qoymahdır? Axı, insan mə- 
nah həyatı, böyük işbri ib  zamanı bəzəyir, öz əm əlbri ib  ona zinət 
verir, onu ucaldır. N ə üçün zam an bunu  istəmir, nankorluq  edir, in- 
sanm ömrünə qənim kəsihr? İnsansız zam an nəyə gərəkmiş, zamanm 
meyarı insan özü deyilmi?

Bütün bu insanm zam andan şikayəti, narazıhğı bəşər həyatmm 
çox kədərh mövzusu olmuşdur. Aşağıdakı ağı, təxminən bu fıkrin 
davamı olub, digər bir fərdin ah-nabsi, zam andan şikayətidir:

Könliim içiin örtədi 
Yetmiş baştğ qartadt 
Keçmiş öziik irtədi 
Tiin giin keçib irtəliir (1. 245)

* * *

(Könliim için odladt,
Yaram baştn qopartdt,
Keçmişi xattrlatdt,
Gecə, giin keçib gedir).

Müharibədə məğlubiyyət ağır, çəkilməz dərddir. Bir xalqm 
başqasmm əsarəti altma düşməsi daha ağır!!!

Birisi hrik qəhrəmana nə isə deyib, nəyi isə ona xatırladıb, dərdini 
təzəbyib, onu ayıldıb. Keçmiş, yəqin ki, ulu sərkərdənin ölümü, 
məğlubiyyəti, yaxud o ağır günbrdən bir anı, əhvalatı yada sahb. Bu 
onun könlünün içini odlayıb, yetişmiş yarasmm qaysağmı qoparıb. 
O nu odlayan, yandırıb yaxan isə zamanm laqeydhyidir, heç nə ol- 
mamış kimi, zam an öz işindədir. Bəs haçan intiqam günü gəbcək, 
əvəz ahnacaqdır?! Axı, b e b  qala bilməz. G ü n b r  bu ağrılara, dərdbrə 
məhəl qoymadan keçib gedir...

Digər bir şeir-ağıda daha artıq  ağırhq var, zam anm  hammı 
kövrəhdiyindən danışıhr:

Özlək qamuğ kəvrədi
Ərdəm artğ səvrədi
Yttnctğ yavtız ittvradt
Ərdəm bəgi çərtiliir (I. 102 -  103).

' k ' k ' k

(  Vaxt hamtnt kövrəltdi,
Ərlər təm iz azaldt,
Miskin, yava çoxaldt,
Bəy ərənlər yox olttr).

Şcirdə /.amandan narazıhq bir qədər də güclü vcrihb. Zam an 
hammı miskin cdib, p isbr, yavahır çoxahb... Böyükbr kiçihr, bəy 
ərənbr yox olub gcdir. Bülün bunhır müharibənin ağrılandır, onun
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vurduğu yaralardır. Ulu sərkərdə-hökm darm  ölümü ilə bağlı 
mağlubiyyət insanlan bu kökə sahb, onları alçaidıb. Bu isə yenə za- 
m am n işidir, bütün bunlara bais odur. Buna o.xşar və ya bu şcirin 
variantı ola biləcək üçüncü bir ağı da eyni hədəl'ə vurur;

Ö zh k  arığ kəvr^di 
Yımcuğ yavuz tavradı 
Ərdətn yəma savradi 
Azun həgi çərtilür (III, 141).

***

(Zam an tamam korlandı,
Pis yavalar çoxaldı,
Ər igidlər azaldı,
Bəy dövram keçib gedir).

Burada ilk və son misralar əvvəlki şcirdəkindən bir qədər 
fərqhdir. “Özlək qam uğ kəvrədi” yox, “Özlək a n ğ  kəvrədi” və 
“Ərdəm bəgi çərtilür” yox, “Azun bəgi çərtilür” şəkhndədir. Bu da 
az söz demir. Dövr, zam an üzərinə yük qoyulur, səciyyələndirihr, 
“azun bəgi” -  “bəy dövranı” iladəsi ilə təzə bir fikir söylənilmiş olur. 
Xaqanlıq dövrü bəyhk dövranm m  da “çərtildiyinə", darahb  
kiçildiyinə, bəy ərənlərin dünyadan köçdüyünə, yox olub gctdiyinə 
ürək ağrısı ilə təəssüf edihr.

Azərbaycan bədii-estctik fikir tarixində həsədlə kcçən günlərə 
qayıtmaq, dünyadan köçmüş igid ərənləri yad ctmək və s. müşahidə 
olunur. “Dədə Qorqud kitabı”nda bu həzin tel, mənəvi ağn, sarsıntı 
qab an q  şəkildə dönə-dönə xatırlanır, yad edihr. Dədə Qorqud boy- 
ları, orada təsvir o lunan  hadisəiərin gedişi ilə bağh ohıraq, əksərən 
belə tamamlayır: “Q am  dcdügim bək ərənlər? Dünya mənim deyən- 
lər? Əcəl aldı, ycr gizlədi, lani dünya kimə qaldı? Gəhmlü-gcdimiü 
dünya, axır son ucı ölümlü dünya” (1^.65) və ya; “ İmdi qanı dcdügim

bək ərənlər? Dünya mənim dcyənlər? Əcəl aldı yer gizlədi, fani dünya 
kimə qaldı? (jəlimlü-gcdimlü dünya, axır son acı ölümlü dünya (D. 
154).

“ Gəhm və gcdim ” , olum və ölüm həyatm əzəli qanunudur. 
Qarşısı ahnmazdır. Olum varsa, ölüm də vardır, bir nəsil həyatdan 
gedir, digəri isə gəlir. Bu əbədi həqiqətdir. Bu həqiqət bir zərbi 
məsəldə fəlsəfi ümumiləşdirmə ilə bclə ifadə olunub; “Yerlər ham an 
yerlər, görünməz oldu cllər” . Zərbi-məsəldə ifadə olunan fikrin əsa- 
sma hələ miladdan çox-çox qabaqkı “ Bilqamıs” dastanmda “İnsan 
gəldi-gedərdi, dünyada hcç nə qalmaz” (VII lövhə, II, ç -  ş) şoklində 
rast gəhrik. Deməli, bu çox qədim kəlamdır. Həyat, bizi əhatə edən 
maddi varhq yerində qahr, nəsillər isə gedir. Bu dünyanm hər üzünü 
görmüş adamın - Bilqamısm narahathğı, Qorqud həsrəti mənasmda 
başa düşülməlidir. Əslində bu kədər təkcə Azərbaycan xalqı, 
Bilqamıs və Q orqud A tanm  kədəri deyil, ümumbəşər kədəridir. 
Bilqamısın, Qorqud A tanın  istəyi, am ah, arzusu, gələcək nəsillərə 
müdrik ağsaqqal tövsiyəsi budur ki, ellərin, nəsillərin qəhrəmanhq 
ləyaqətini düzlük, kişilik ənənələrini qorum aq, inkişaf etdirmək, 
yaşatmaq, bir sözlə, öləndə də kişi kimi ölmək gərəkdir!

Aqil atalar “ Gəlim və gedim, olum və ölümlə” bağh yenə 
deyiblər və bədii söz ustalan  da dönə-dönə xatırlayıblar ki: “Ölüm 
haqdır” , “Ölüm elə bir şərbətdir ki, hər kəs ondan içir” və ya; “Ölüm 
elə bir yoldur ki, hər kəs ondan keçir” . Bu kəlamm əsası, kökü, özülü 
də çox qədimlərdən gəlir. Insan əz.əl gündən “əbədi həyata” can atıb, 
am ma bu mümkün olmayıb, “dirilik suyu” axtanb, amma bunu tapa 
bilməyib. İnsanın qədim inkişaf mərhələiərində elə düşüncə tərzi, 
“əbədi həyat” ax tan ş lan ,  “ölməzlik” arzusu və hətta bunun  bədii 
əsərlərdə problcm şəklində qoyuluşu təbii idi. Lakin sonralar, artıq 
hər şey sınaqdan çıxarılmış, qəti həll olunmuşdu, onun ancaq bəzi 
qahq izlərinə rast gəlirik. “Əbədi həyata” can atmalarm, “dirilik 
suyu” axtarışlannın qahq və izləri ədəbi ə.sərlərdə, məsələn, bizim 
zəngin folklor ədəbiyyatımızda ara-sıra özünü göstərir.

İnsan başqa canlılar kimi ancaq yeyib-içmək vəölmək üçün xəlq
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olunmayıb. İnsan ömrü mənalıdır. Ç'ünki o yaradıcı məxluqdur. 
Buna görə də uludur, şərəflidir, alidir, yer üzünün əşrəfidir. Bu mə- 
nada insan Tanrı səviyyəsidir. Nəsiminin “ənəlhəq” -  mənəm Allah 
ideyası məhz buradan  doğmuşdur. G ərək insan adm a layiq ömür 
sürsün, bu yüksəklik, bu şərəf, bu  alilik onu ölümündən sonra  da 
yaşatsm. Həm Bilqamısa dey ibn  son söz və veribn nəsihətbr, həm 
Q orqud Atanm xatırlanan kalamı, həm də “Gültəkin” kitabəbrində 
Yolluqtəkinin sal daşlara qazıdığı yazılar eyni hədəfi vurur. Dədə 
Qorqud və Yolluqtəkindən min il qabaq  Alp Ər Tonqanm  ölümünə 
qoşulmuş ağılarm da  yönü, ruhu , ideya xətti -  leytmotivi beb  
götürülmüşdü, vaxt, zaman bu teh qıra bilməmişdi. İnsanlara 
ayrıldığı, uzaqlaşdığı keçən günbri, itirdiyi yaxm dostları, ər igidbri, 
bir sözb, acıh-şirinh xatirəbri yad etmək əzəh bir arzu olmuşdu. 
“Keçən günə gün çatmaz, günü günə calasan” məsəhnin həmişə şirin 
kəlam kimi səsbnməsi də bu həzin nöqtə ib  bağh deyilmi?! Bizcə bu 
tehn də özülü həbhk, bizə məlum olan “Bilqamıs” dastanm m  və Alp 
Ə r Tonqanm  ölümünə matəm nəğm əbrindən başlanıb gəhr...

Bebhkb, arada min-min ilb r  olsa da, “Bilqamıs”la, Alp Ər Ton- 
qanm  ölümünə deyilmiş şeir-ağılarla “Dədə Q orqud  k itab ı”nı bir 
mənəvi tel birləşdirir, bu əsərb ri  bir ana kökə bağlayan, doğ- 
malaşdıran həzin bir nöqtənin tərənnümü açıq-aşkar sezilir. Bu 
bağlıhq və doğm ahq özünü növbəti şeirlərdə daha da  aydm göstərir.

2) Şeir-ağılarda qətn-qüssə, kədər

Alp Ə r Tonqanın  ölümünə həsr olunmuş şeir-ağılar təsdiq edir 
ki, bu ölüm bütün xalqı sarsıtmış, bu ağır itki uzun müddət unudul- 
mamış, ər igidbri yandırıb-yaxmış, nəhayət d ilb rdə , hafizəbrdə 
şeirə, hüznlü nəğməyə dönmüşdür. Bu əsərbr  bədii cəhətdən yüksək 
səviyyədə olub, müharibə və məğlubiyyətdən sonrakı əhval-ruhiy- 
yəni yığcam şəkildə gözəl verə bilir, dövr, zaman insan haqqmda fıkir 
və təsəvvür yaradır. Şeirlərdən birində insanların tam am  əldən 
düşdüyü, hətta onların  mindiyi atların da yorğunluğu, qəm-qüssə,

kədər və dərddən sarahb, solduğu bütünlükdə “ zəfəran” rəngində 
olduğu təsvir edilir:

Bəglər atın arğurub 
Qazğu aın turğurub 
M ənzi y iiz i sarğarıb 
Kürküm anar türtülür (I, 486).

***

(Bəylər atların qovub,
Qəm onları çox yorub!
Bənzi, üzü sarahb,
Onlar zəfəran oiur).

Sənətkarhq, fikrin bədii ifadə şəkli b a ^ m ın d a n  “Qazğu anı 
tu rğurub” və “Kürküm anar türtülür” m isralan diqqəti cəlb edir; in- 
sanlann “qəm-qüssədən yorulması” , onlarm “kürküm” (zəfəran) ol- 
ması və ya “kürkümə dönməsi” olduqca təbii ifadəbrdir. Beb, 
birbaşa bənzətməyə “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” k itab lannda əsl 
metafor bənzətmələr deyilir. Lakin “ qəm-qüssədən yorulm aq” öz 
əsilliyinə görə diqqəti daha çox cəlb edir; o dövrdə insanlarm, ər igid- 
lərin hal-əhvahnı dəqiq verir, nə çəkmiş olduqlarmı və nə çəkdikb- 
rini bir qədər də qabardır, nəzərə çarpdırır. Bebliklə, aydm bir bədii 
lövhə almmış olur.

Şeirin “Mənzi yüzi sarğırıb” misrasmda “mənzi” sözü m araq 
doğurur. Beb  anlaşıhr ki, müasir dilimizdəki bəniz (bəniz), 
bənzəmək sözbrinin kökü, özülü I şəxs əvəzliyi olan “bən” sözüdür: 
bən+iz//mən+iz -  bəniz//məniz, bənzəmək, bənzətmək... Şeirdə eyni 
söz “məniz” şəklində verilib, bu isə sözün “mən” variantı ib  əlaqədar 
olub ondan törəmədir: mən+iz//bən+izy/məniz.

Aşağıdakı.şeir-ağıda ər igidbrin başqa bir vəziyyəti - ah-nabsi 
təsvir olunur:

__ __________________________________________________________ A zərbaycan  əddbiyyatı larixi
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Ulşıb ərəıı hərhyii 
Yırtıb yağa urlayu 
Sujrıb iiııi yurlayu  
Sığtab gözii örtiiliir (I, I8S-I89).

***

(  Ulaşıb ərlər böyiiviir,
Yırtıb yaxa, çığırır,
Boğııq scisi aldadır 
NəmUgözii örtiiliir).

Şcir-agıda daxili, mozmundan doğan bonzotmo var. Yaxa yırtıb 
böyürən, çığırışan ərlərin boğuq sosi adamı aldadır, qurd ulaşmasmı 
xatırladır, bilmək olmur ki, insan sosidir, yoxsa qurd. Mətndə 
“qurd” sözüyoxdur, “ulşıb” (ulaşıb) vo ya “urlayı’’ (“ulayıb çığınr” ) 
sözləri ilə bu məzmun almır; bu  iso “q u rd” kökü, “q u rd” totemi ilə 
do bağlıdır; görünür, belə bir obraz-bonzotmə moqbul sayılırmış. 
Olduqca qəmli, kədərli mənzərədir: ulu sorkərdosini itirmiş, moğlub 
olmuş bu əronlərin yaxa yırtıb böyürmosi, çığırtısı, qurd ulaşmasını 
andıran boğuq səsi, nəmli gözləri!..

3) Şeir-ağılarda nikbinliyə nıeyl, ümid işığı

Alp Ə r T onqanm  ölümünə qoşulmuş ağıları tam am  bodbin 
ruhlu, ümidsiz, həyatdan əl üzmək kimi tohlil ctmok doğru olmazdı. 
Müharibə, məğlubiyyət igid ərləri, bəy orənlori hom liziki cohətdon, 
həm do mənən yorsa, əldən salsa da, nikbinlik ruhu, ümid işığı onları 
tamam tərk ctməmiş, həyat cşqi holo sönməmişdir. Ik'lo ki, osl gü- 
nahkar zam andır, gordişi-dövrandır, bütün bu olmuşlara bais za- 
manm özüdiir.

Şcirlərin bir qismində məhz zam an, gərdişi-dövran müqossir 
sayılır, bir növ ittiham olunur. Hu monada aşağıdakı şcir-ağı az söz 
demir;

Atsa oktn gəzkərib 
Kim tııram yığdaçı 
Tağıq atıb oğrasa 
Ö zi qoyı yırtılıır (III, 106).

' k ' k ' k

( Gəz3 qoyub oxıın atsa,
Kim dnracaq qabağmda?
A tıb dağı dəbrsə,
Öz sinəsi yırtılır).

Ağıda həzin bir nöqtəyə toxunulur. A lp Ər T onqa  dağm  
sinəsinə, başma, xalq isə dağa bənzədilir, dağla qarşılaşdırıhr. 
Z am an  nişan alıb atdığı oxla dağm  sinəsini (qoynunu) dəlib ağır 
zədələyibsə də, dağ özü, yəni xalq qahb. Z am an  nə edibsə, özü-özünə 
edib, öz əli ilə vurub öz gözünü töküb, öz sinəsinə dağ çəkib. Ər Ton- 
qanı öldürüb; onun  qabağm da kim d u ra  bilərdi ki!.. Belə oğullan 
zaman, dövr əsrlərdə, min ildə bir yetirir. Z am an  bir də belə oğlu 
haradan  alacaq ki, onu da  məhv etdi?!..

AIp Ə r T onqanm  ölümünə belə yüksək bəşəri mövqedən 
yanaşıb, onu zamanla qarşılaşdırmaq, ölümünü zamanm gərdişi ilə 
bağlamaq, müəyyən m ənada xalqa verilən toskinlik idi, xalqm 
ruhunu ələ almaq, bir növ, onun dərd, ələm və kədərini azaltmaq idi; 
Ölənlə ölmək olmaz! AIp Ər Tonqanı zam an özü vermişdi, özü də 
aldı!

Digər şcirin ilk misrası da bu fikrin qəti şəkildə bədii təsdiqidir;

Əgrəyiiki mıındağ ok (I, 160)
( Oxıın adəti belədir 
O  bıına öyrəncəlidir!).

Və ya;
Hər dövrdə zamanla bacarmaq müşkül iş olub. Çünki o, istədiyi-
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ni edir. İstəsə, oxla dağm başmı nişan alıb çapar, köksünü do dabr; güdür;

Atsa azun oğrah ok 
Tağlar başı gərtilür (I. 60).

‘k ' k ' k

(Zaman tuşlayıh atsa ox,
Dağlar haşı dəlimr).

Zam an amansızdır. D ağm  sinəsini dəlib, başmı çapıbdn-. 0>'’hrə- 
manm düşməni adam  deyil, zamandır. Lakin nə qom! D ağm  sinosi 
dağlansa, başı gərtilsə də, dağ olaraq qalır, onun kökü, özülü, yəni 
xalq yaşayır, yaralar da tədriclə sağalır. Şcirlərda Dağ xalqm romzi 
kimi hallanmaqla, Alp Ər T onqa onun  sinəsi və zirvəsi sayıiır, za- 
manm hədəf etdiyi də bu sinə, bu zirvədir. Şeir-ağılarda ifadə olunan 
əsas ideya, böyük bədii fıkir, bədii məna budur.

Alp Ə r Tonqanm  ölümünə qoşulmuş nəğmələr zamanla insan, 
onun qısa ömrü və şərəfli ölümü, zamanla tarixi şəxsiyyət arasmdakı 
ziddiyyətlərin tarixi lirik planda, M ahm ud K aşğarlm m  sözlərilə 
desək, “Yüksək düşüncələrlə” təsviridir. Alp Ər Tonqa - lirik qəhrə- 
man arzu və amallarma çata, bu qısa ömrü başa vura bilməsə də, öz 
insani keyfıyyətləri, yüksək amal və arzuları ilə ucaiır, qalib səsilo 
zam andan çox yüksəkdə dayamr, onu arxaya çəkib, özü önə keçir, 
ölümə qalib gəlir.

H əyatda  kədərlə nikbinlik əkiz doğulubdur, zülmət gecənin 
üzünə işıqlı səhər açıldığı kimi, ağır, böhranlı günbrin  də ardmca 
şən, sevincli günb r  gəlir. Həyat əzəldən bclədir. Insana qanad, ümid, 
yaşamaq eşqi, həvəsi, bir sözb, nikbinhk ruhu vcrən də budur. Ata- 
larm “Dünyanı nikbinliklə yemişbr” zərb-məsoli də bu əhval-ruhiyyə 
ilə bağhdır. Ədəbiyyatımızda ümid işığı, həyat eşqi və gəbcəyə inam 
hissinin davamı, bunlarm ənənəvi şəkildə dövrdən-dövrə kcçməsi və 
bədii tərənnüm ü hər addım da müşahidə edihr. “Dədə Qorqud 
kitabı”nda az-çox söz dəyişikliyi və imla fərqib bütün boylarm son- 
luqlarma hopdurulm uş ümidverici alqış motivbri məhz bu məqsədi

“ Yum vcrəyin, xanım!
Ycrlü qara taq larm  yıkılmasun! Kölgəlico qaba ağacm 

kəsilməsün! Qamən aqan  görkh suym qurumasm! Qanadlarm uclan 
qırılmasun! Çaparkon ağ-boz atm büdromosün! Çahşanda qara pohu 
üz qılmcm güdolməsün! Dürtüşorkon ala göndərin ulanmasun! Ağ 
birçəkli anan ycri bchişt olsun! Ağ saqqallu baban ycri uçmaq olsun! 
H aq  yandıran çırağm yana tursun! Q adir Tanrı soni namordo 
möhtac ctmosün! Xanım hcyü!” (D. 35 vo 65, 122...).

Bebliklo, nikbinlik ruhu, ümid işığı Alp Ər Tonqanm  ölümüno 
deyilmiş şcir-ağılarla “ Dodo Qorqud kitabı”nı bir-birino bağlayır.

Bütün bunlar boşori motivbrdir, insan, or adlanan varlığm öl- 
məzliyinin bədii təsdiqidir. l^u iso bizim qədim şcirimizin mühüm bir 
qolu kimi özünü göstərir, insan, or adlanan varlığın monovi doyor- 
brini, ölmozliyini vosf, təqdir vo təqdim edir.

Zaman vo insan, zaman vo şəxsiyyot problcmi ümumtürk, o cüm- 
bdon  Azorbaycan ədobiyyatmm ozoli mövzusudur. Zam an, dcivr 
qarşıya homişə ycni təbb lə r  qoyur, tarixi dövrün, odobi inkişafm 
səviyyosino uyğun olaraq da problcm daima ycni motivlorlo zongin- 
bş ir ,  kamilloşir. Azorbaycan odobiyyatı yaranılışından b c b  boşori 
idcyalar, amallar odobiyyatı olmuş və inkişal'ctmişdir. Bu odobiyyat 
homişo insanhğa xidmot mövqcyindo dayanıb, insana mohobbot, hör- 
mət vo chtiram duyğuları aşılayıb, ona mənəvi qida vcrib, höyük- 
lüyünü, ozəmətini toronnüm cdib. Ana torpağa, votono, xalc|a scvgisi 
və sədaqotinin vəsll onun baş mövzusu, lcytmotivi olubdur.

Alp Ər l 'o n q an ın  r)lüiTiüno ağılarm poctik hitkinliyi, şcirbrin  
süjct xotti, ınəzmunu, bunların daha hansı növ bodii osordlduğu vo 
ya ola bilocoyi mosolosi üzorino golok.

Şeirb r  mohz hocmcə kiçik, bondbr  şoklindo mühafızo oluna 
bilmiş vo ağızlardan toplanmışdır, bunlar birloşdiriidikdo bütöv bir 
osor almır. Bcb ki, bu şcirlordo mozmun bütövlüyü vo monliqi ardıcıl- 
hq var. Hor bəndin öz müstoqil ölçü-biçimi, qallyolori var, Bununla 
yanaşı, bondbrin bir-birino bağlılığı vo bunlan bır-birino tjoşan baş
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qafıyəbri də var. Şeirlər yaddaşlarda bəndlər şəklində, kiçik həcmdə 
dördlüklərlə daha  yaxşı mühafizə olunä bilmişdi. M ahm ud Kaşğarh 
müəyyən m ünasibətbrlə  “D iv an ”m m  ay n -a y n  bölmə və 
səhifəbrində, ehtiyac duyduqca, bu və ya digər sözü və ifadəni izah 
etmək, onlara  şərh vermək m əqsəd ib  bu şe irbri misal çəkmişdi. 
İ.V.Steblevanm xidməti bundadır ki, “D ivan”a düşən bütün şeirbri 
əsasda, alim-tədqiqatçı sövqi-təbiisi və səHqəsib “hah-hahna” , yəni 
bəndbri bir-birinə bağlayan baş qafıyəbr üzrə sıralanmış, hər bəndin 
yerini tapıb  o ra  qoymuş, b e b h k b  də müstəqil şeir düzüm bri ahn- 
mışdır (128, s. 111 -  143). A lp Ərin ölümünə aid şe irb r  də bebcə 
sıralanmışdır. A yrı-aynhqda bitkin söz sənəti nüm unəbri olan bu 
şeirbr, eyni zam anda bəndbri bir-birinə qoşan “baş qa iıyəbr” əsa- 
smda bütövbşir, bir əsər olur, yəni süjeth uzun bir şeirə - mərsiyəyə 
və ya poem aya çevrihr. M əsəbn, kim etiraz edib deyə b ib r  ki, ayn- 
ayrıhqda müstəqil olan Alp Ərin ölümünə ağı-şeirbr, həm də 44 mis- 
ralıq vahid bir əsər deyildir?! Gil lövhəbrdən S.N.Kramerin oxuduğu 
Şumer poeziyasma aid iki m atəm  nəğməsi və ya elegiyanm biri 112 
xətt, ikincisi 66 xətdən ibarətdir (79, 194 -  204); bu  isə nəinki 4-lük, 
adi şeir həcmindən də artıqdır, mərsiyə və ya poem a həcmh və məz- 
munlu əsərbrdir. Deməh, h ə b  o vaxtlar ağılar bənd-bənd deyilsə də, 
hadisə və məzmunla bağh olaraq şeir uzana da bibrdi. Bu mənada 
Alp Ə r kimi bir ^tarixi şəxsiyyətin ölümünə dfeyilmiş ağılar həcmcə 
44 misrahq bütöv bir şeir və daha artıq da ola b ibrdi.

A ğhn məntiqi deyir ki, bu  d ö rd lü k b r  bütövlükdə bir şeirin 
bəndbrid ir ,  buna  görp ustahqla və həm də fellərlə qafıyələnibdir: 
yırtılur-qurtulur -  artılur-kərtilür -  yırtılur-türtülür -  örtülür-irtəlür
-  çərtilür-sürtülür -  çərtilür... Bu, görünür, qədim dünyamızm, artıq 
tam və müəyyən qəlibə düşmüş şeir növü imiş ki, öz inkişafmm daha 
sonrakı m ərhəbb rində , məsəbn, miladi tarixin X Il-X III əsrbrində 
şair Əlinin, b ə n d b r i  “ imdi” sözü i b  rədiflənən 5 min misrahq 
“Q isseyi-Y usif’ poemasmı yaratmışdı. Qədim  Şumer-türk 
dünyasm m  “ Bilqamıs” dastam  da bebcə , bənd-bənd, hissə-hissə 
tapıhb, gil “ lövhə”b rd ən  toplanıb-yaraşdırılıb bütöv bir əsər şəklinə

sahnıbdır.
Alp Ər Tonqa haqqm da deyilmiş ağılar ağızlardan bənd-bənd 

toplanıb, bebcə də M ahm ud K aşğarhnm  “ D ivan”m da söybn ibn  
fıkirbri təsdiq üçün istifadə.olunubdur. Lakin bütöv bir əsərdir: məz- 
munu, qafıyəbri, ölçü-biçimi və s. istər bu, istərsə də “D ivan”dakı 
bir sıra digər şeirbrdən həm ayrıhqda müstəqil, həcmcə kiçik əsərbr, 
həm də böyük həcmli əsər, poem a kimi danışa b ib r ik .  Əgər 
bütövlükdə şeirbrin bəndbri  arasmda məzmunca bir qədər qırıqhq 
və ya na tam am hq  varsa, bu  təbiidir. Axı, bənd b r in  ağızlardan 
toplanıb üzə çıxanı, “D ivan”a düşəni budur, nə qədəri h ə b  sinəbrdə 
qahb itib-batıbdır!..

Azərbaycan və digər türk xalqlarmm m.ö. VIl-VI yüzillikbr 
bədii təfəkkürü və onlann şifahi ədəbiyyatlarınm varhğını üz^ çıxanb 
ümumi mənzərəsi barədə təsəvvür yaratm aq üçün bu şeirbr də çox 
söz deyir.

4) “N A M Ə L U M  Q Ə H R Ə M A N ”IN  
Ö L Ü M Ü N Ə  M A T Ə M  N Ə Ğ M Ə L Ə R t

İnsana hörmət, onu  yad etmək, byaqətinə  görə qiymət verib 
ölümündən sonra da  xatırlamaq ümumtürk ədəbiyyatınm amal və 
istəyindən doğmuş, bu öz təsirini bütün dö v rb r  üzrə göstərmişdir. 
Bu yadetmənin, bu  adət-ənənənin bizim xalqda əsası, kökü çox 
qədim zam anlardan başlanır, özünü uzaq keçmişbrdən gəbn  adət- 
ənənənin davamı kimi göstərir. Bu, öz ərənlərinə, Vətən oğullarma 
ed ibn  yüksək insani hörmətdir, qədir-qiymətdir. Dünya ədəbiyyatı- 
nm bir qolu olmaq etibarib Azərbaycan ədəbiyyatı öz doğuluşundan 
bu ideyalarla yaşamış, onu davam və inkişaf etdirmişdir.

U lu  babalar, əcdadlanmız el yolunda, xalq üçün canmı qurban 
vermiş igid oğulları ib  həmişə fəxr etmiş, onlarm xatirəsini əbədi 
yaşatm aq üçün onlara söz qoşmuş, ağılar demiş; bunlar sinədən- 
sinəyə, eldən-cb, nəsildən-nəsib keçib gəlmişdir. XI əsrdə M ahm ud
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Kaşğarlının '■‘13ivan"ında qeydə alınmış ağılardan 4-ü bu qəbil ağı- 
mahnılardır. İ.V.Slcblcva bu şeirbri “Namolum q,^hromanm ölümü- 
no ağıhu'" (128, s. 159-161) bölməsindo verir. Bu şcirlor, hor şcydən 
ovvol, öz nikbin ruhu ilə diqqəti cəlb edir. Dördcə misrada mərdliyi, 
cəsarəti ilə scçilib ölümə də cəsarətlə gctmiş naməlum əsgərin ölməz 
surəti canlamr:

Yağı otın öçiirkən 
Toydın anı köçüvgən 
İşh r  üziih keçirkən 
Təkdi okı öldürü (I. 522).

■ k * -k

***

(Y ağı odıın keçirən,
YerdrVi onıı köçiirən 
Iş/ər üziih hitirən,
Çəkdi o.vıı öldiirdii).

Şcirin ölçüsü, qafıyələrin kamilliyi, ümumi ahəng ruhu oxşayır. 
Cjöz önünə düşmənə qalib gəlmiş qəhrəm anm  surəti gəlir. “Yağı 
odun kcçirm ək” , '‘Ycrdən (bu dünyadan) onu köçürm ək”, “Işlər 
üzüb bitirmək” əsl bədii ifadə şəkilləri olub, bütövlükdə məcazlar sil- 
siləsidir.

Digər şcirdə başqa bir naməlum əsgərin böyük (ulu) işlərindən, 
yüksək insani kcyfiyyətlərindən ,söz açıhr, əliaçıqhhğı, ağır gündə, 
soyuqda, qarda ər dostlarmı ycdirdiyi, ürək gcnişliyi ilə onlara 
“aşhq” verdiyi, zəngin süfrə açdığı təsvir olunur:

Tıırğan ulıığ ışlaqa 
T.v^i uruh aşlaqa 
Tumluğ qadır qışlaqa 
Q oztıərik, umduru) (II. 53-54).

(  Ulu işhrə duruh,
Ycmək siifrəsi quruh,
Soyuq, sərt qış giiniində 
Ərlərə umud verdi).

Ağı üç mənada: 1) düşmən üzərinə hücuma keçməzdən qabaq 
dostlara, igid döyüşçü ərlərə qətiyyət vermək və ya “dərgi urub” -  
toplaşıb qəl ctmək, qərara gəlmək, and içmək mənasmda, 2) 
döyüşdən qabaq  əyləşib çörok kəsmək mənasmda, 3) döyüşdən 
qabaq axırmcı yemək, açılmış sonuncu süfrə, “vidalaşma” mə- 
nasmda düşünülə, yozula bilər. Hər üç məna ibrətlidir, gözəldir, 
görünür. ənənəvidir, insanhğa nümunə, nəsillərə örnək ola biləcək 
təsirli poetik iikirdir. Bclə anlaşıhr ki, bu “dərgi”, “çörəkkəsmə”, 
“vidalaşma” həm sərt qış günündə, həm də ağır dəqiqələrdə, 
düşmənə hücum anm da olub. Ərlər süfrə başm da and içib, əhd-pey- 
man cdiblər və ya ycyib-içib, dcyib-gülüblər, döyüşə giriblər, amma 
döyüşdən çıxmayıblar, həlak olublar. Buna görə də ulu babalarm 
təfəkküründə pocziyaya, şeirə dönüb, əbədiyyətə qovuşublar. Ulu 
babalar miladdan öncəki ərlər bu nikbinliyi, fədakarlığı “ulu işlərə 
durm aq” kimi təqdir cdib qiymətləndiriblər. Ona bədii məna verib 
ağılar biçimində yaddaşlara həkk ediblər, əbədi xatirə kimi nəsillərə 
yadigar qoyub gediblər. Xoşbəxtlikdən, bunlar gəlib XI əsrə də çıxıb, 
kitaba düşüb, bu gün tədqiqat obyektinə çevrilib... Bu ruhda, bu 
məzjDunda şcir hər zaman, hər dövrdə gərəkli və əsl sənət nümunəsi 
sayıhb, sənət nümunəsi olaraq da qahr.

İnsanın böyüklüyü zamanın fövqündə, ondan  yüksəkdə dur- 
masmdadır, Bilqamıs, Alp Ər, Qorqud Ata belə tarixi şəxsiyyətlər, 
bclə qəhrəmanlar idilər. Bu şeirdə təsvir olunan naməlum qəhrəman 
isə adi döyüşçüdür. Lakin o, adi olmaqla, həm də uludur. Buna görə 
də zamandan yüksəkdə dayanır, “ulu işlərə qatlaşması" ilə babaların 
yaddaşında əbədiləşib, zamanları adlayıb bu günə də gəlib çıxıb. 
Dcməli, insanm böyüklüyü onun hökmdar, sərkərdə və ya adi birəs-
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gəri döyüşçü olması ib  deyil, byaqətli, insanlıq borcu, insan adına 
layiq “ ulu iş b r i” i b  ölçülür. İnsana, insanlığa bədii-estetik mü- 
nasibətdə bizim anadilli ədəbiyyatımızm təməl daşı məhz bu əsasda 
qoyulubdur.

Təxminən, biri digərinin dəyişilmiş şəkli olan aşağıdakı şeirlər 
də həmin və ya başqa bir naməlum igid əsgərə, daha yeni bir əsgərin 
byaqəti və üstünlüyünə, şərəfli ölümünə qoşulub, hətta onun variantı 
da yaranıbdır:

ƏsH;

Erdi aşın taUırğan 
Yavlaq yağıq qatarğan 
Boymn tutub qazırğan 
Basft ölüm ağtaru (II. 74).

***

Variantı:

(Aşm verib yedirən,
Yava yağmı qaytaran, 
Boynun tutub buran,
( Onu) axtardığı ölüm basdı).

Erdi aşın taturğan 
Yavlaq yağtq qaçtırğan 
Oğraq süsin qaytarğan 
B astıölüm  axtaru (I. 515-526). 

***

(Aştn verib yedirən,
Yava yağtnt qaçtran,
Oğraq qoşntm qaytaran,
(O nu) axtaran öliim basdt).

Əliaçıq, səxavətli igid əsgər “Yava yağmı qaçırdı”, “Oğraq qoşu- 
nunu  qaytardı” , əhno keçənin "‘boynun tu tub burdu”, qəhrəmanhq 
göstərdi, ölümdən qorxmadı, onun gözünə dik baxdı, şücaəti, igidUyi, 
ərhyi ib  ölümü basdı -  qabaqladı, məğlub etdi. Ölüm ona heç nə edə 
bilmədi. Öldüsə də, öz adı ilə əbədi yaşadı. Bundan bir neçə min il 
əvvəl bu  igid əsgərin ulu babası - əcdadı Bilqamıs da döyüşbrə 
atılmış və b e b  fədakar ölməkdən zövq almışdı, dostu Enkidüyə; 
“İgid ol, cəsarətli ol!” -  deyə ürək-dirək vcrərək şər qüvvəbrə qarşı 
durmuş,

Mahv olsam qam yeməyin, dünyada adtm qalar 
(II lövha, / / - / / / ,  13).

am ah ib  yaşamışdı. Bu cür lədakarhqlar hər dövrdə, hər zam an 
ancaq nümunə sayıhbdır.

Hər iki şeirin “Erdi aştn taturğan” (“Aşm verib yedirən") mis- 
ralarm dakı ""erdi a^ın” (“verdi aşm ” , “aşm verib” ) ifadəbri daha  
başqa bir ölümü gözünün qabağma alıb, sağ ikən, özü öz “ölüm aşmı"
-  son borcunu vermək kimi də düşünüb  b ib r .  “Dədə Qorqud 
kitabı”nda işlədibn bir söhbət də bu fıkrə gəlməyə cürət verir. “Uşun 
qoca oğh Səkrək boyı”nda Səkrək qardaşı Əkrəgin dustaq olduğunu 
bihb, onun  arxasmca getməh olur; ölümünü gözünün qabağm a 
gətirərək, sevgiHsinə bu məzmunda vəsiyyət edir; “Qız, sən mana bir 
yıl baqğıl, bir yılda gəlməzsəm iki yıl baqğıl, iki yılda gəlməzsəm üç 
yıl baqğıl. Gəlməzsəm, ol vəqt mənüm öldügümi bibsin. Ayğır atım 
boğazlayup aşum vergil, gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevərsə, 
ana varğıl - dedi” (D. 261). Hər iki “ Aşm vcrib yedirən” misrasmda 
“verdi aşm ”// “ aşın verib” ifadəbri buradakı mənaya uyğun gəlir.

M ahm ud Kaşğarhnın “ Divan”ında iki variantda əksini tapan bu 
şeirdəki eyni sözbrin yazıhşmda göz^ çarpan fərq də maraq doğurur. 
Bu cuzi lərqdir, am m a şcirbrin  birinin (əshnin) çox-çox qabaqlar, 
variantm isə daha  sonralar yarandığmı güman etmək olar.
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Əslində:

. Azərhavcun ədəhivvalı tari.X!

qatarğa/ı, ağtanı

Variantda:
qaytarğan, axtarn.

“Qaytarğan” " sözbrindəki olavə ' 3 ' ’sosivo 'g  ’yerinə 
işbnməsi təsdiq edir ki, o, sonralar yaranıb. IX-XI əsrbrədək 

türk dilbrində “x” səsi yox idi, onun əvo/.ino q, ğ. k  snslori (çox//çoğ, 
ok, oq...) işbnird i,  h a b e b  homin osrlorədok “qaytardı”, 
“qoydı//qoydu”\äm \ sözlor “j ’”-s]z dcyilir vo yazılırdı, "j’ ’səsi busöz- 
lorə sonrakı dövrbrdə olavo oluna bibrdi. Bu l'ikri “Orxon-Yenisey” 
və “Dədə Q orqud” kitabobri də tosdiq edir.

Beləlikb, “Nam əlum  qohromanın ölümüno ağılar” qəlomə 
almdığı XI əsrdən xeyli əvvəllər deyilmiş və AIp Ər Tonqanm  ölümü- 
nə ağılarla səsbşir, bunhır sinodərtərləro yazılmış osorbr, şil'ahi-bədii 
söz sənoti incibridir.

Alp Ə r T onqanm  ölümünə ağılarla bu şeir-ağılar arasmda məz- 
munca bir-birino bağlıhq, həm ruhon, hom do dil, üslubca yaxmhq 
duyulur. Yəqin ki, bu ağı-nəğməlor cyni dövrün məhsulu, uzaq 
keçmişimizin yadigarlandır, miladdan öncəki VII yüzillikdə Iran- 
T uran  m üharibəb ri  dövründə düzülüb-qoşulmuş, dilloro düşüb, 
sinəbrə hopub, XI əsrdə yazıya düşən vo bu güno golib çıxan ovəzsiz 
lolklor incibrid ir.  Görünür, ağılarda təsvir o lunan  qəhromanlar 
Turan  qoşun larm m  əsgərbrindən seçmo igidlordi ki, onlann 
hərəkətbri yaddaşlara  həkk olunub, göstordiklori mordlik və mə- 
tanət s i lahdaş lannm  yadmda qahb, get-gedo şcirə dönüb, xalqm 
təfokküründə ədəbi xatirəyə çevrilib, əbodibşib. Bu şcirlorə biz hom 
Turan hökmranhğı dövrü; hom də sonrakı islamaqədorki türk ordu- 
lan cəngavərlərinin ümumiləşmiş surotbri vo onlarm toronnümü kimi 
də yanaşa bibrik. Əslindo bu incilər çox qədim zam anlardan kcçib 
gəb n  yaşıl yoldur. VI-VII ə s rb r  “ Dodo Q o rqud” ümmanmm saf 
,qaynaqlan, büllur çcşməlori, bulaqlııj ıdır.

5. A L P  Ə R  T O N Q A N IN  Ö V LA D LA R I

A lp Ər Tonqa basıldı. O, hiybnin qurbanı oldu. Lakin onun şo- 
rofli adı qaldı, onun igid övladlan yaşadı.

“Türklərin Altun kitabı”nda deyilir:
“ İslamiyyətdən önco do, islamiyyotdən sonra da tü rk b r  (Göy 

tü rkbr, Uyğurlar, Karluqlar, Qaraxanhlar, Səlcüklər) AIp Ər Ton- 
qam a ta  qobul etmiş vo onun soyundan olmaqla öyünmüşlər. Bu 
atanı bəzon do Tonqa Alp Ər olaraq anarlar” (127. 27).

Azərbaycan torpağınm övladları üçün də Alp Ər Tonqa atadır. 
Qaynaqlarda Azərbaycanm qodim, m.ö. sakinlorindon danışnrkon 
təbiidir ki, tcz-tcz luraultkır -  huntürkbr  - liirkhr  sözləri sinv^nim 
olaraq işlədilir, onların qeyri-adi gücü, qüdroti, qəhromanlığı ön 
cərgəyo çokilir, bu hoqiqot dönə-dönə etiral'cdilir. Qaynaqlardan biri 
gürcü salnamobridir. (Jürcü salnaməsi “ Kartlis Sxobrcba"da dcyilir: 
“Bunliirklər və ya lürklər, başqa sözb, luranlılar gəbcokdo fars 
hökmdarı Kayxosrovu vo Kayxosroyu öz sərhodlorindən sıxışdırıb 
çıxarmaq üçün Kurqan, yəni Kaspi donizindən Kür çayı boyunca 
yuxarı yeriyərok 28 (başqa varianta görə 28()00) a ib  gəldi, Msxeti 
mamasaxli (sahibkan) vo bütün kartvcllorin, yoni gürcülərin razılığı 
ilə i'arslara qarşı mübari/.ədo öz köməklərini vəd cdən buntürklər 
Msxetidon qorbdo qaya kahalarmda ycrləşdirildi. Onların möhkəm 
istehkama çevirdiyi bu ycr nəticodə Sarkinc vo ya Sarkineti adını 
aldı” (94 a, s. 1-6). Buna hcç bir şübho ola bilmoz ki, üç adda xatır- 
lanan bu xalq T uran  dövləti xalqmın davamıdır, ncco dcyorbr, Alp 
Ər T onqa Atanm  övladlarıdır. Fakt isə ondan 100 il sonrakı l'ars- 
türk, yoni Kir-Tomiris müharibəsi dövrü ib  bağlıdır.

Salnamədo “ Buntürk” sözüno qaynaqlara osaslanıb aynca vcrilon 
şorh diqqoti colb cdir.

“liuntiirk ’ \k\ scizdon ibarətdir: "hun ' gürnicə “huni 'vrı “türk " 
gürcüco “lürkü '. İkinci sözün mənası aydındır, turanlılann adıdır, 
türk soylu adam dcmokdir. Birinci söz Savvi-Sulxan Orbcliani
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lüğətində, habelə D.Çubinovda nizə lutacağı mənasmda izah oiunur. 
Bu söz gürcücə deyil. Görünür, gürcü diHndə o, hamişə nizə mənasmı 
verib. Axı, elə olur ki, əşyanm bir hissəsinin adı həmin əşyanm özünə 
köçürülür. Belə bir fıkrə əsaslandıqda “buntürk” nizəh türklər mə- 
nasmı vermiş o lur” (94 a, s. 1-6).

Deməli, miladdan öncə hələ VI-IV əsr türkləri, turanlılar gürcü 
qaynaq lanna nizəli türklər, nizəgəzdirənlər mənalarmda daxil olub, 
buntürklər adı ilə məşhurlaşıblar. EIə N izam i də İsgəndər 
dövründəki türkləri bu adlarda -  nizəli, nizə ilə vuruşan, d()yüşon 
xalq kimi təsvir və təqdim edir;

Zorba tiirk borıısu etdikca şiddət 
Türkhrin qoluna g^Iirdi qiivv^t.
Nizədən qamışlıq olmuşdu yer iizü,
D ağ çökiir çuxura yedikcə giirzü.
Türklərin ucuyla nizə ucalır,
Düşmən öz qamyla dəstəmaz alır.

(42, s. 327-328).

O vaxt Tomiris-Kir müharibəsi zamanı dəvət olunub Msxetinin 
şimal-qərbində yerləşdirilən buntürklər möhkəm qala və istehkamlar 
tikmiş, b un lan  alırmıaz sədlərə çevirmişlər.

M əlum dur ki, m.ö. 530-cu ildə A raz  üstdə düşmən məğlub 
edilmiş, Kirin (Keyxosrovun) başı kəsilmiş, qada-bala sovuşmuşdu. 
Lakin buntürklər orada -  Msxetidə məskən salıb qalmışlar.

Tarix elə gətirmiş ki, onlar təxminən iki əsr sonra Makedoniyalı 
İsgəndərin qoşunlan  ilə qarşılaşmış, onunla vuruşmuşlar. Bu barədə 
yenə gürcü mənbələri yazır; “ M akedoniyalı İsgəndər qərbdən zühur 
etmiş, cənuba getmiş, sonra şimala yönəlmiş, Q afqazdan keçmiş və 
Gürcüstana gəlib çıxmışdı”, “ İsgəndər padşah lot nəsli övladlarmı 
sıxışdırıb şimal ölkəsinə çəkilməyə məcbur edərkən, o, əvvəlcə Kür 
çaymm axarı üzrə yaşayan sərt buntürk tayfalan və Kürün ətrafm- 
dakı dörd şəhərlə qarşılaşdı. O, Sarkinc, Kaspi, Llrbnisi, Odzraxc
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•>n vr> (mlarm bu qalaları; Sixcdidi, Sarkine  qalası, Uplis-sixe,* 
Kaspi qalası, Urbnisvo Odzraxe qalaları ilə üz-üzə gəldi” (94 a, s. 1-6).

B eb  anlaşıhr ki, Sarkinc, Kaspi qala-şəhərləri turanhlara -  bun- 
tü rkb rə  məxsus olub əsası onlar tərəfmdən qoyulmuşdu.

Salnamədə fikir belə davam cdir; “ İsgəndər buntürkləri şəhərlər- 
dən sıxışdırmaq istədi, ancaq onlarm  ahnm az qalalan , h ab eb  
möhkəm bərkidilmiş şəhərlərilə qarşılaşdı, o vaxt bunu edə bilmədi” 
(94 a, s. 1-6).

Və yenə; “Bizim salnaməyə görə Makedoniyah İsgəndər Gürcüs- 
tana iki dəfə daxil olmuşdur. Birinci dəfə o, buntürkləri məğlub cdə 
bilmədi, amma ikinci dəfə onlan məğlubiyyətə uğratdı. Bir müddət 
sonra dünya padşahı İsgəndər üç şəhəri və qalanı, habelə silahh hun- 
lan məğlub ctdi. O, təkcə'Sarkine şəhərilə on  bir ay vuruşmuşdu... 
Sonra Sarkincni aldı, həmin bun tü rkbr şəhəri tərk etməli oldular” 
(94 a, s. 1-6). Həm də diqqət edək ki, burada “silahh hunlarm ” bun- 
tü rk b rb  birgə İsgəndərə qarşı vuruşduğuna işarə vardır.

Hazırda Borçah istiqamətində Sarkine/ZSərkinə sahələri var. Bu 
yerin əhalisi həmin m.ö. turanhlar tü rkbrd ir  ki, o vaxt “razıhqla" 
bir qismi gedib Msxctidən qərbdə Sarkine qala-şəhərini salmış, ona 
öz adlarmı vermiş, İsgəndorb döyüşmüşdü. Ümumilikdə 
Borçah//lk:»şçala mahalı adlanan bu düz^nlikbr əzəldən məhz türk 
torpaqları olub, Turan dövbtinin ərazisinə daxil imiş...

Sonuncu, “ İsgəndər CJürcüstana iki dəfə daxil olmuşdur” faktı 
Nizaminin “ İsgəndərnamə”dəki likrilə üst-üstə düşür. Belə ki, əvvəlcə 
Bərdədə olan İsgəndər Dərbənd və Orta Asiyaya yürüşündən sonra, 
ikinci dəfə Bərdəyə qayıdıb gəlir və Nüşabənin toy məclisində iştirak 
edir və s. Yəqin, buradan da yenidən (jürcüstana qayıdır ki, Sarkinc 
şəhər-qalasmı təslim ctsin, buntürkləri məğlubiyyətə uğratsm.

Bir-birini təsdiq cdən, həm tarixi, həm də bədii faktları təsadüfı 
saymaq olmaz.

* Uplis-sixe Kiir çayının sol kmar\nda yerbışm m^.^lıur nıağara ffllı^ridir..
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Bcblikla, nəticə olaraq deyək ki, turanhlar buntürklər Azər- 
baycan to rpağm m  qədim, hələ m iladdan  öncə VII-VI əsrlərdə öz 
qüdıəti və cəngavərliyi ilə diqqoti cəlb cdən əsas xalqı olub, Kaspi 
dəni/indən başlamış Kür-Araz boyunca məskun idi. Bu xalq m.ö. 
VI əsrdə nəinki özünü düşməndən müdafiə edə bilir, eyni zamanda 
qonşularm m  da  dadm a çatırdı və ya buna hazır idi. Həm də 
maraqlıdır ki, bu  tarixi həqiqəti gürcü salnaməçiləri özləri etirai'edir, 
tarix k itablarm da dönə-dönə xatırlayır və yazırlar. Onlarm kimlıyi, 
soy-kökü, hansı adları daşıdığı və s. barədə də şəkk-şübhə yeri qal- 
m asm  deyə öz sözlərini deyirlər. Buntürklər T u ran  imperiyasmı 
yaratmış xalq idi. Mütərcim də türk mənşəli ad am ” (94 a, s. 1-6) -  
deyə izah edir. Gürcülər onları Kür-Araz boyundan  dəvət et- 
mişdilər...

H ər halda, 2000-2500 il b u n d an  qabaqkı dövr Azərbaycanm 
qədim dövrüdür -  “qədim A zərbaycandır” . Bu dövrdə “Azərbay- 
can” sözü, ölkənin adı yox idisə də torpaq həmin torpaq idi. Azər- 
baycan, Azərbaycan-türk xalqı nəinki mövcud idi, o, qadir və 
qüdrətli idi, qəsbkarlara qarşı mübariz^ aparır, İran-lars işğalmı dəf 
edir, qələbə çalırdı. Qonşu gürcü xalqm a da kömək əhni uzadır, 
Makedoniya fatehinə öz gücünü, qüdrətini göstərirdi...

Həmin bu xalq Gürcüstanm qədim paytaxtı Msxctidən qərbdə 
yerləşib həyat sürmüş, get-gedə adı da dəyişib m sxeti tü rkh r i ol- 
muşdu. Kcçən əsrdən, rus impcriyası daxilində başı bəlalar çəkmiş, 
repressiya illərində isə yurdundan-yuvasm dan ç ıxanhb  kütləvi 
surətdə Özbəkistana Fərqanə vadisinə sürgün edilmişdi, yolda-izdə 
itib-batmış, qınlıb-tökülmüş, azalmışdı. Orada da onlarm günü qara 
olmuş, müsibətlər çəkmişlər...

Nə etmək olar, zamanm üzü qara olsun!
Taleyə bir bax! Kaspi-Kür-Araz boyundan ayn  düşmüş ana yur- 

dun bu dogm a övladları 2500 il sonra ycnə qayıdıb öz əzəli elinə- 
obasm a gəlmiş, Sabirabad, Saatlı, Beyləqan, Oğuz rayonları və s. 
ərazilərdə yenidən sakin olmuşlar...
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Xalq arasmda qədim bir məsəl var, deyərlər; “Dünyada hər şey 
mal, mülk... ölüb gcdər, amma söz qa la r” . Görünür, bu məsəli bizim 
ıılu babalar hələ o vaxllar yaradıbmışlar. Bu likri təsdiq üçün isə ər 
igidlərə - Vətən yolunda canm dan keçən mərd oğullara sözdən 
“abidə tikib” qoyub gediblər ki, (mlar əbədi olaraq qalsm, yaşasm.

M iladdan öncəki VII yüzilhkdən də heç nə qalmayıb, nə zaman- 
dan əsər-əlamət var, nə də onun işləklərindən. Amma Alp Ər Tonqa, 
onun şəxsiyyəti qalıb, onun haqqında söz qalıb, ağı-nəğmələr qahb. 
Bu ağı nəğmələr isə xalqm ürək sözüdür, həqiqətin özüdür, əsl 
tarixdir. Deməli, o, zamanı üstələyib, zəmanəyə qalib gəlib, öz öl- 
məzliyini təsdiq cdib. Bunu söz cdib. Söz kimin tərəfində durursa, 
kimi və nəyi təqdir edirsə, o da yaşayıb və yaşayır. Zam an özü də, 
əslində sözə möhtacdır, onu da yaşadıbsa, ancaq söz yaşadıb, 
gələcəyə təqdim edib.

Bu, əbədi və əzəli həqiqətdir.
liyni sözləri “ Naməlum qəhrəm an” haqqında da demək olar. 

Yenə həmin əsrlərdən, zamanın işləklərindən heç nə qalmayıb, adı 
belə, məlum olmayan adam igid əsgər isə qahb, onun haqqında söz 
qahb, agı-nəğmələr qahb,

Bu, əbədi və əzəii həqiqətdir.
Nəsillərə sözdən-şcirdən, söz sənətindən qiymətli yadigar 

təsəvvur ctmək çətindir. Söz, şeir əcdadlarımı/.ın ulu babaiarın ba- 
balara, babaların atalara, atalann oğullara miras qoyub getdiyi əvəz- 
si/ mənəvi ncmətdir. Hu ncmətdən əsrlərin, min illərin əks-sədası 
gəlir, ulu babalann  müqəddəs nəfəsi duyulur, səsi cşidilir. .

Bu ncmət ycni dii/üliib-qoşulan təzo söz incilərinə hər vaxt əsas 
verib, ycni yaranan ağılar bu əsasda köklənib, bu əsasda çağrılıb, bu 
əsasda inkişafcdibdir. Atalar əbəs yerə deməyib ki; “Ot ö /  kökü üstə 
bitər” .

A y äoğııh hatarnıola,
Ülkər.ı çatarnwla?
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Ana baladm ayvı,
Dincdlib yatarmola? (13, s. 463).

Bıı dağlar, ulu dağlar,
Çeşmali, sulu dağlar,
Burda bir qərib ölüb,
Göy kişnər, bulud ağlar (13, s. 484) və hb.

Y addaşlardan  toplanıb kitablara düşən bu  ağılar qədim k(iklor 
üstündə bitib, inkişaf edib, “müasir” biçim alıb. Həm qədim ağılar, 
həm də bizim müasir bayatı janrm da olan hər növ əsərbr (vəsihallar, 
laylalar, ağılar, mahnılar, holavarlar, sayaçı sözlər) 7 hecahdır. Bun- 
larm öz əcdadlarmdan bir qədər fərqi ondadır ki, qədim ağılar a-a- 
a-b, bayatılar a-a-b-a biçimindədir. Lakin kök, bünövrə, çıxış nöqtəsi 
birdir.

“M üasir” ağılarm cinas üstündə deyibni də var.

Bağçada gül, bağda gül,
Bağda danış, bağda gül 
Öldürübhr bülbülü,
A l qan oldu bağda gül. (13, s. 472).

“M üasir” ağılann “əzizim”, “əziziyəm//əzziyəm” sözb rib  başla- 
nanı da  var:

Əzizitn kəştə getdi,
Xəncər gümiişdə getdi,
Arxam, ümidim vardt 
O da döyüşdə getdi. (13, s. 468).

Vn:
Əziziyəm haraylar,
Hər həftələr, hər aylar,
Baş yastıqda, göz yolda  
Dilim dostu haraylar. (13,s. 495).

Müasir ağılann ‘‘aşHj' ' 'mm aşıq ” söz və iladəbrib qoşulanı da var;

Aşıq ellər yeridi,
Şana tellər yeridi 
Qaysaqlanmış yarama 
Təzə miliər yeridi (13, s. 494).

Və:

Mən aşıq sazlı gördüm,
Hökmiim yazüı gördüm.
Əcəl gəldi, mən qaçdım,
Qəbrim qazılı gördüm (13, s. 476)...

B ebhkb , ağıhır Azorbaycan ndobiyyatmm on qndim janrıdır, l^u 
janrm bir ncço min il yaşı var. Bizim, toplanıb, ümumxalq istifado- 
sinə vcribn bayatıhır da bu kökdon, bu özüldondir...
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IV . T A R İX İN  S İL İN M Ə Z  İZ L Ə R İ

Tarixin öz məntiqi və inkişaf qanunauyğunluqları var. Bu qa- 
nunauyğunluqlar müxtəlif və çox ibrətli hadisəbrdə, tarixi və ədəbi 
şəxsiyyətbrin fəaliyyətində mühafızə olunub qahr; itmir, itsə də gec- 
tez üzə çıxır...

M iladdan öncəki son minillik bizdən xeyh uzaq olsa da, eb  izbr 
qoym uşdur ki, o dövrü tam  səciyyəbndirir. Minillik öz tarixi 
hadisəbri, tarixi və ədəbi şəxsiyyətbri, maddi-mədəniyyət tapmtıları 
ilə öz sözünü d^yir. Bu söz nadir, çox etibarlı qaynaqlar əsasmda 
deyihr və aşkarlanır. Bu sözdən biri dövrün “Yeddi Müciriki”ndən 
sayılan şair-filosof haqqmdadır. O, Anaxarsis adlı şəxsiyyətdir.

1. ŞA İR -F İL O SO F  A N A X A R S İS  (A N A K A R )

Anaxarsis adı birbşmə sözdür: ana+xarsis. Sözün birinci hissəsi 
“ana”dır. Çox qədim brə türk dilbrində “x ” səsi olmayıb, onu " k ”, 
^ " s ə s b r i  əvəzedib, ' x ” səsi, türk dilbrində təxminən miladi tarixin 

X əsrindən sonra yaranıb. Görünür, adm  bu cür “x ”s^si/ə deyilməsi 
və yazıhşı yunan təbffüzü ib  bağhdır, sis,is yunan şəkilçisidir. Türk 
sözbrinə b e b  şəkilçibrin qoşulması bizə molumdur: Tomiris, 
Sparkapis və s. Əgər adm “xar” hissəsini “k ”v^  ya 'V/” səsib versək, 
Anakar ahnır. Buna bənzər adlar, b e b  tərkib s ö /b r  isə qədim türk 
d ilb rində  olub: şum erbrdə  Enm erkar, “Yenisey” kitabolərində 
“Y ağlakar xan A ta ” adı xatırlamr. Hər üç ad cyni cür yaranmış 
sözdür: Ana+kar, Enmer+kar, Yağla+kar. Deməli, A nakar (sis) adı 
türk d ilb ri  üçün yad deyil. Təxminən ana meylli, anasma çəkən mə- 
nalarm a uyğun gəlir ki, bu b q əb  də şairə sonradan  verilə bilərdi. 
Fakt budur ki, h ə b  m.ö. III minillikdə şumerlərdə “ Immerkar və 
A ra tta  h ö k m d a n ” dastanm m  qəhrəmam, I minillikdə şair-niosof 
Anakar, miladi tarixin V-VI əsrbrində Yağlakar xa n A ta  adları eyni 
qəbildən olan silsib b irbşm ə sözbrdir. Müasir dilimizdə də eyni

tərkibli adlara təsadüf olunur. Şəki -  Z aqata la  zonasm da 
Abakar/ZAbakər adı vardır. Bu tərkibdəki aba//apa hissəsinin ana, 
böyük bacı və ata, a ta+baba , dayı mənalarmı nəzərə alsaq, e b  bu da 
A nakar sözü və ya onun müasir dövrə gəlib çıxan şəkhdir, mənaca 
da yaxmdır. Ad-söz ənənəvi o laraq nəsildən-nəsb keçib, bu  günə 
gəlib çatmışdır. Deməli, şairin adı əshndə Anakardır, lakin yunan 
mənbəbri onu Anaxarsis deyə təqdim edir.

1) Həyat tərzi və taleyi

A nakar m.ö. VI əsrin o r ta la rm da  yaşamışdır. Dövrünün çox 
zəkah və mətin adam larm dan olub. O nun haqqm da, həblik  ilk sözü 
H erodot deyir, o ndan  iskit-sak m aarifçi ziyahsı və “ Yeddi 
M üdrik”dən biri kimi damşır. H erodot yazırdı: “Pontun bu taymda 
heç bir elmli tayfanm  adm ı çəkmək olm ur və biz onlarda iskit 
Anakardan başqa məşhur adam a rast gəlmirik”; “A nakar çox ölkə- 
b r  gəzmiş və o rada  öz böyük müdrikliyini göstərmişdi” ; “A nakar 
xaqan nəsilli iskitdir, ata tərəfdən iskit hökm dan Qnurun oğlu, İdan- 
lirsin dayısıdır” (IV, 76); “Onun anası İstriya şəhərindən idi, ümu- 
miyyətb iskit qadmı deyildi” (IV, 78).

Strabon, təxminən eyni məzmunda söhbəti davam etdirir, tarixçi 
Efora (m.ö. 340-cı ildə ölüb) müraciətlə yazır: “ Efor, Xerillin “Pon- 
tun körpüsündon keçid” (bu körpünü D ara  saldırmışdır) əsərində 
dediyi bu  sözbri iqtibas cdir:

Saklar qoyunçudur, iskitlərdan töramədir,
Onlar hol məhsullu Asiyada yaşayır, köçəridir, 
Amma çox namuslu adandardır.

Efor Anakarı müdrik adlandırır, deyir ki, o, bu tayfadandır, öz 
qüsursuz əxlaqi təmi/Jiyi və ağlı ib  Yeddi Müdrikdən biridir. A nakar 
dəmirçi körüyü, iki pərli lövbər və dairəvi dulus dəzgahmm da ixti- 
raçısıdır. Mən bunu ona görə xatırladıram və yaxşı bilirəm ki, Efor
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tam am  həqiqət olmayan sözü demir, ncco ki, bu onun A nakar 
lıaqqmdakı sölıbətindən də aydm o lu r” (VII-III, 9).

Diogen Layertli (miladi tarixin III əsri) deyibnbrə bunu olavo edir; 
“A nakar iskitdir, Qnurun oğludur, İskit hökmdarı Kaduidin qar- 
daşıdır, ana tərəfdən isə ellindir, buna görə də iki dil bilirdi” (1,8).

B eb  anlaşılır ki, A nakar yaxşı təhsil almışdı, yunan-ellin dilini 
də mükəmməl bilirdi, onlara böyük rəğbəti vardı. O, yunan adət- 
ənənəbrini, dini m ərasim brini öyrənməyə, tədqiq ctməyə xüsusi səy 
göstərmiş, onlarm  dini-mərasimi və adət-ənənəbri ib  bağh bayram- 
larm da iştirak etmiş, bu isə ölümünə səbəb olmuşdur. Anakarla, 
onun mərdliyi və taleyi ib  bağh müxtəlif'tədqiqatçı-alim və yazıçılar 
təxminən eyni fıkri söybyirbr. H erodot yazır; “Skiliyaya qayıdan 
A nakar gizli o la raq  Gileya ad lanan yerə (bu ycr Axillcs yarış mey- 
damnm yanm dadır və hər tərəf müxtəlif meyvəli sıx mcşəlikdir) gəlir. 
Bayram a gedir və Gizigedə gördüyü bütün bayram  adətbrin i ifa 
edir... Hansı bir iskitsə, bunu  görür və hökm dar Savliyaya xəbər 
verir. H ökm dar özü bu yerə gəlir, elə ki, A nakarm  bayram etdiyini 
görür, onu  oxla vurub  öldürür. İndinin özündə A nakar məsəbsində 
isk itb r  cavab verirlər ki, o, E lladada olduğuna və yadcllibrin 
adətlərini qəbul etdiyinəgörə onu tanımırlar” (IV, 76). Diogen yazır; 
“A nakar bir müddətdən sonra Skifıyaya qayıdır, lakin orada yunan- 
lara olan böyük məhəbbətinə görə, şübhə altma ahnır, doğm a adət- 
ənənəbrdən  uzaqlaşması səbəb ib  ovda öz qardaşm m  oxu ib  
öldürülür. Ö brkən  bu  sözləri deyir; “ Ağıl məni aparıb lilladaya çı- 
xartdı, həsəd isə məni öz vətənimdə məhv ctdi” .

Diogenin təsdiqinə görə, onun  acı talcyi ib  bağlı şcir də 
yazmışlar. M əzmunu bebdir;

“Uzaqlarda darhadər dolaşan Anakar Skifıyaya gəldi 
Ki, doğmalarına Ellin hayat tərzini öyrətsin,
Lakin sözünii sonaddk deməyə macal tapmadı o 
L^ləkli oxla vuruldu, ölm əzhr diinyasına endi o

Fik irb r  bir-birini tamamlayır və fılosof-şairin həyat yolu, taleyi 
barədə təsəvvür yaradır. Bu mənada dövrün görkəmli Lidiya hökm- 
d an  Krczə (m.ö. 560-546-cı ilbr) onun yazdığı m əktub  daha 
maraqlıdır.

M əktubun məzmunu bclədir;
“Lidiyahlarm hökmdarı! Mən Ellin to rpağm a gəlmişəm, ona 

görə ki, buranın adət-ənənələrini öyrənim. M ənə qızıl gərək deyil. 
Mənə Skiliyaya qayıtmaq kifayətdir. Mənə yaxşı şərait yaradm. İndi 
mən Sardıya gcdirəm, məhz səninb tamş olmaq mənim üçün hər şey- 
dən artıqdır” .

D övb t başçısma yazdığı bu məktubun özü b eb  şair-fılosofun şəx- 
siyyəti, həyat tərzi, istək və arzuları barədə az söz demir.

Şair-fılosofun Llladada tez-tcz olması, o lim piadalarda, dini- 
mərasim, ənənəvi bayram larda iştirakı, fılosoflarla vaxtaşırı 
görüşbri, söhbət və mübahisəbri, bir sözb, Yunanıstana tez-tez get- 
məsi b eb  bir qənaət hasil edir ki, o, böyük Skifıya ölkəsinin Yunanıs- 
tana yaxm ycrindən imiş. Bu da Azərbaycan torpağm a uyğun gəlir, 
onun qədim Azərbaycan diyarm m  oğlu olduğu fıkrini söyləməyə 
osas vcrir. Bu iikri şairin müdrik kəlam larm m  xalqımızm mənəvi 
aləmi ilə yaxmhğı, tam uyğunluğu, h a b e b  onun  təfəkkür tərzinin 
özünəməxsusluğu, ycri gəldikcə özünü təqdimi, iskit olması ib  fəxr 
ctməsi və s. də təsdiq cdir.

A nakar Dədə Q orquddan  düz min il qabaq  yaşamış və yazıb- 
yaratmışdır.

2) Ədəbi-elmi fəaliyyəti

Diogenin məlumatma görə, “o, iskit və ellinbrin adətləri, sadə 
həyat tərzi və müharibəyə aid 800 misra şcir yazmışdır. Nitqində eb  
sərbəst olmuşdur ki, ondan belə bir məsəl də qalmışdır; “ İskit kimi 
danışır” .

800 misra şcir! Bu şcirlər iskit və cllinbrin adət-ənənələri, həyat 
lərzi barədə ya/ıhb. O rada müharibə mövzusunda da şe irb r  olub.
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Bu şeirbrin  qədim iskit-türk dilindəmi, yoxsa, yunan-ollin dilindəmi 
yazıldığı barədə, həblik  dəqiq m əlum at yoxdur, buna görə qəti söz 
demək də çətindir. Həqiqət budur ki, şair hər iki dili bilib. Diogenin 
fikrincə bu şeirbr şairin sərbəst damşdığı dildə, yəni qədim iskit-türk 
dilində yazıhb.

Y unan  fflənbəbrində A n ak a r  haqqm da gözəl təəssürat və 
xatirəbr qahb. M ənbəbrin  yazdığma görə, A nakar dcyibn  hər bir 
sözün, sö y b n ib n  nitqin m əna və məzmununa xüsusi qiymət verirdi. 
Bu mənada o, xalqm  rəyinə əsaslanır və xalqm adm dan da  deyirdi; 
“Yaxşı və gözəl fıkir nitqi çəkib aparanda  nitq pis olmur. İskitbr 
nitqi o vaxt pis sayır ki, m əzm unu zay olur” (103). D ib ,  nitqə, 
danışığa münasibətdə ahmin mövqeyi xəlqi mövqedir. Layerth Dio- 
genin yazdığma görə, onun müdrik kəlamlan, ağh, hazırcavabhğı, 
söz a ltm da qalm am ası barədə xalqm  və ayn-ayrı müasirbrinin, 
dövrün görkəmh adamlarmm, filosoflann xatirəbri, qiyməth fikirbri 
var. Diogen bunları toplayıb  əsərinin aynca A n ak ara  ayırdığı 
bölməsində vermişdir (86, s. 95-96).

O demişdir: “ Meynə üç salxım gətirir; bzzət salxımı, sərxoşluq 
salxımı, nift-ət salxımı” .

O demişdir; “E lladada adam lar  yarışda necə də m ahird irbr, 
amma on lan  məharətsiz mühakimə e d i rb r” .

O demişdir; “Necə olur ki, e lhnb r  qabahğa qarşı qanun çıxarır, 
am ma p ə h b v a n la n  ona görə təh if  ed irb r  ki, onlar bir-birini vu- 
rurlar” .

O demişdir; “ O nda ki, məclisin əvvəlidir, ellinlər kiçik p iyab  ib  
içir, dolu mədəyə isə böyük p iyab  ilə iç irb r” .

O demişdir; “Necə ola bilər ki, yalan qadağan  edilsin, axı, 
dükanda ham m ın gözü önündə yalan deyilir” .

O demişdir; “ Bir dəyanətli dost çox dəyanətsiz dostdan 
yaxşıdır” .

O demişdir; “ Bazar yeri qəsdən müəyyən o lunub ki, adamlar 
bir-birini aldatsın və soysun” .

“ Kim çoxdur, d ir ib r ,  yoxsa ölülər?” sualma qarşı o, tokraron

soruşmuşdur; “ Bəs, dənizdə üzənləri nə adlandıraq?” .
“ Adamın ağılh və axmaq o lduğunu nə bildirir?” suahna o, 

dərhal bu cavabı vcrmişdir; “Dil” .
“Necə sərxoş olm amaq olar?” suahna o b e b  cavab vermişdir; 

“Göz önündə sərxoş olmaq hamı üçün rüsvayçıhqdır” .
“Hansı gəm ibr təhlükəsizdir?” soruşduqda o demişdir; “Sahib  

yan almış” .
“ İsk itbrin  lleytası varmı?” suahna o, b e b  cavab vermişdir; 

“Hətta üzümbri də yoxdur” .
K itabda bu cavabm üstə işarə qyyulub. “Q eydbr”də ona belə 

izah verilib; “yəni fleytada çalmaq üçün əvvəl gərək keflənincə içə- 
sən” (66 504). C avabdan o məna almır ki, fleyta iskit çalğı a b t i  
deyildir. Və iskitlər musqini kefli halda çalmazlar. Musiqi e b  həzin 
mənəvi qidadır ki, o, ancaq ayıq başla, ağılla və məhəbbət dolu 
ürəkb çahnır...

Plutarx həmin suahn necə və nə şəraitdə verildiyini b eb  təsvir 
edir; Yeddi M üdrik (Solon, Biant, Fales, A nakar, Kleobul, Pittak 
və Xilon) və başqa adam lar məclisə toplaşır, söhbət və mübahisədən 
sonra yemək-içmək süfrəsi açılır. Yeyib-içirbr. Ev sahibəsi qonaq- 
lara əklil bağışlayır. Flcytaçı gəhb bir qədər fleyta çahr, sonra kənara 
çəkilir. Bu anda ncytanı ixtira edən Ardal A nakara  tərəf dönüb 
ondan soruşur; “ İskitbrin  fleytaçılan varmı?” A nakar qısaca cavab 
verir; “Bizdə üzüm bitmir” ...

Bir afinah onu məzəmmət edir ki, sən iskitsən. O cavab verir; 
“Məni vətənim üzüqara edib, amma sən vətəni üzüqara edirsən” .

Bibndə ki, gəmi taxtası dörd barmaq qalınhğmdadır, o demişdi; 
“G əm içibr ölümdən dörd barmaq arah üzü rb r” .

A nakarın  sözlərində daha artıq m araq  doğuran  budur ki, o, 
üstüörtülü danışır. Məs.; ellinbrdə b eb  bir cəhəti görmüşdür; “Onlar 
tüstünü dağda qoyur, am m a odunu şəhərə daşıyırdılar” . K itabda 
cümlənin üstə işarə qoyulub. “Q e y d b r”də ona b e b  izah verilib; 
“Görünür, kömür yandırm aqla bağh müəmmadır, kömürü dağda- 
meşədə yandırır, gətirib şəhərdə satırlar” (121, s. 524).
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A n ak an n  adına deyibn  və yazıya alman kolamlar, lıazırcavab- 
lıq, ona vcribn suallara yığcam vo müdrik cavablar, şübhə ctmirik 
ki, əksərən onun şcirlərindən götürülüb, o vaxtlar həm xalq arasmda 
yayıhb, həm də əsərlərə düşüb. Məsələn, şübhə ctmək olarmı ki, onun 
hcykəhnin üzərində yazılmış:

“Dilini cilovla, başın həla çəkməsinl’' 
kəlamı özünün deyil, onun  şeirlərindən və ya müdrik sözlərindən 
götürülməyib?

Bugünkü həyat tərzimizin, ana dihmizin çox gərəkH, işlək kəlam- 
larmdan olan “dil var -  bal gətirir, dil var -  bəla” , “Dihni saxlayan 
başmı sax lar” , “DiHnin bəlasmı çəkir” , “Dihndən bəlaya düşdü”, 
“Dihni pəst eləyən başmı q u r ta ra r” , “Dihm-dilim olasan dilim, 
başımı güdaza vcrm ə”, “Sözü ağzmda bişir, sonra çıxart” , “Sözün 
bilməyən ağız başa toxmaq vurdurar” , “Dadh söz can arzusu, dadsız 
söz baş ağnsı” və s. kimi min ihəri adlayıb, dildə-ağızda dolaşıb gələn 
onlarca bu məzmunda atalar sözü və məsəllərin çıxış nöqtəsi buradan 
başlamırmı? Bunlar bizim bu ulu müdriklərimizin ağhnm  bəhrəsi 
dcyilmi?!

Ağlı, sağhım düşüncəsi, müdrik kəlamlan və mehriban rəftarı ilə 
A nakar yunanlar, xüsusilə filosof dostları arasmda clə nüfuz sahibi 
olmuşdur ki, son I minihiyin tarixçi ahmləri, yazıçılan, şairləri, ha- 
belə milcidi tarixin niosoflan onun ağlma, hazırcavabhğma hcyran 
qalmış, dönə-dönə kəlamkırmı toplamış, bunlara izah və şərhbr vcr- 
mişbr.

Plutarxm “ Ycddi Müdrikin ziyafəti” əsərində xatırhıdığı filosof 
Falcsin onun haqqm da dcdikləri diqqəti cəlb edir: “Sütunlu cyvanda 
A nakar da  oturm uşdu, qarşısmda isə qız dayanmış və əlləri ib  onun 
saçlarmı darayırdı. Falcsi gördükdə qız karıxm adan ona tərəf 
yüyürdü. () da onu  öpdü və gülümsünərək dedi: “Çox gözəl! Bəzək 
vcr ona ki, bizim əziz qonağımız üzdən solğun və müdhiş görün- 
məsin!” Mən soruşdum ki, bu qız kimdir? () cavab vcrdi: “Sən niyə 
bizim müdrik və şöhrəth Ycvmctidanı tanımırsan?...” Nilekson dcdi: 
“ Nə üçün (), b c b  rnchribançıhqhı Anakara pərəstişkarhq gıistərir".

Falcs cavab verdi: “A nakar sağhım fikirh, çox bihkh adamdır. O, 
məmnuniyyətb və bütün təfərrüatı ib  söybyir ki, onlarda -  Skifiyada 
adam lar nə ilə qidalamr və azar-bczardan nccə xilas olurlar. Bax, 
mən b eb  zənn edirəm ki, indi o, ona qulluq edir və nəvaziş göstərir 
ki, özü onun dediklərini eşitsin və öyrənsin” (121, s. 362).

Dövrünün görkəmli adam larm m  şair haqqm da dedikbri 
təsəvvürü genişləndirir, onun şəxsiyyətini, fəaliyyət dairəsi və əlaqə- 
brin i tamamlayır.

Sosikrat dcyir ki, o, Afinaya 48-ci olimpiadaya gəlmişdi, arxon 
(qədim Yunanıstanda baş hökümət məmuru) Yevkratla (592/589-cu 
ilbr) görüşmüşdü.

Hermipp dcyir ki, o, Sokınun evinə gəlir, xidmətçisinə buyurur 
ki, ev sahibinə dc, A nakar onu görməyə gəlib, mümkünsə, ona dost 
və qonaq olmaq istəyir. Bu sözü eşitdikdə Solon xidmətçiyə tapşırır 
desin ki, dostlar, adətən adam m  öz vətənində olar. Lakin A nakar o 
saat söz tapıb deyir ki, Solon e b  öz vətənindədir, bəs onda nə üçün 
özünə dost istəmir? Onun hazırcavablığmdan zərbə almış Solon onu 
evə dəvət edir və ən yaxşı dostu olur.

“Bilqamıs” dastanında “ Yeddi Müdrik”dən söhbət gedir. Bunu 
isə təsadüfi saymaq olmaz. Burada ənənəvi və qırılmaz bir tcl, mənəvi 
bir bağhlıq var. Anlayış əslində bu qaynaqdan gəlir, A nakar 
“ Bilqamıs” dastanındakı “ Ycddi M üdrik”lər nəslinin davamıdır. 
Bizdə hərdövrün, hər zamanm öz müdrikbri olub. M.ö. III-II minil- 
liklərin öz, son minilliyin də öz “ Ycddi M üdriki” varmış ki, bu 
məlhum da yaranıb. A nakar da son dövrün iskit-türk müdriklərindən 
idi ki, onun haqqında, hələlik əsas sözü yunan mənbələri dcyir.

3) Fəlsəfi görüşləri
Anakarın ayrıca fəl.səfi əsəri olduğu barədə, həbhk məlumat yox- 

dur. Lakin onun məlum kəlamları, filosollarla söhbətbri və 
mübahisələrdə irəli sürdüyü fikirbr, yürütdüyü mühakimələr fəlsəfi 
mahiyyət daşıyır, dünyagörüşü, həyat mövqeyi haqqında təsəvvür 
yaradır və öz yunan m üasirbrindən hər mənada yüksəkdə
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dayandığını təsdiq edir. Bu təsəvvürbrdən biri çox hoyati vo həmişə 
aktual bir m əsəb  kimi ortaya çıxan “ev” , “ocaq” , “yurd” , “a ib ” 
nədir? suahna verdiyi cavabda özünü göstərir. O, bu məsəbdə 
m üasirbrindən fərqli olaraq, daha  aydın, sağlam, dünyəvi və bəşəri 
mövqedən çıxış edir, öz əsh-nəcabətini təsdiq edir.

P lutarx “Yeddi M üdrikin ziyafəti” əsərində ev sahibi filosof 
Periandrm dihndən yazır: “Söhbət tam am  olduqda, mən evi lazımi 
qaydada necə idarə etmək gərəkdir? Hakimiyyəti və dövbti çox az 
adam idarə edə bildiyi halda, evi və onun  ocağmı hər bir kəs idarə 
edir -  deyə xah işb  kişibrə müraciət e td im ” .

“Əgər “hər bir kəs” -  buna Ezop güldü, - deyirsənsə, yəqin ki, sən 
burada A nakan hesaba almırsan. Onun evi yoxdur, o öz evsizhyi iiə də 
fəxr edir. Axı o, arabada yaşayır, necə ki, deyirlər, öz təkərbri üstündə 
Günəş kimi göyün gah bir, gah da o biri tərəfində gəzib dolaşır” .

Burada A n ak ar  oxun hansı hədəfə tu şbnd ığm ı dərhal duyur, 
onun vətəndaşhq hissi cuşa gəhr və Ezopa beb  bir qəti cavab verir; 
“Ona görə də, - A nakar  dedi, - bu Tanrı ya yeganə azaddır, ya da 
tannlar sırasmda ən azad olamdır. O öz qanunu ib  yaşayır, küll-ix- 
tiyar sahibidir və heç kəsə tabe deyildir. O hökm ranhq  edir və 
hakimiyyətini sürür. Onun cəng arabası isə ölçüyəgəlməzdir, gözəldir 
və əzəməthdir. D oğrusu , sən bunu anlamam ısan, yoxsa, sən öz 
gülüşünlə onları b iz im b müqayisə etməzdin” .

Bu sözbr hər şeydən əvvəl, kamil insan müdrikhyinin təsdiqidir, 
şəxsiyyətin qərəz və ədabtsizhyə qarşı qəti çıxışıdır.

A nakar deyir: “Sən isə, Ezop, göründüyü kimi, bax bu qazma, 
taxta və palçıq sığmacaqları ev sayırsan, - sən ancaq bu ilbiz çanaq- 
larmı ev hesab edirsənsə, bəs onda burada yaşayanlar kimbrdir. Ona 
görə, sən Solona da  gülürsən ki, o, Krez saraymm cah-cəlalh bəzək- 
düzəyini görərkən onun sahibini xoşbəxt və bəxtiyar saymır, arzu 
edir ki, onun ətrafmdakı bər-bəzəyi yox, onun içində olanları gözəl 
və xoşbəxt görsün. Görünür, sən öz Tülkünü yaddan çıxarmısan*.

* E z o p ı ın  tn ınsi ll. 'irincbn b ir in in  surot i.

Hansı ki, rəngbərənglikdə bəbirb  mübahisə edir və öz taleyinə 
deyirsən, mənim içərimə bax gör nə qədər rəngarəngəm. Sən bən- 
n a b rm ,  dülgərlərin likdiyi evə baxıb deyirsən, - bəh, onun içərisində 
yaşayan uşaqlar, ər-arvad, dostlar, qulluqçular və başqaları nə qədər 
xoşbəxtdirbr. Lakin ağhn məntiqi və sağlam düşüncə ib  fikirləşəndə 
hətta  qarışqa və ya quş yuvasmı b eb  gözəl və xoşbəxt adlandırmaq 
olar. Bununla mən Ezopa cavab verir və D iokla da işarə edirəm, 
q abn la r ı  isə qoy ədab th  olaraq hər kəs öz rəyini desin” (121, s. 374).

Ezopa cavabmda A nakar əsl filosof kimi ucahr, özü və mənsub 
olduğu xalqla T a n n  arasm da bir bənzərlik “k ə ş f ’ etmiş olur. E b  bu 
səviyyədən də danışır. Bu cavabda həm insanm həyatı ib  bağh çox 
mühüm əzəh və əbədi bir m əsəb (ev, ocaq, a ib  və onu idarə etmə və 
s.) öz fəlsəfi şərhini tapır, həm də onun bir filosof kimi yüksək insani 
byaqəti və daxih abm i açıhr. Anakarm şərhincə məgər “ev", “ocaq", 
“a i b ” Ezopun düşündüyü kimi təkcə dörd taxta və ya daş di- 
vardırmı, palçıq-daş-taxtadaş sığmacaq və ya möhtəşəm saray- 
lardırmı? Əsla yox! “ l ‘.v” , “ocaq” , “ailə” və onu  idarə işi müqəddəs 
işdir. “ Ev” , “o caq ” anlayışı altmda, hər şeydən qabaq, ah canh 
sayılan insan və onun z^kası, ağh və kamalı başa düşülür, göz önündə 
ailə, övlad və onlarm  təlim-tərbiyəsi, eşqi-məhəbbəti canlanır, bir 
sözb, bütövlükdə bəşər övladı və onun həyat tərzi dayanır. Hər bir 
xalqm öz ocağı, güzəranı, əsrbr boyu damla-damla yığıhb kamil şəkil 
almış qayda-qanunları, adət-ənənəbri var, mənəvi aləmi, dili, ədə- 
biyyatı, musiqisi, incəsənəti var ki, ona hörmət etmək, baş əymək 
hər kəsin müqəddəs borcudur...

İnsanhğı beləcə ön plana çəkib, buna ali mövqedən yanaşmaqda 
ezoplar çox da dərinə gedə bilməzdibr, burada şair həssaslığı, müd- 
rik insan ağh, filosof zəkası gərək idi, bu da onda vardı.

A nakarm  anası yunan qızı olsa da o, atasm m  oğlu idi. Ata 
tərəfdən daha artıq köklü, əsilli-nəcabətli idi. Onda I^ilqamıs cəsarəti, 
Zərdüşt zəkası, A lp Ə r  dəyanəti vardı. A lpƏ rin  dəyanəti qıhncmda, 
onunku  isə ağhnda, sözünün kəsərində idi. Bu mənada o, Zərdüşt 
amah, dini-fəlsəfi təliminin sadiq təbliğatçısı idi.

442 443



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ A zərhavcan  ədəbivvatı tar ix i

A nakar öz ana torpağını, elini, ulusunu, xalqını aloşin məhob- 
bə lb  sevən, onun adət-ənənələri, yaşayış qaydaları, moişoli ilə fəxr 
edən vətəndaş-sənətkardı. O, yad ölkobri gozso do, yunan adot-ənə- 
nəbrin i öyrənsə də, “yadellib rin” bayram  vo dini morasimbrində 
yaxmdan iştirak etsə də, xalqma, elinə, ulusuna, onun ruhuna bağh, 
köçəri həyat tərzinin poeziyasma vurğun idi. Buna göro do Ezopun 
tənəli atm acasm a dərhal e b  koskin cavab vcrib susdurur, ona elə 
zərbə endirir ki, məntiqi, sağlam düşüncosi önündo hor kəs, “Yeddi 
M üdrikin” heç biri dino bilmir. A nakar “ Məchs”in qalibi olur.

Tanrı-Allah anlayışı, mövcud ab m in  idaro olunması, inkişafı və 
s. həmişə dünya fılosoflarmı düşündürən mühüm mosoblərdən ol- 
muşdur. Bu m əsəbdə  A n ak arm  mövqeyi tam aydmdır. O, qədim 
Şumer-türk əsas fikrinin tərəfmdo dayam r, a ta-baba ənonələrinin 
davamçısı və təbhğçisi kimi çıxış edir. Bu monada yeno həmin “Məc- 
hs”də ona verilən növbəti suala cavabı diqqəti cəlb cdir.

“Ardal ara vermədən soruşdu: “İskitbrin  də Tannsı varmı?” O 
cavab verdi; “Əlbətto, vardır və hotta bizdo onlar adam larm  dilini 
də bilir. Hərçənd ellinlər zonn edirlər ki, onlar isk itb rdən  dilh- 
dilavərdirbr, am m a nə üçünso, düşünürb r ki, sümük və taxta 
parçasmm səsi tanrılara xoş gəHr” (95, 367).

Bu fikir “Bilqamıs” d as tanm dan  vo ümumon türk xalqlarm 
insan, lakin qeyri-adi insan olduğuna, insanhqdan o soviyyoyo yük- 
səldiyinə, tann lığa  qalxdığma işarədir ki, tobii olaraq, onlar 
adamlarm dilini də bilirmişbr.

R uh  və onun  mövcudluğu, idarə olunması barodo Anakarm 
düşüncəbri diqqəti cəlb edir. Bu mosolədo o, Falcsin müddoalarmı 
şərh və təqdir edir, onu bir qədor də açır, aşkarlayır. Plutarx yazır; 
“A nakar Falesin çox gözxıl bir fikri barodo danışmağa başladı ki, ruh 
kainatm bütün mühüm vo on böyük hissəlorindo mövcuddur; belo iso 
təəccüblü deyil ki, ən g()ZoI hadisəlor Tanrm m  hökmü ilo baş vcrir. 
Bədən ruhun, ruh iso Tanrm m  silahıdjr vo necə ki, bədon öz gücü ilo 
çoxlu hərokot cdir, ancaq on yaxşı vo çoxunu ruhun gücü ilo cdir. 

J k b l ik lo ,  ruh bozi horokotlori öz-özüno cdir, bozilorini isə Tannya

lapşınr ki, o, hökmü ilo öz somlino yönoltsin, mohz silahlarmən itaət- 
kan  ruhdur” (95. 3X6).

I)iqqotolayiqdir ki, ümumtürk, h a b e b  Azərbaycan poeziyası 
ozoldon folsofo ilo, tarixlo, musiqi ib  vohdətdo yaranmışdır.

A nakar bir ncço mühüm yaradıcılıq məziyyotini öz fəaliyyotində 
birloşdiron böyük simalardandır.

1 ) 0 ,  iki dildo yazıb-yaratmış görkəmli şair idi.
2) O, qüsursuz əxlaqi tomizliyi vo işıqh ağh ilo məşhur filosof idi.
3) O, iskit-yunan odobi və adət-onənəlorini öyrənən, tədqiq edən 

ilk todqiqatçı alim idi.
4) O, domirçi körüyü, iki porli lövbor vo dairəvi dulus dəzgahmm 

ixtiraçısı idi.
Yunan folsofo tarixino iskit A nakar “Yeddi Müdrik”dən biri kimi 

daxil olur. Diogen yazır; “ Bu adamlar m üdrikbr sırasmdadır; Falcs, 
Solon, Pcriandr, Klcobul, Xilon, Biant, Pittak; bunlara həm do iskit 
Anakarı olavo edirlor” (66. 12); “Cjippobotun “ Filosofiarm siyahısı” 
osorindo bu filosoHarm adı çokilir; Orfey, Lin, Solon, Pcriandr, 
Anakar, Klcobul, Mison, Falcs, Biant, Pittak, Fpixarm” (86, s. 42).

“ Ycddi Müdrik”Ior siyahısmda bozon 20 alimin adı çokilir. Buna 
göro do yunanlarm istifado etdiyi “ Yeddi Müdrik” anlayışı istilahı 
vo iskit-sak Anakarm bu anlayış altmda toqdimi düşündürür. Burada 
“Yeddi M üdrik” məzmunu şortidir, bəs bu anlayış özü əslindo 
haradandır, bu likrin kökü, qaynağı haradan golir? sualı ortaya çıxır.

Yunan rolsofosi vo m üdrikbrin in  tarixi m.c). son minillikdən o 
yana gclmir. Lakin h o b  III minillikdə Şumcr türklorindo - 
“ Bilqamıs” das tanm da bu barodo danışırlar, dastan “ Yeddi Mü- 
d rik” in adı ilo başlanır, onunla da tamamlanırdı. Uruk D övbt şo- 
hori büncwrosinin qoyuluşunda “Yeddi M üdrik”in iştirakı olduğuna 
bədii sual şokhndo bcb  işaro vurulur;

Divar hi^nü^ kərpicıLın hərk hörüliih ha^a-ha^
Ycddi M iidrikmi <ıoyuh qalamn hinnn.ı da^.?!

(14, 11., I, /5 ; XII., 2S9).
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Bu, elə-belə, təsadüfi deyilmiş söz deyil. Deməli, anlayış əslində 
daha qədimdir, Şumer-türk təfəkkürü ilə bağlıdır. “Y eddi” sözü və 
bu sözün xüsusiləşməsi, rəmzi m ənada işlənməsi də qədim şumerlərə 
gedib çıxır. “Yeddi M üdrik” adı mifık anlayış kimi tarixləri keçib 
gəlib, türk xalqlarmm tarixində ta qədimlərdən güclü iz buraxıbdır. 
Y unanlara da buradan keçib, onu “özününküləşdirib”lər. Bununla 
da “Yeddi M üdrik” məzmunu dünya modelinə çevrilib.

M.ö. I minillik tarixdə Sak dövrü kimi məşhurdur. Bu dövrdə 
saklarm Qərbə axmı da çox güclənmişdi. Alman alimləri H erodotun 
“Tarix” kitabma (1972-ci il nəşrinə) əlavə etdikləri “Qədim dünyanm 
xəritəsi”ndə S trabondan  istifadə ilə, doğru  olaraq, Sakasen//Saka- 
sena çay və duzənlik adlannı vermiş, bu əlavə ilə xəritəni bir qədər 
təkmilləşdirmişlər. Belə ki, H erodo tun  və Strabonun təsdiqinə görə, 
hələ m.ö. IX-VII əsrlərdə iskitlərin güclü dalğası olan saklar qədim 
Azərbaycanm daimi sakinləri idilər. Araz-Kür düzənliyini o vaxtlar 
öz adları ilə Sakasen/ZSakasena adlandırmışlar ki, mənası Sən sak- 
san, Sən sak torpağısan deməkdir. Xəritədə öz əksini tapan  həmin 
toponimlər bu sakinliyin canh nişanələri idi. Bura əlavə edək ki, in- 
diki “Q arabağ”m  qədim adı olan Arsak/ZƏrsak toponim i də elə 
həmin dövrlə bağhdır: Ə rsak-sak ərhrin  və ya ər sak lann  torpağı 
deməkdir.

Strabonun yazdığma görə, Qərbə tərəf “saklarm yürüşləri daha 
uzaq məsafələrə də o lm uşdu” (X I-XII, 4). O nlar Yevkos Pontu 
sahillərinə, o radan  da uzaqlara  gedib çıxmışdılar. G üm an  ki, Al- 
m aniyanm  indiki Saksoniya əyaləti və onun sakinləri bu  saklarla 
bağhdır və o rada  m əskunlaşm asr larixi də həmin vaxtlardan 
başlanır. Sakasen//Sakasena adlari, görünür, orada Saksen -  Sakson
-  Saksoniya şəklində formalaşmış, bu günədək mühafızə də olunub 
qalmışdır. Hegel, Fixte, Şellinq, Lyuter kimi m əşhur alman 
filosonarı məhz bu torpağm Saksoniyanm yetirmələridir...

A nakar odu, suyu, küləyi, buludu və yağışı Tanrm m  silahı kimi 
təbliğ cdirdisə, bu fikir Zərdüşt fəlsəfəsi idi, onun “od, torpaq, hava 
və suyun T ann  sayılması” fikrindən gəlirdi.

2. M İ D İ Y A  D Ö V LƏ Tİ VƏ H Ö K M D A R LA R I. 
R Ə V A Y Ə T L Ə R .

Midiya dövləti, onun təşəkkülü, padşahları, inkişaf yolu və s. 
barədə ilk və etibarh məlumatı Herodot verir. Onun yazdığma görə, 
Midiya dövləti çox təbii yolla yaranıb və inkişaf edib. Midiyahlar o 
vaxt kənddə yaşayırmışlar. Bütün M idiyada qanunsuzluq hökm 
sürür, yalan ayaq ahb  yeriyirmiş. Deyok öz kəndinə çox hörmət 
edirdi. İstəyir ki, orada haqq-say, düzlük olsun və ədalət bərpaedil- 
sin. O çahşır ki, yalançıhğa son qoyulsun, yeni qayda-qanun yaradıl- 
sm. Belə də hərəkət edir. Bu üstünlüklərinə görə həmyerliləri onu  
hakim scçirlər. Lakin bu  da mövcud vəziyyətə son qoya bilmir. 
Deyok və tərəfdarlan qərara gəlir ki, daha belə yaşamaq olmaz, gəlin 
özümüzə hökmdar seçək. Onda bizim ölkəmizdə qayda-qanun olar 
və biz də işlərimizi yoluna qoyarıq. O nlar bir-birini inandırır və 
hökm dar seçmək qərarm a gəlirlər.

Deyok hökmdar seçilir.
Böyük həvəs və ehtirasla fəaliyyətə başlayan Deyok tezliklə 

hökm darhq iqamətgahı qəsr tikdirir. Qəsrə və bütün Midiyaya 
mühafizə dəstələri qoyur; midiyahlara paytaxt şəhəri saldırır, onu 
qorumağı, möhkəmlətməyi, ə trafinda qala divarları ucaltmağı 
tapşınr. Qədim L kbatan  (Həmədan) şəhərinin əsası qoyulur. Bu 
şəhər mərkəz olur.

Dcyok Midiya xalqlarmı birləşdirir və bütün Midiya üzərində 
hökmranhq cdir. Midiya dövləti ətrafinda 6 tayfa birləşir. Bu tayf alar 
içərisində maqlar daha fəal olub, apancı qüvvə sayılırdı, dövlət qa- 
nunlarmı və dini əsasları onlar yaradırdı, gələcəyi qabaqcadan xəbər 
verirdilər və s. Bu tayfalarm soy-kökünə görə hansı tayfalar olduğu 
barədə məşhur fransız alimi l l̂ize Rcklünün fikri maraq doğurur. O, 
Oppcrt və Lcnormana əsaslanaraq yazır ki, Midiya dövlətini təmsil 
edən 6 tayfadan ikisi i\n tayfası və İran mənşəli, qalan clördü isə, yəqin 
ki, “turan əsaslı” əkinçi əhalisi olub; bunlar da iki qrupa ayrılıb: otu-
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raq əkinçi alıali və maldar nomadlar. Alim Oppel vo Lenormanm 
guya həmin iki tayfadan biri “ari xalqdır” va o birisi də “maq əsilli”dir
-  fıkrinə qarşı çıxır və yazır: “H əb  26 əsr bundan əvvəl Arazm dağlıq 
vilayətləri və İranm yaylaları arasmda heç bir ari qarışıqlı əhali yox 
idi. Turanhlarla  arilər arasmdakı barışmaz ziddiyyət elə bir rəmzi 
məna kəsb etdi ki, hər iki ailə budağı -  midiyahlar və farslar arasmda 
döyüş mübarizəsinə gətirib çıxartdı” (144, s. 394-395).

53 il hökm ranhq  etdikdən sonra Deyok vəfat etmişdir. Onun 
yerinə oğlu F raort keçir. O, Midiya ərazisini daha  da genişləndirir; 
güclü intizam yaradır, qoşunu silahh dəstələrə - qıhnchlara, oxatan- 
lara və atlılara bölür və onlarm müstəqil hərəkət etməsinə əmr verir. 
Əvvəlcə farsları özünə tabe edir, sonra Qalisə (indiki Qızıl İrmaq 
çayma) qədər olan bütün Asiya torpaqlarmı öz hakimiyyətində bir- 
ləşdirir. F rao rt  bir-birinin ardmca yürüşlərə başlayır. Nəhayət, As- 
siriyanı tu tur, əvvəllərdə bütün Asiyaya hakim  olan Nineviyaya 
hücum edir. Və bu yürüşdo də məğlubiyyətə uğrayır. F raortun 22 
illik hökmranlığı dövründə onun qoşununun böyük bir hissəsi bu 
yürüşdə məhv olur.

F rao rtun  ölümündən sonra hakimiyyətə oğlu Kiaksar keçir.
Kiaksar (m. ö. 625-585) sələllərindən daha yaxşı hərbçi idi; o, əv- 

vəlcə qoşun hissəsində nizam lanm a aparır, Asiya ordusunu iki 
hissəyə - nizə gəzdirənlərə, oxatan lara  və atlılara ayırır. O, 
lidiyahlarla çarpışır. Qalisədək bütün Asiyanı öz hakimiyyəti altma 
ahr. İngilis alimi Mcri Boysun tədqiqatm a görə bu vaxt “Midiya 
dövləti 60 il çiçəkləndi. Cjörünür, bu ərəfədə zərdüştlük də qərbi iran- 
hlar a rasm da uğurlar qazanm ağa başladı” (115, s. 61). Kiaksar 
tabcliyində olan xalqlarla Nineviyaya qarşı çıxır ki, atasmm hayıfmı 
alsın və şohəri dağıtsm. O, a.ssiriyahlara qalib gəlib Nineviyanı 
mühasiro edir. Bu vaxt onun hökmranlığı hüdudlarma başda impc- 
rator Madycs (Alp Ər Tonqa Əfrasiyab) olmaqla, saysız-hcsabsız 
iskit-türk qoşunu  gəlir. Iskitlər Midiya torpağm a daxil olurlar. 
H crodotun fıkrincə, Kioqsarm hakimiyyəti dövründə Midiya dövləti 
cyni vaxtda iskit-turan impcriyasma daxil idi...

Kiaksarm vofatmdan sonra onun ycrinə oğlu Astiaq (m.ö. 5X5- 
553) kcçir.

Midiya hökmdarı Astiaqla bağh rəvayət-hekayə
Astiaq sələHərindən hökmdar ata və babalarmdan fərqli olaraq 

daha  yaddaqalan  və tarixdə özünəməxsus iz buraxan hadisələr 
dövründə hökmranhq cdir.

Hercdot “Tarix” kitabmda Astiaqm hökmranhğı üzorində gcniş 
dayanır. Bununla da hökmdarm daxili aləmi, qəzavü-qodorn inamı 
açılmış olur. Hcrodot Astiaqm iki yuxusunu vcrir.

Birinci yuxu belodir: “ Kioqsar iskitlərin hökmranhq ctdiyi vaxt 
da daxil olmaqla 40 il padşahhq etdi. O öləndən sonra K iaksann 
oğlu Astiaq padşah oldu. Astiaqın bir qızı oldu. Astiaq bu qızın 
admı M andana qoydu. Bir dofə Astiaq belə bir yuxu gördü ki, qızı 
çoxluca sidik buraxıbdır, bu sidik baş şohəri tamamilo doldurub vo 
bu sel kimi bütün Asiyanı basıb. Astiaq yuxusunu yuxu yozan kahin- 
ləro noql ctdi, onlar yuxunun monasmı otraHı danışarkon Asliaqm 
canmı qorxu aldı. M andananın oro gctmok vaxtı çatdıqda, Astiaq 
eşitdiyi yuxudan qorxaraq onu özüno borabor bir adama oro vcrmok 
istəmodi. O, qızı Kanbis adlı bir iranlıya vcrdi. Bu iranlı moşhur 
ailodən olub çox yumşaq xasiyyotli bir adam  idi. Astiaq bu adamın 
nüfuzunu hor hansı bir midiyalının nüfuzunun yarısından da aşağı 
hcsab edirdi" (4, s. 77).

İkinci yuxu bclodir; “ M andananm  Kanbi.so oro gctdiyinin birinci 
ili Astiaq ikinci bir yuxu gördü. Bu yuxunun mozmunu belo idi ki, 
guya qızmm uşaqhğmın ağzından bir üzüm kohı (meyno) bitib bütün 
Asiyanı bürümüşdür. O bu yuxunu da yuxu yozanlara nağıl ctdikdon 
sonra  qızm doğmasına bir a /  qalmış onu İrandan gotirdib qapısı 
bağh bir ycro saldı. Yuxu yo/anların dediklorino göro qı/mdan doğu- 
lan uşaq onun ycrindo padşahlıq edocokdi, buna göro do Astiaq uşağı 
doğulan kimi mohvctnıok qorarma golmişdi. Kcyxosrov doğularkon 
Astiaq qorxaraq ö /  qohuınu, inanılmış vo bel hağlamalı bir adam 
olan Qarpağı yanına çağınb dcdi:
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-  Q arpaq, sənə bir iş tapşıracağam, bu işi ohomiyyotsiz sayma, 
mənim yaxamı başqalarmm əlinə vermo, goləcəkdo öz bodbəxtliyina 
səbəb olma, M andananm  doğduğu uşağı apar  ovinizə öldür, harda 
istəyirsənsə, orada basdır” (4, s. 77).

Hadisələr bu  yuxular, onlarm yozumu yönündə davam və inki- 
şaf edir. Kahinlər yuxulan necə yozmuşdularsa, hadisələr həmin is- 
tiqamətə də yön ahr.

Hadisələrin gedişinə Q arpağm  xəyanoti təkan vcrir; o, tapşınğı 
yerinə yetirmir, “əhəmiyyətsiz sayır". Bununla da Kambisin 
Astiaqm qızm dan olan oğlu Keyxosrov (Kir) böyüyür, iranhlan ət- 
rafma toplayır, üsyan qaldınr və bir sıra Midiya saray zadoganlarmı 
da öz tərəfinə çəkir. Bu işdə Q arpaq  ycnə xəyanot cdərək t>na kömək 
edir. Bu m əzm unda bir məktub da  yazır: “ Kambisin oğlu, allahlar 
səni hifz edir. Yoxsa sən bu yüksəkliyə qalxa bilmozdin. Öz qatiHn 
A stiaqdan intiqam  aL O səni öldürmək istəyirdi. Sən allahlarm və 
mənim səbəbimə sağ qalmısan. Elə biHrom ki, bütün əhvalat artıq 
sənə məlumdur, mənim səninlə nccə rəftar ctdiyimo, səni öldürməyib 
çobana verdiyimə görə Astiaqm mənə nccə coza vcrdiyini, yəqin ki, 
bilirsən. Mənə inansan Astiaqm indi hakimiyyət sürdüyü bütün yer- 
lərin padşahı olacaqsan. İranhlan  qiyama hazırla və Midiya üstüno 
davaya gəl. Əgər Astiaq məni qoşuna sərkordo toyin cdib sənin 
qabağm a göndərsə işlər lap ürəyin istəyon kimi olacaq, yox, məşhur 
midiyahlardan başqa bir adam təyin ctsə, ibrqi yoxdur, çünki Midiya 
kübarlan  hər kəsdən əvvəl ondan üz döndərocək və səninlə birlikdo 
Astiaqı tax tdan  salmağa çahşacaqlar. Burada hər şcy hazırdır, son 
də tez, tez, müm kün qədər tez horəkət clə” (4, s. 84-85).

Keyxosrov iranhlara çoxlu vədlər verir, onları qiyama hazır- 
layır; Midiya saray zadəganlarmı da  öz təronno çəkib qiyam qaldırır, 
hakimiyyəti devirir, ələ ahr.

Midiya dövlətinin süqutu və hakimiyyətin yadlara farshıra 
keçməsində, əlbəttə, Astiaqm tədbirsizhyi, gördüyü yuxuhırdan çaş- 
qmhğı gətirib bu yerə çıxarmışsa da əsas işi - xəyanəti saray zadəganı 
Q arpağm  intiqam hissi görmüşdü...

“Azərbaycan odobiyyatı tarixi" (üç cilddə, I c. Bakı. 1960)ndo 
Astiaq vo onun hökmranhğı tarixi “əfsanə, əsh ohnayan bir nağıl” 
kimi toqdim cdihr: “ Hcrodotun “Tarix”ində qodim Azorbaycanhı 
əlaqodar bir ncço ofsanə vardır. Hcrodot bunları tarixi hoqiqot kimi 
vcrmişdir” (1, s. 22).

Bu fıkir sohvdir; no onun clmi, nə də məntiqi əsası var. Söhbot 
“Astiaq” vo '"Tomiris^don gcdir, “əfsano”, bunlara dcyihr. “ Lakin ' 
sözü ilə Hcrodota irad tutulur.

“Lüğol” kitabhırında “ofsanə” , “əfsanəvi” sözlorino bu mənahır 
vcrihr: "'Əfsanc') - nağü, əsli olmayan; dfsaıwvi -  əfsano ohm, osh ol- 
m ayan” (126 a, s. 199).

Başa düşülmür, anlaşıhnır ki, Hcrodot kimi ciddi, dünyovi 
alimin IwqiqM kim i vcnUyi tari.x -  “ Lakin bu tarixi hoqiqotlor daha 
çox yanmtarixi ofsanolər, yaxud yanməfsanovi tarixi hadisəlordon 
ibarətdir” dcyo “ təhlü” cdilir, Hcrodota “düzoliş” vcriiir. Arxa- 
smca; “ İndi artıq tamamilə aydmlaşmışdır ki, Hcrodot öz osorini 
yazarkon cizündon qabaqkı tarixi məlumatlardan, yazıh abidolordən, 
rosmi sənodlordən istifado ctmişdir" dcyilir. Bunun arxasınca ycno 
bu həqiqətlorin üstünə kölgo sahnır vo ya tamam rodd cdilir: “cloco 
də öz şəxsi müşahidələrinə osaslandığı kimi, xüsusi olaraq, dinləyib 
öyrəndiyi osatiro, ofsanoləro do müraciət ctmişdir. “7'arix”in yazıldığı 
zaman ilo orada təsvir olunan hadisələrin arasmda müoyyon bir müd- 
dət kcçmiş olduğundan bu “həqiqət” lorin bu müddot ərzindo ağız- 
larda dolaşdığı nəzorə ahnarsa, aydın olar ki, hıınlar lari.xı 
r'ifsaıuıhırcLvı ha.'iqa hir .şvy (ieyiklir.

Bu əl'sanəlordon biri olan “ Astiaq” olsanəsi son Midiya hcikm- 
darı “ İştuvcqu Astiaqa hosr olunmuşdur” (1, s. 22-23).

Münasibot aydmdır. ustahqla hoqiqətin üstündən xott çokilir.
Ncco olur ki, Hcrodot “Tarixi yazarkon özündon qabaqkı “tarixi 

m əlum atlar” ı, “ yazıh monboloro” , “ rosmi sonodloro” osaslanan 
böyük alim “dinloyib öyrondiyi əsatirloro, əlsanolərə müraciot 
cdərkon likirləri tam am  doyişdi, tarixi hoqiqətlor “osli ohnayan 
nağıla, ofsanəyo” çcvrildi.
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Burada no iso bir çaşdırma var.
Tarixo, larixi həqiqətbrə bu cür yanaşmaq, isliqamol vcrmok 

zam anm  tələbindən irəli gəlirdi. “Azorbaycan odəbiyyatı tarixi"nin 
yazıldığı dövrdə həqiqəti demək olmurdu və ya çox çətin idi. 'Farixə 
münasibətdə “ idcoloji əsaslar", xüsusi göstərişlər, qadağalar vardı. 
O vaxtlar Sovct hakimiyyətinin gizli olaraq Rcspublikahıra 
göndərdiyi “ Dircktiv”də (M oskva, 2.6.1947) dcyihrdi:

“ İbtidai və xüsusi məktəblərdə (ancaq hər şcydən qabaq orta və 
ah təhsil müəssisələrində) milh ruhlu  müəlhmləri kənarlaşdırmah, 
onlarm  ycrinə bizim müəyyən ctdiyimiz adam hın  qoymah. Tarix 
dərslərində diqqəti şahLarm qəddarhğma və xalqm onlarm əlcyhinə 
mübarizəsinə cəmləşdirmək lazımdı” (53a).

Bu “ Direktiv” (əmr, gizh göstəriş) 1937-ci ildə alimlərə, müəl- 
limlərə, milli ruhlu ziyahlara kütləvi divantutulmadan sonra, 1947- 
ci ildə rəsmiləşmişdi. 1950-1960-cı illərdə qədim dövr ədəbiyyal 
tariximizi yazan və ali təhsil məktəblərində dərs dcyən və tədqiqal 
institutlarm da işləyən alim-müəllimlər rcjimin bu göstərişinə əməl 
etməh olmuşlar...

Az^rbaycan hökm dan Tomirisə də həmin mövqcdən yanaşılmış, 
onun fəaliyyəti haqqm da yaranmış rəvayətlər, hckayətlər də əsli ol- 
mayan, əl'sanə olan hadisələr kimi təqdim cdilmşdir.

Azərbaycan hökmdarı Astiaqla bağh H crodotun ya/.dıqlan əsl 
tarixdir. O nu bədii-tarixi əsər kimi də qiymətləndirmək, təhlil ctmək 
olar. Əsərin baş qəhrəmanı Astiaqdır. Hir hökmdar padşah surəli 
o laraq o, ziddiyyətlidir: lanatikdir, gördüyü yuxulara inanır, bu 
yuxular və onlarm yozumu onu çaşdırır, qorxur; qəddarlığı da vaı 
və bunun da qurbanı olur. Başçıhq ctdiyi dövləti saxlamaq, xalqını 
yaşatmaq, onu  yad əllərə vcrməmək üçün, hətta öz nəvəsini məhv 
ctmək, a radan  götürmək q ə ran n a  gəlir. Amma bu  baş tutmur, 
“çərxi-l'ələk tərsinə dövran cd ir’’. O, istəyirdi ki, a ta-babalarm ın 
yaratdığı dövlət yaşasm, onu qorusun, onun yad l'ars tayrasınm əlinə 
kcçməsinə am an  vcrməsin. Buna görə o, ən ağır qəddarhğa da əl al- 
mağa hazır idi. Əmri, tapşırığı ycrinə yctirmədiyinə, xəyanət ctdiyinə

görə Qarpağa öz oğlunun əlini ycdirtdirir. Bu mənada Astiaqla 
Qarpaq arasında gcdən son scthbət hər şcyi dcyir, onun daxili aləmini 
açır: ona bəraət qazandırır.

“Astiaq əsir ahndıqdan sonra Q arpaq onun yanma gəldi. Açıq 
və istchza ilə onun  üzünə bir çox təhqircdici sözlər dcdi və axırda 
soruşdu:

- Mənə öz oğlumu ycdirdiyin qonaqhq yaxşıdır, ya padşah əvə- 
zinə qul olmaq?

Astiaq Qarpağa bir az baxdıqdan sonra ondan Keyxosrovun bu 
işində iştirak cdib-ctmədiyini soruşdu. Q arpaq cavab vcrdi ki, bu 
barədə ən əvvəl o özü Kcyxosrova yazmışdır və bu iş onun öz işidir. 
Bu vaxt Astiaq Q arpağa sübut ctməyə başladı ki, o, ən axmaq və 
vicdansız adamdır; axmaqdır, ona görə ki, Qarpaq hər işi özü düzəlt- 
diyi halda, özü padşah olmaq istəməyib padşahhğı özgəyə vcrir; vic- 
dansızdır ona  görə ki, öz şəxsi-qərəzi xatirinə midiyahları qul 
vəziyyətinə salmışdır. Əgər laxtda özü oturm aq istəmirdi və mütləq 
bir başqasmı o turtm aq lazım idisə, bu adamı midiyahlar arasından 
scçmək daha doğru olardı. Indi midiyahlar hcç bir təqsirləri olmadığı 
halda qul oldular, kcçmişdə midiyahların qulu olan iranlılar onların 
üzərində ağahq cdəcəklər” (4, s. 86-87).

Bu sözləri tarixin atası Astiaqın dilindən dcyir: burada məsələyə 
H crodotun öz münasibəti də əks olunub. Çox ctibarh sözlərdir, ib- 
rətlidir. Astiaqın “əzazilliyi”, qəddarhğmm səbəbi də buradan aydın 
o lur. Astiaq özünün hakimiyyətdə qalmasmı yox, məhz gələcəyi 
düşünürdü, xalqın, dövlətin yad qüvvələrin əlinə kcçməsindən chtiyat 
cdirdi. Və bundan  qorxurdu; təcrübə vardı. Yəqin ki, rarslarm 
xəyanətilə T uran-Isk it hökmdarı Alp Ər T onqanm  ölümü də 
A stiaqm yaddaşında qahrdı. Sonda Astiaqm Qarpağa dcdiyi “Sən 
dünyanm  ən axmaq və vicdansız adam ısan” sözləri və bunun izahı 
d a  hökm darm  məqsədini bəyan cdir, vətəninin, xalqmm fədakar 
başçısı o lduğunu ləsdiqləyir, o təkcə özü haqqm da düşünmür, 
xalqının gələcəyini göz önünə gətirirdi.

Astiaq hələ o vaxt miladi tarixdən öncə bclə bir həqiqəti dərk
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ctınişdi ki, yaddan  xalqa hökmdar, başçı - himayodar ohna/. Bu 
düşünco, bu amal bu gün üçün do toqdir oluna bilor. 128 il ömür 
süron Midiya dövioli mohz bu osasda Ibahyyot göstormişdi. Türk 
dövlotçiliyi tarixindo çox önomh bir fıkir, idcya xotti idi. Sonra golon 
Mclcnin Hun-Türk noshnin 300 ilhk hakimiyyoti vo 618 il yaşamış 
O sm anh impcriyası bu xott, bu osas üzorindo hökm ranhq ctmiş, 
ömür sürmüşdü...

Lakin bir dövlot xadimi kimi, bu ağhn, düşünconin sahibi dar 
moqamda çaşıb qalır, ağhnı itirir, sadolövhlük cdir, ycno Qarpağa 
inanaraq fars qoşununa -  Kcyxosrova qarşı çıxarılan Midiya or- 
dusuna başçıhğı ona tapşırır, o da xoyanot cdir, şoxsi intiqam ahr. 
Dövlot farslarm ohnə keçir.

Astiaqm padşahhq ehtirası güclü idi, o, Midiya dövlotini scvirdi. 
Lakin fanatikcosino qozavü-qodoro inanırdı. O, vahimolonmiş, bütün 
soylorini bu somto yönohmişdi, clo bu qorxunun da qurbanı oldu. Hu 
hadisolor folklorlaşaraq rovayot şoklindo xalqm yaddaşma da hop- 
muşdur.

Burada ycno Hcrodota söz vcrib hckayonin sonuna diqqot cdok: 
“Astiaqm otuz  bcş il davam cdon padşahhğı bclo bitdi. Midiyalılar 
Astiaqm zahmhğı nolicosindo iranlılarm hökmranhğı ahma kcçdilor. 
Midiyalılar Asiyanm Qalis çaymdan o torofdoki hissosindo yüz iyirmi 
sokkiz il hökmranlıq ctdilor, söz yox ki, iskitlorin hökmranhğı 
dövrünü buraya daxil ctmok kızım golmir. Sonra onlar pcşman olub 
D araya qarşı qiyam ctdilorso, ycno do döyüşdo basıhb qul hahna 
salmdılar. Astiaqm zam anm da iranlılarla Kcyxosrov midiyahlara 
qarşı çıxdıhır vo bu zam andan Asiyada hökmranlıq ctmoyo 
başladılar” (4, s. 87).

Astiaqın Q arpağa dcdiyi son sözlori xalqmın qul vo osir ol- 
masına qarşı çıxdığına, osaroto qarşı durduğuna göro ona boraot 
qazandınr. O ucahr, onun qoddarhğı xalqmm azadhğı, iranhlara 
osir, qul olmarnaq xatirino idi. Ikma göro hor şcyo gctmoyo, hotta 
farsm bclindon goldiyino göro öz novosindon kcçmoyo do hazır idi. 
Hu xaraktcr, bu hiss, hu duyğu "Hilqamıs” dastanınm baş bcytindoki

molum mozmundan golmirmi?!

Öliimi) h<vızi)nuı-nü, söyl,ı, .ısir olanlar,
Öli'ımiin sif.ıtini, m,ı^,ır göst,vm ir onlar?! (14, X b , VI. 27).

Həmin fars hökmranhğı bu günodok davam etməkdədir. Arazm
o tayında 35-40 milyonluq Azorbaycan-türk xalqı -  midiyalıların 
nəsli farslarm əsarəti altındadır. Hcrodotun sözlori və Astiaqın dilib 
desək, “Kcçmişdə midiyahlara qul olan iranlılar on lann  üzərində 
ağahq edirlor” , adi insani hüquqlardan məhrumdur: Söz azadhğı 
yox, ana dilində moktob, tohsil yox, mənəvi sıxmtı, təhqir baş ahb 
gedir. Huna görə də milyonlarla soydaşlarımız doğma vətənindən 
didərgin düşüb, ana yurdu tərk ctməyə məcbur olublar və olurlar...

* * *

Farslar m idiyahlardan, xüsusilo dövlətin əsas tayfası olan 
maqlardan həmişo chtiyat ctmiş, çəkinmişlor ki, onlara tabe olmaq 
məcburiyyətində qalar, osarət altına düşo bilərlər. Bu mənada Kirdən 
sonra onun yerinə kcçmiş oğlu Kambisin (Kir oğluna atasmın admı 
qoymuşdu) farslara müraciətlə eldiyi bu “vəsiyyət” indi də öz 
qüwəsində qahr: “ Hakimiyyəlin yenidən midiyahlara keçməsinə yol 
verməyin. Amma, əgər onlar hakimiyyəti hiylə ilə zəbt etsələr, onda 
siz də cloco hiylə ilə onlardan qoparmalısımz. Əgər onlar hakimiyyəti 
güclə alsalar, onda siz də cləcə onu silah gücünə almahsmız. Əgər siz 
bunu edocəksinizsə, onda  sizin zəmiləriniz münbit, əyahnız və 
sürüləriniz isə m əhsuldar olacaq və o vaxt siz əbədi azad qala- 
caqsmız. Əgər siz onlardan hakimiyyəti qoruya və hətta buna təşəb- 
büs göstərməyəcoksini/.sə, onda si/x) ancaq quraqhq və barsızhq arzu 
edirom” (IH, 65).

Hakimiyyət uğrunda midiyahlarla, xüsusilə m aqlarla  farslar 
arasında u /u n  süron mübari/ələr (IH, 78-79) getmişdir; maqlar 
hakim mövqc tutm ağa, tam hakimiyyət əldə etmoyə dəfələrlə cəhd 
göstormişlor (III, 65-66); yenidon midiyahlar m aqlar farslar üzə- 
rindo hökmran olm uşlar (III, 73); bu uğurda bütünlükdə xalq
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mübari/oyo qalxmış (III, 75) və s. Əksər hallarda iso farslar qalib 
golmiş, hakimiyyoti əldən verməmişlor; hoUa maqlar ü/orindo çalı- 
nan qoloboni lonlonoli şəkildə “maqları ozişdirmo, qn 'ma” bayramı 
(III, 79) kimi do qeyd etmişbr.

Bununla bclo, larslar, fars hökmdarları onlarm /okasma, ağlma 
həmişo möhtac olmuş, m aqlar da  öz yaradıcıhğı, dini-lblson, hüquqi, 
odobi foaliyyotilo fars hakimiyyotino qulluq etmok, xidmot göstormok 
mocburiyyotindo qalmışlar. Farslar maqlarm tokco ağhna, /okasma 
deyil, Ibrasətino, cosarətinə, etibarınrı da qibtə cdirmişlor.

Moşhur coğrafıyaşünas Strabon, Makedoniyalı İsgondorin silah- 
daşı Aristobulun molumatma osaslanaraq ya /ır  ki, Kirin qı/ıj oşya- 
larla (qı/ıl yataq, kubkah stol, qızıl tabut vo çoxlu libas vo qiymotli 
daş-qaşh bozok şeylorilo) zongin <'>Ian moqborosini maqlara etibar 
edib, qorunm asm ı onlara tapşırmışhır, omok haqqı olaraq onlara 
hor gününo bir qoyun vo hor ay bir at verirmişlor. Homin moqboronin 
üstündo bu sözlor yazılmışdı: “ İnsan! Mon (ars hakimiyyotini 
yaradan Kirom vo mon Asiyanm hökmdarı idim. I^una göro do bu 
abido üçün mono həsəd aparm a!” (XV, III, 8).

A razdan  o tayda yaşayan azorbaycanhlar lürklor oslindo 
maqlardır, midiyahlarm nəsHdir. Midiya dövloti vaxtmdan farslarla 
maqlar onlarm  xoloflori olan türklor arasmda hakimiyyot üstündo 
(arixən gedon mübari/ə, bu gün do davam edir. 1940-cı ildo (jüney 
A zərbaycanm m  fars hakimiyyətino qarşı qalxması, m oh/ homin 
mübarizələrin davamı idi ki, yenə do moğlubiyyotə uğradı... Farslar 
öz ulu hökm dar babalarm ın “vəsiyyoti"no sadiq qalaraq, 
hakimiyyoti oldon vermok istomir, sayca iki dolbdon do a /  
olduqlarına baxm ayaraq, indi belo türklor üzorində hakim 
mövqelərini saxlayırlar. Tarixi həqiqotlorin ümumi hesabı belodir: 
İran tarixindo farslar comi üç dolb hakimiyyotdo olublar. Qalan 
bütün dövrlordo İranda türk faktoru  hakim olub. Heloliklo, İran 
bütövlükdə türkün torpağı hesab olunur.

Astiaq Midiya dövlotinin axınncı hrıkmdarı olmuşdur.
lioli, Astiaq çox ağır qoddarlıq etmişdi, l.akin bu qoddarlığın

monovi osası vardı: Qarpaq hökmdarın hansı nöqtodən ehtiyat etdiyini 
yaxşı bilirdi, bu nöqtodon də yapışıb xoyanot etmiş, intiqam almışdı.

Qarpaq şoxsi monafeyini dövlotdon, xalqdan üstün tutdu. Hökm- 
dardan oğlunun intiqamını almaq üçün Vətono xoyanot clodi, dövloti 
satdı; noticədə midiyahlar farsiann osarəti altma düşdü...

Bu cür xainlor tarixdə homişə lonətlonib, bu gün də lənotlonir, 
sabah da lənətlənocoklər.

Bununla bclo, tariximi/.in Midiya dövrü müstəqillik uğrunda 
mübarizələr tarixi kimi unudulmur. Midiya dövloti və onun fəaliyyot 
dövrü Azərbaycan tarixinin parlaq sohifoləri kimi xatırlanır.

3. M ASSAG ETH Ö K M D ARLIĞ I.
TO M İRİS AN ANIN  M Ə KTU BLARI

Tomiris qədim Azorbaycan torpağmm, holəlik bizə molum olan 
ilk qüdrotli qadın hökm dandır. Bu mənada Tomiriso “ana” dcmoyə 
və ondan “Tomiris a n a ” deyə bəhs açmağa monəvi haqqımız çatır.

Söhbəti yunan tarixçilərinə istinadən iki bölmə üzrə aparaq.

1) Herodotun -  farixiıı atasının dedikləri
Herodot təsvir və şərh etdiyi hadisələrin izi ilə bizim qodim A/.ər- 

baycana, Araz üstüno də gəlib çıxmışdı. Herodot, onun ()lkəsini tari- 
m ar etmiş və ölkənin hökmdarmı əsir tutub aparmış İran şahı Kirin 
aqibətini m araqla izloyirdi. Kir əsir etdiyi Lidiya hökm dan  Krezi 
özünə məsləhotçi götürmüşdü. O, həmin qüdrətli hökmdar idi ki, bun- 
dan  təxminən 10-15 il ovvol bizim şair-lilosof Anakar moktub yazıb, 
cllinlərin həyat tər/i vo adot-ənonələrini öyrənmək üçün ondan kömok 
istəmişdi. İndi isə o, Kirin əsiri idi vo şairin ölkəsinə qarşı hücumda 
məsləhətçi sifətilə iştirak edirdi. L(wğa Kir özünü “ölmo/", 
“məğlubcdilməz"elan etmişdi. Herodot ö/zəkası vo alim sövq-tobiisi 
ilə həqiqoti üzə çıxarmaq istoyirdi. Bu moq.sodlə o, daha etibarlı mon- 
bolorə əsaslanmışdı. Herodotun “Tarix" kitabının sonunda verilon 
“Əlavələr”də dcyilir ki, Herodot massagetlor-saklarla bağh iki müx- 
tolif akkad və iskit-cllin qaynaqlarma əsaslanmışdı, ona xalq arasın- 
dakı rəvayollər, söhbotlər də kömək etmişdi. Deməli, Herodot Kir
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Tomiris münasibolbri və onlar arasmda baş vcron müharibonin larixi 
VD gcdişini mövcud sonədlər, habelə xalqdan lopladığı lakllar, söhbəl 
və yaddaşlar əsasmda bu clmi nəticələrə gəlmişdi.

Hcrodot Tomirisin Kirə göndərdiyi iki m əktubunu  və Kirin 
cəsədi üzərindəki bir nitqini vcrir və bunları ön plana çəkir, vasiləsiz 
nitq kimi dırnaq arasma ahr, i'ikir və mülahizələrini də bu ətral'da 
söyləyir. J3u isə cimi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb cdir. Mək- 
tublarm və nitqin əshndə iskit-sak, yəni qədim türk diHndə yazıidığı 
və deyildiyinə şübhə ola bilməz. Bunhu'i H crodotun  hansı mən- 
bələrdən və hansı dildə götürdüyü barədə isə söz dcmək çətindir, 
bunun o qədər əhomiyyəti də yoxdur. Mətləb bu m əktublarm  və 
nitqin məzxnunu, ruhu və idcya istiqamətindədir. Məktublar yığcam, 
süjcth və gözəl hekayə təsiri bağışhıyır, sağlam fıkir təbhğ cdir, 
xalqları sülhə və dostluğa, mchriban qonşuluğa çağınr.

Biriaci məktub-hekayə
“ Midiyahlarm* hökm dan! ü z  niyyətindən əl çək. Axı, sən 

qabaqcadan  bilməzsən, bu körpülərin çəkilməsi sənə xoşbəxtlik 
gətirəcək, ya yox. Bunu burax, öz ölkənə padşahlığmı clə və paxılhq 
ctmə ki, biz hakimiyyətimizi sürürük. Lakin, əlbəttə, sən bu məs- 
ləhətə baxm aq istəmirsən, sülhü qorumağı yox, istədiyin kimi 
hərəkət etməyi üstün tutursan. Əgər sən massagctlərə chtirasla 
hücum çəkmək niyyətindəsənsə, onda çay üzərində körpü sahnması 
işini dayandır. Sakitcə kcç gəl bizim ölkəmizə, çünki biz çaydan üç 
günlük məsafəyə çəkilərik. Əgər sən bizi öz to rpağm a buraxmağı 
daha münasib sayırsansa, onda o cür hərəkəl clə" (1, 206).

Bu m əktub Kirin Araz çayı üstündə üzən körpülər tilcdirib bu 
taya kcçmək istədiyi vaxtda yazılıb və qasidlə ona göndərihb. 
Ciöründüyü kimi, Tomiris ağıih bir hökmdar, dövlət başçısı kimi 
hərəkət cdir. Öz müdrik məsləhətlərilə Kiri yola gətirməyə, qada-

Cjöıi iniir  b u ,  nın nbnbrcin n g n b n  s.-^lıvtlir. Kir  M id iya  (.lövlolini d c v ir ib  fars döv lə t i ı ı in  

,-ısasını q o y n u ı ş d ı ı .  O ,  ın id iy a l ı la n n  d cy i l ,  a r l ıq  ra ıs ların hr^knıdan itli.

balanı sovuşdurmağa çahşır. Bu təklü’və məsləhətlər özünə güvənən, 
qüdrətinə inanan kamil bir dövlət başçısmm fikridir. Tomiris hər 
üzünə razıdır: dostluq, sülh, sakit və mchriban qonşuluq, əgər bunlar 
mümkün deyilsə, ya bu yana, ya da o yana quru torpağa çəkilib vu- 
ruşmaq. Bunun bir rəmzi mənası da var; Tomiris ana Arazm qana 
boyanmasmı istəmirdi.

Lakin nə l'ayda! Düşmən azğmdır, hcç bir şərtlə razılaşmır, hcç 
bir məsləhətə qulaq asmır, öz bildiyini cdir, “məktub"-dakı son cüm- 
lədə edilən təklii'dən hiyləgərcəsinə istil'adə cdir. Burada Krezin məs- 
ləhətinə də qulaq asır. Bu isə nəticə etibarilə ona çox baha oturur. 
Herodot yazır: “ H ökm dar ancaq zəif' döyüşçüləri orada qoyaraq 
qoşunun ən yaxşı hissəsini götürüb Araz.dan uzaqlaşır. Bu zaman 
massaget ordusunun  üçüncü hissəsi Kirin yerdə qalan döyüşçüləri 
üzərinə hücuma kcçir, onlarm cəsarətli müqavimətinə baxmayaraq 
onları qırıb tökür. (Qələbədən sonra) farslann ordugahda qoyub gct- 
diyi yemək-içməyi görən massagctlər kcf eləməyə başlayıriar. 
Doyunca yeyirlər, şərab  içirlər və yatmaq üçün uzanırlar. 1-̂ Iə ki, 
f'arslar qayıdıb gəlir, düşmənin böyük bir hissəsini məhv cdir, qalan 
böyük bir hissəsini də əsir ahrlar. Əsirlərin içərisində massagcllərin 
başçısı hökmdar Tomirisin Süpərgəpis adh oğlu da vardı" (1,211).

Tomiris ananm  dərdi bir idi, iki olur; Vətən dərdi, oğul dərdi! 
Amma ycnə də özünü sındırmır. Belə ycnilməz qəhrəmanları öldür- 
mək, məhv etmək, oğlunu əlindən almaq olar, ancaq əymək, sındır- 
maq, qırımından döndərmək olmazdı...

Tomiris Kirə ikinci məktubu göndərir,

İkinci məktub-hekayə
“Qaniçən Kir! Bu qələbənlə qürrələnmə! Sən silah gücü ilə 

döyüşdə mərdi-mərdanə yox, məkrlə, üzüm tənəyinin sizin də ağiınızı 
əlinizdən alan barı ilə çaxır başınıza vurduğu zaman, nccə ki, siz, 
f'arslarda (keflənərək) ləyaqətsiz nitqlər axmma qoşulursunuz bax, 
bu cür zəhərlə mənim oğlumu da məğlub cldin. İndi mənim xcyirxah 
məsləhətimə qulaq as. Mənim oğlumu vcr və sağ-salamat mənim tor-
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pağımdan çıx get, onsuzda massagct ordusunun üçdo hirini hoyasız- 
hqla məhv etdin. Əgər sən b e b  etməsən, onda Tanrı (jünəşə and içi- 
rəm ki, mən massaget hökmdarı, həqiqətən, sənə qan  içirəcəyəm, 
çünki sən qandan hələ doym am ısan” (1, 212).

Bu m əktubda da Tomiris müdrik, xcyirxah bir hökm dar kimi 
çıxış edir, yenə o, təmkinhdir, yenilməzdir, amansızdır. Düşmənə 
tövsiyəsi budur ki: “M ənim oğlumu vcr və sağ-salamat mənim tor- 
pağımdan çıx get” .

Lakin kimə deyirsən! K ir bu  “ xeyirxah məsləhətə” də məhəl 
qoymur. Tomirisin oğlu əsirhkdən xilas olsa da anasınm üzünə çıxa 
bilmir, özünü öldürür.

Nəticə Kir üçün çox ağır olur. Dəhşəth döyüş başlanır və uzun 
müddət davam edir. H erodot yazırdı: “Mən bclə hcsab cdirəm ki, 
bu vuruşma barbarlar arasmdakı bütün döyüşLərin ən dəhşəthsi ol- 
muşdu” (1, 214).

Tomiris ilk məktubunda təklif ctmişdi ki, “ Kir, Arazdan ya mən 
geri çəkilim sən gəl, ya da sən geri çəkil mən gəlim, mərd-mərdanə 
quru torpaqda vuruşaq”, Arazı qana  çalxamayaq. l^u təklifə də Kir 
xəyanət etmişdi. Ortada bol yemək-içmək qoyub gcri çəkilmişdi ki, 
massaget qoşunları yeməyə-içməyə qurşandığı və kcllənib ağhnı itir- 
diyi anda hücum çəkib qələbə qazansm. Xəyanət baş tutmuşdu, 
amma ycriməmişdi. O öz cəzasmı almah idi...

Müharibə Tomiris ordusunun tam qələbəsi ilə nəticələnmişdi. 
Hökmdar ycrə sərilmiş insan cəsədlərinin içindən Kirin ölüsünü tap- 
mağı və onun başmı kəsib insan qam ilə doldurulmuş çaxn- tuluğuna 
salmağı əmr etmişdi. O nun ölüsünə istchza ilə dcmişdi:

“ Mən sağ qalsam da ycnə sən məni məhv ctdin və mən sənə vu- 
ruşmada qələbə çaldım, çünki mənim oğlumu hiyləgərcəsinə tutdun. 
Hu səbəbə indi mən, necə ki, səni hədələmişdim, səni qanla, bax 
bcləcə, doydururam ” (1, 124).

Hökm dar Tomirisin hər cəhətdən mənəvi haqqı vardı ki, Kirin 
(')lüsünü təhqir ctsin, onun başmı kəsdirib qan tuluğuna atdn'sm və 
son sözünü dcsin.

Tomirisin nitqindəki iki l’ıkrə diqqət cdək:
1) “Mən sənə vuruşmada qələbə çaldım”, yəni mən bu qələbəni 

mərdiiklə, açıq döyüşdə qazanduTi;
2) “Sən isə mənim oğlumu hiyləgərcəsinə tu tdun”, yəni hiyləyə

ol atdm, namərdlik ctdin, tələ qurdun.
Tomirisi qəzəbləndirən də bu “hiyləgərlik” , bu namərdlik ol- 

muşdu. Çünki hiylə, məkr işlətmək, tələ qurmaq, lənd-ləsada əl 
atmaq Tomirisin təlim-tərbiyəsinə, onun mənsub olduğu və başçılıq 
etdiyi xalqa yad idi. O dur ki, onu hcç cür bağışlaya bilmir, ölüsündən 
də əl çəkmir...

H erodot yazır: “ Mənə bclə gəlir ki, Kirin ölümü haqqm dakı 
çoxlu hekayələrdən bu daha m ötəbərdir” (1, 214). Söz nüfuzlu 
sözdür, buna adi tarixçi və ya adi alim-yazıçı yox, tarixin atası şa- 
hidlik cdir.

Hər iki m əktub-hckayə və nitq bir vahid xətdə birləşir. Buna 
görə, üç hissədən ibarət bir əsər, bir məktub-hckayə sayıla da bilər.

A razçayı üzərində gcdən ölüm-dirim müharibəsində hadisələrin 
gcdişi və nəticə tarixin atasmın da ürəyindən idi. Çünki o, ədalətin 
tərəfdan o lm uşdur. Həmin hadisədən o qədər də çox vaxt 
kcçməmişdi. Hadisə yaddaşlarda qahrdı və tarixçi, ycri gəldikcə 
“bclə nəql cdirlər” , “ mən öyrəndim ki” dcyə xalq arasındakı söh- 
bətlərə, yaddaşlara da müraciət ctmişdi.

H crodotun hadisələrə obyektiv yanaşması və qiymət vcrməsinə 
xalqm özündən öyrəndiyi, cl arasm da mövcud olan rəva;/ətlər, 
hckayələr, söhbətlər də kömək ctmişdi. Tarixçinin Tomirisə mü- 
nasibəti, bir hökm dar kimi onun ağıllı və ədalətli hərəkətlərinə olan 
rəğbəti açıq-aşkardır. Bu özünü xüsusilə hadisələrin təsvirində 
göstərir. Hclə hallarda Hcrodot tarixçidən daha çox yazıçı kimi 
qələm çahr.

2) Straborııın təsdiqi
Strabonun təsəvvüründə massagct və sak cyni anlayış, cyni 

xalqdır. O, massagctlərin və ya sakların Kirə qarşı müharibədə
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qobbosinə dair H crodol və başqa larixçilorin Hkirlorini ox/, cdir. 
Bununla beb , saklara qarşı Kirin lolo qurması soiınosi Strabonda 
özünomoxsus şokildo verilir; “K ir saklarm ü/orino yürüş cdir, lakin 
moğlub olaraq, döyüşdon qaçır. Sonra, dayandığı düşorgo ycrindo 
mümkün olan çoxlu azuqo vo xüsusib şorab qoyur. Kir qoşununa 
bir qodər istirahol verir və sonra çadırlan tam am  sursatla doldurub 
axşama yaxm özünü c b  göstorir ki, guya qaçıb gcdir. C jcri çokilorkon 
ona nə qədər lazımdır, K ir o rada dayanır. Bu arada saklar golir vo 
qoşunun tərk etdiyi yeyinti ib  dolu düşorgəni tu tub  doyunca ycyib- 
içirlər. Kir qay ıdanda  saklarm  sərxoşluqdan ağıllarmı itirdiyini 
görür. O nlardan  biri ölümcül yuxuda vurulur, digori iso silahsı/. 
atılıb-düşdüyü vaxl, düşmən qıhncı ilə haldan düşmüş şorab porisi 
kimi ycrə sərilir vo demək olar, hamısı məhv o lu r” (XI-VIII, 5).

Kirin bu fəndi, tə b  qurması qodim dünyamızm müharibə qanun- 
larına zidd idi. Buna göro də dilbrdə, ayrı-ayrı tarixçi, coğraf, yazıçı 
vo başqalarının əsorbrində çox hallanıb. Nəticodo hiylo yox, ycnə do 
mərdlik qəbbə  çahr. S trabon “ Çoxlarınm tcz-tez xatırladığı kimi, 
massagclbr Kir əleyhino müharibədə öz mərdhklərini sübut ctmişlor, 
biz də bu barədə məlumatı dcyilonlordən gtHürməh o lduq” (XI 
VIII, 6) - dcyir. Bununla da özünəqodərki rıkirbro münasibətini 
bildirir və dcy ib n b ri  təsdiq edir.

H erodot və S trabonun Tom irisb  olaqədar yazdıqları vo tosdiqi 
tariximizin etibariı və parlaq sohifobridir. Lakin indiyodək bizim 
a h m b r  bu '■‘sohifələri’' dum ana  bürümüş, onun üzorino kölgo 
salmışlar. Həm tarix, hom do odəbiyyat tarixi k itablannda hor vochlo 
bu hoqiqətbr ü/orino pordo çokilmişdir. Taixçibrimiz “ A/,ərbaycan 
odəbiyyatı ta rix i” (I. 8-18) k itabm da Midiya dcivloti, Tomiris 
hakimiyyoti onunla  bağh ohvalatlar əfsanə kimi toqdim olunmuş, 
hər iki noşrdo H erodotun  Azorbaycana aid yazdığı sohifobro vo 
odobi-bədii osərloro nağıl, osli olmayan hekayətlor vo uydurma kimi 
qiymot verilmişdir. Dcmoli, bunlar hcç nodir. Tarix dcyildir. 
Tomirislo bağh ohvalatlar isə tamam unudulmuşdur.

Dəlilsiz-sübutsuz Hcrodotu “ tok/ib” ctmoyə soy göstərmək, onun

ciddi todqiqatını ofsano sayınaq cohdi m oh/ A/orbaycan tarixi, xü- 
susilo monovi llkir tarixi ü/orino kölgo salmaq niyyətindon irəli 
golirdi. Bunun osas sobobini rcprcssiya dövrünün ağır tobblori vo 
yuxarıdan diqto cd ibn  “ türk xalqlarının tarixini saxtalaşdırm aq” 
mcyli ilo i/ah ctsok do, bunun daxili sobobbri do vardı.

Burada tarixçilorimi/in holo do susduğu, inkar etdiyi və ya görüb 
duya bilmodiyi molum hoqiqotin şairduyum unu yada salmaq ycrino 
düşordi. S.Vurğun “ Yandırılan kilablar” şeirindo üzünü4ü-cı ilbrin 
İran qosbkarlarma tu laraq tarixo nozor salmış, homin hadisəni bcb  
xatırlamışdı;

Biy varaqla tarixl.vi, ııtaıı nuvtim qar^ımda,
Aııam Tomiris k,ısmi>dimi Kcyxosrovıın ha^tm? 
Koroğlııuıııı, S.ıttarxaum ç,ıl,mgi var ha^wula.
NfisilLvim qoymayacaq da^ üstiind,! da^mı,
Anam Tomiris k,ısm,ıdimi Kcyxosrovun huiinı?

Bu fıkir də rcpressiyanın ağır illorində söylənmişdi. No üçün 
S.Vurğun Tomirisə “ a n a ” deyo müraciot ctmişdi? Onu “ anam 
T om iris” adlandırmışdı? Ç'ünki o, Azorbaycan milli dövlətinin 
banilərindon idi, xalqımızın ilk qadın hökmdarı idi. S.Vurğunun ona 
“anam  Tomiris” dcməyo ınonovi haqqı vardı...

Tomirisin m oktub lan  tokco Kiro tövsiyə vo onu sülho dovot 
elrnok deyil, boşəriyyətin tarixon həmişo sülho vo əmin-amanhğa can 
atması, qonşuluqda dinc və yanaşı, dostluq şoraitində yaşamaq arzu- 
la n n a  çağınşdır. Buna görə ö /  mo/,munu etibarib bu gün də aktual- 
dır, biziın amalımızla, sülh arzu və istəyimi/b tam sosloşir.

'Fomirisin m oktublan , Kirin cosodi önündo söybdiyi nitq, bir 
sö/lo, çalman qolobo A/orbaycan xalqmın yadclli işğalçlılara qarşı 
mübari/osi tarixdo bir qı/ıl xətt kimi keçir. 2500 ildir ki, bu mok- 
tub lar və nitq ümumilikdə türkdilli odobiyyatların, xüsusilo A/orbay- 
can odobiyyatmın tükonmo/ ilham monboyi, müxtəlif janrlarda  
yaranınış osorbrin m öv/usu olub. Nəsillər bu ruhda torbiyo alıb.

462 4r)‘



liLM ƏDDİN OI.İBOYZADƏ A zərhaycan  əchhivvatı larix i

Nüşabə, Moiıinbanu, Şirin, Babəic, Nosimi... bu kölcdnn golon tor- 
biyonin yelirmələri, bu mənəvi telin qınlmaz həlqoləridir.

4. H SSIK ” M Ə D Ə N İY Y Ə T İ

Monim Vətənim -  müqoddos cvim bütövlükdo türk dünyasıdır, 
Türküstan elidir. H arada  türk nəfosi var, türk ruhu var, ora Vətən 
torpağıdır -  Azorbaycan onun  tən ortasmda. Bu dünyanm, bu tor- 
pağm hər hansı bir guşəsindo aşkar edilən, üzo çıxan bir tarixi tapm- 
tıda: dəfinodə, kitabodo, yazıda monim payım var...

A lm a-A tanm  60 kilomctrliyindoki İssık şohorindon gənc əsilza- 
donin qəbri aşkar edilmişdir. Kurqan-qobirdon çıxan zongin dəfinə 
türk xalqlarmm miladdan öncə son minilhkdoki maddi-modoniyyot 
tarixi, incəsənəti, yazısı vo dilino aid ovəzsiz tapmtıdır. I^u zəngin 
dəfino ilə bağh hələhk iki istiqamətdo söz deyok, fikir söyloyok.

1) “Qızıl geyimli” hökmdar

l i lu  babalarımızm məskən saldığı Kürreyi-ərzin orta  qurşağı 
ana torpaq  yeraUı və yerüstü sərvətlərinin zonginliyi ilo dünyanm 
nəzorini həmişə özünə cəlb edib. Ana torpaq öz qoynunda ovəzsiz 
xəzinolər gizlodib, sahiblərinin keçmişino, qohrəmanlığma, güzoranı 
vo yaşayış torzinə, modoniyyoti və incosonotinə, zərif'o) işlorino dair 
clə söz dcyib, elo hoqiqotlori aşkar edib ki, bunun doyori hor hansı 
bir qızıl xəzinosindən qat-qat artıqdır. “ İssık” tapmtısı əsason qızıl 

zinot şeylori toplusudur. Lakin onun söylodiyi, təsdiq etdiyi tarixi 
hoqiqot qızıldan daha güclü, daha qiymotlidir. Çünki bu qızıl-zinət 
şeylori yüksok sonətkarhqhı, bodii zövqlo işlonmiş, qodim tarixi və 
güclü ənənosi ohm ovozsiz zərirsənət nümunəlori, ol incəhkloridir vo 
xalqımızın maddi-mədəniyyot tarixi üçün müstəsna ohəmiyyot kəsb 
cdir, bunhır qiymoth incosənət əsorloridir.

“ İssık” ku rqan ında  gənc sak-türk hcikmdarı “qızıl gcyim”do.

ona məxsus zinot və başqa məişot şeylori ilə dolh olunub, yanma 30- 
a yaxm qab-qacaq, yazıh gümüş cam vo s. qoyulub.

K, A.Akişevlər “Qızıl geyimi” belə təsvir, təqdim və tohlil edirlər: 
“İssık kurqanmdan aşkar edilon “qızıl gcyimh” adamm baş örtüyün- 
dəki üçmərtəboli kompozisiya səeiyyovi nümuno kimi diqqəti cəlb 
edir. Xoşbəxthkdən tamamilə toxunulmaz qalmış bu kompleks ilk 
dəfə olaraq qədim köçərilərin hakimiyyətinin romzi olan taxt-tacı 
müəyyən etməyə im kan vermişdir. “ İssık” kurqanı yeganə belə 
abidədir. İssık hakimi bayram və ya təntənəh geyimdə basdırılmışdır. 
Onun əynində zərif ipək köynəyi, qısa kamzolu (qolsuz qısa kişi pal- 
tarı), qırmızı zamşadan dar  şalvan və ya ayağmda dabansız uzun- 
boğaz çəkməsi olubmuş. Kamzolun üstündən əfsanəvi maral vo sığm 
başı şəkhndə metaldan tökmə üsulu ilə düzəldilmiş ağır yığma komər 
bağlanıb. H ökm darm  başma uca konusvari üçağızh qalpaq-papaq 
qoyulub. Persopolda pələngəbənzər məşhur sakhır (tam m ənada 
şişuclu papaqlarda) pilləkonin relyefində məhz bclə qalpaq pa- 
paqlarda təsvir edilmişdir, Boynunda ucları pələng başı şokhndə 
olan üçdəfəyə hörülmüş boruvari boyunbağı var. Sağ əhnin bar- 
maqlarında iki -  biri güzgü kimi parlaq qalxanvari formada, digəri 
başmda radius istiqamətindo çələng şəkhndə insanın profildən təsviri 
həkk olunmuş qaşh üzük vardır. Sol çiyni tərəfindo ucu qızıl və üzə- 
rinə qızıl lent sarınmış rəmzi əsa qoyulub. Sağında ağacdan çiyin 
qayışmda qmı qırmızı rongə boyanmış qıhnc -  altı döyüş silahı, solda 
qmmda sığm və at şəkilH dəmir xəncər qoyulmuşdur. O nun dostoyi 
qızıl tobəqoyə çəkilmiş ikibaşlı qrifon şəklində, tiyəsi isə qızıl örtüyü 
ilə müxtohf vohşilorin təsvirləri bəzədilmiş form ada vcrilmişdir. 
Həmin silah növləri İssık kurqanm m  məhz sak dövrüno, yəni m.ö. 
V-VI və ya IV-III yüzilhklərə aid olduğu fikrini söyloməyo imkan 
verir” (66, s. 25-26).

Miladdan öncoki son minilhyin ortalarma aid ohın bu kurqanda 
bütöv bir tarix, dövr, dövrün yüksək mədəniyyoti osrlor boyu tor- 
pağm ahm da yatıb qahb. Bugünkü mədəniyyətin özü bchə müəyyon 
mənada bununla sosloşir.

464 465



ELM O D D İN  OLİBƏYZADƏ Azərbavcan  əddhiyyatı tarixı

Rb, xəlqi -  milli geyim və bu ənənənin davamı və inkişafmı nə- 
zərdən keçirək. Göz önünə böyük fransız ədibi Aleksandr Dümanm 
azərbaycanlı surətini -  onun xarici görkəmi, qəddi-qaməti və şux ge- 
yiminin təsvirini gətirək. A .D üm a X IX  əsrdə Azərbaycan bəylərini 
və xüsusilə Xasayxan Üsmiyevi belə təqdim edir: “Otuz beş yaşlı Xa- 
say xan qədd-qamətli idi. Ahşıb-yanan gözlərində nəsə bir narahatJıq 
duyulurdu. Q apqara  saqqah onun dişlərini daha da ağ göstərirdi. 
Başma qıvırcıq quzu dərisindən tikilmiş gözəl papaq  qoymuşdu. 
Uzun, qara çərkəzi çuxa geymişdi. Çuxaya qızıh sapla naxış vurul-: 
muş, yaxasmda ətrafı qızıl və gümüşlə haşiyələnmiş iki patrondaş, 
behndə saf qızıldan olan gözəl kəmər vardı. Kəmərdən fil sümüyü və 
qızılla işlənmiş zərif bir xəncər asılmışdı. Əynindəki şalvar İran qu- 
maşından tikilmişdi. Dağlılar arasında dəbdə olan qumaş şalvarı diz- 
dən aşağı sıxmışdı. Fransızca parislilərdən heç də pis danışmayan 
Xasay xan ləyaqəth adam  idi. M ən onun mədəniyyətinə, ağhna, 
fransızca təmiz dam şm ağm a heyran qalmışdım” (12a, s. 45).

Bu təsvirdə ‘‘qızıl geyimh” sərkərdənin təkcə hökmdarlıq tacı ça- 
tışmır, onun  yerində “qıvırcaq quzu  dərisindən tikilmiş gözəl 
papaq”dır. Demək olar ki, qalan hər şey -  səliqə-sahman, yığcamlıq, 
şuxluq, zövq, qızıl kəmər və zərif qızıl-gümüş işləmələr -  bir sözlə, 
iki min ildən artıq  inkişaf yolu kcçib gəlmiş xəlqi-milli əsilzadə 
geyimi adət-ənənəsi eynidir. EIə lap bu yaxınlaradək bizim əsilzadə- 
lərimiz belə geyinmirdilərmi?! Xoşbəxtlikdən “Qızıl geyim” yerin -  
anamız torpağm dərin qatlarm da bir nümunə, şahid kimi mühafızə 
olunub qahb; bu geyim ənənəsi yerin üstündə bu və ya başqa cüzi 
dəyişikliyi ilə davam  edib gəlibdir. Kök bir, zövq bir, ənənə birdir.

“ Qızıl geyimli” hökm darın hom baş örtüyü tacm da, həm də 
kəmərində “Heyvan təsviri üslubu” kimi məşhurdur.

Tədqiqatçılar “ İssık” tapıntısınm  ümumilikdə Şumcr-türk 
dünyasına aidliyini və həmin mədəniyyətin davamı olduğunu güman 
edir və bunları bir-birinə bağlayan tellər tapırlar; “ Baş geyiminə S 
surətində incəliklə bərkidilmiş pələnglərin “dişlərini qıcartdığı” 
gövdəsi aslanbəndli (baş örtüyündə bəndləri olan) sığm balaları və
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atlarm  (xəncər bəndləri olan) çəkişməsi vəziyyəti təsvir olunur. Hcy- 
vanlarm bu cür orijinal təsviri, güman ki, qədim Mesopotomiya şərhi 
və ya Tanrı ilə döyüşməsi səhnəsi ilə bağhdır” (89, s. 26).

“İssık” tapıntısı eyni zamanda Ç'indən və Monqolustandan Qara 
dənizədək Kürreyi-ərzin orta qurşağında sakin olan türk xalqlarının 
maddi-mədəniyyətini birləşdirən nadir sənət nümunələri kimi 
qiymətləndirihr. “ Mərkəzi Q azaxıstanda” tapılmış üzərində dörd 
panterin  geri o turdulm uş patron darağı ilə örtülü qəlibinin təsviri 
m araqhdır.  Bunlar üslubca Çin və M onqolustandan  tutmuş Q ara  
dəniz ətrafı ərazilərindən tapılmış digər pişik cinsli heyvan üslublu 
abidələrin təsvirinə yaxınlaşır” (89, s. 24).

Türk xalqlarmm tarixində sak dövrü, sak mədəniyyəti çox mü- 
hüm  mərhələdir. “ İssık” kurqanm dan aşkara çıxan sak mədəniyyəti- 
nin  mühüm əlaməti məhz onun özünməxsusluğu və lərdi üslubunda, 
bu  mədəniyyətin dərin qatlarla bağlılığında idi.

Herodot yazırdı: “İskit xalqlarından başqa, Daranın yürüş etdiyi 
bü tün  Yevkos Pontu  (Q ara dəniz) ölkələrində sakin olan tayfalar 
çox  avamdır... Bizə məlum bütün xalqlar içərisində ancaq iskitlər tək 
bircə, amma bəşər həyatı üçün ən vacib olan incəsənətə malikdir 
(IV, 46). “ İskitlər inadla yad adət-ənənələrdən qaçır, bir də onlar 
təkcə başqa xalqlardan dcyil, xüsusilə ellinlərdən çəkinirlər. Bunu 
A n a k a n n  və sonra Skilin talcləri aydın göstərdi’ (IV, 76).

Deyilən fikirlər bu iki mühüm nöqtədə birləşir: I) Yevkos Pontu, 
yəni Qara dənizdən bu tərələ “ iskitlərin bəşər həyatı üçün ən vacib 
o lan  incəsənətə malik yeganə xalq” olduğu, 2) iskit-sak mədəniyyə- 
tinin -  incəsənəti və adət-ənənələrinin mühallzəkarhğı və müstəqil- 
liyi.

Beləliklə, Herodot iskit-sak, yəni türk mədəniyyəti, adət-ənənə- 
ləri və incəsənətinin mühafizəkarlığmdan danışırdı, N .Y .M arr  da 
Çin mənbələrinə əsaslanaraq, təxminən eyni vaxtlarda çinlilərin 
dediyi iskit-türk dilinin “ təbii mühafizəkarhğı” və “öz müstəqilliyini 
mühafizə b a ca n ğ m d an ” xəbər vcrirdi (110, s. 134). Bütün bunlar 
türk xalqlarmm hələ o vaxtlaradək yüz və min illər boyu formalaşan,
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sab itbşən  xnlqi-milli keyfiyyətbri, özünomoxsus monovi abmi idi lci, 
m.ö. V-I əsrbrdo  qədim dünyanm  Herodot, S trabon vo ba.'jqa alım- 
b r in in  nozərini özünə cəlb etmişdi. Qədim Çin monbobri do onlarm 
bu  üstünlüyü üzərindən s ü k u tb  keçə bilmomişdi. Xüsusilo “ İssık" 
tapmtısı tarixin atasmm fikrinin, habeb  Çin monbobrinin dediyinin 
təsdiqi olmaqla, bu xalqm (vo ya xalqlarm) öz xəlqi-milli 
keyfiyyətbri ib  seçildiyini, öyündüyünü də sübut edir.

Qədim bir vaxtda b e b  “Qızıl geyim'’in təmsil etdiyi maddi 
mədəniyyəti yaradan irq, soy-kökü bəşəriyyətin arxasında yox, 
önündə getməlidir və gedəcəkdir!

T ü rk  öz qılmeı ib  bəşəriyyətin sivilizasiyası və zokasma yol 
açmışdır, qılmc onun əlində o landa boşoriyyətə Bilqamısı, Alp Ə r 
Tonqanı, Tomirisi, A tilbm , Baboki, Şah İsmayıl Xotaini vermişdi. 
Qılmc onun əlindən düşəndə isə Zordüştü, Dədə Qorqudu, M ahmud 
Kaşğarlmı, Nizamini, Nəsimini, Füzuhni yetirmişdi...

2) Günıüş cam üzəritıdə yazı

“Issık” mədəniyyəti birdən-biro yaranmamışdu'. Cıüclü ononoyo 
əsasb n an  bu mədəniyyətin kökü, özülü vardı, zongin qaynaqhırdan 
süzülüb gəHrdi. Bu mədəniyyəti, ineosonoti yaratmış, yüksohmiş 
xalqm söz sənəti, yazısı da  bu soviyyodo olmah idi. Xoşboxtlikdon 
kurqanda  nümuno o b ra q ,  yazı-epitafiya da, onun ifado etdiyi gözol 
m əzmun da  var.

Qazax ahmi A.S.Amanjolov kurqanda aşkara çıxan yazını belo 
təqdim edir: “Kəsmə tirdən t ik ib n  qurqanm  içində dəln olunmuş 
əsilzadə döyüşçünün taxta qobri tapıhmşdır. Homin kosmo tirlorin 
içində otuza yaxm qab-qacaq və runa oxşar yazısı anlaşılmayan 
gümüş cam vardı... Bütün əhımotbrinə göro bu qobir, toxminon m.ö. 
V-IV əsrbrə  aiddir” (66, s. 65).

Todricən bu  yazı oxundu, anhışıldı, hansı dildo olduğu və məz- 
m unu  aşkar oldu: “ H aqqında danışıhm həmin yazmın oxunuşu b eb  
bir fikir yürütmoyə əsas verir ki, türk runhuı m.ö. birinci minilliyin
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ortahırında Mavareynnohrin ohl'ba yazısı ib  sıx olaqədar olmuş, ilk 
çağharda kifayət qədər müxtohniyo mahk imiş. Alma-Ata yaxm- 
lığmda sak qəbrindən tapılan runabənzər yazı, nəticə etibarib , Yed- 
disu köçoribrinin ilk dan ışd ıq b n  qədim türk dihdir” (66, s. 66).

Kurqandakı gümüş cam üzərino həkk olunmuş yazı bebdir;
Mətni sağdan sola oxuduqda bu məzmunu verir:

, L “(A) ğa s (a) na oçuk//uçuq
2. B (e) z çök bukun içrə az (y) k...”
Fikir müasir dilimizb beb  səsbnir:
L Ağa (böyük qardaş, hökmdar)! Sənə bu otaq (qobir, məskən), 

sən rahat yat!
2. Yad (düşmon!) sən diz çök! Xalqm azuqosi (çörəyi) o b caq .
Mətn türk xarakterinə, mənəvi abm ino tam uyğun nikbinlik 

ruhunda, qürur hissib yazıhb.
“İssık” yazısı nəsr dih nümunəsidir. Öz yığcamhğı ib  diqqoti cəlb 

edir. İkicə cüm bdə hər şey aydm olur. Bu dih təxminən 2500-3000 il 
bundan əvvəl danışdığımız ümumtürk dih və onun yazıda ifadəsidir.

Alp Ər T onqanm  ölümünə deyilmiş ağ ıb rdan  b aşb y araq ,  
təxminən 2500 ildən artıq  bir inkişaf yolu keçib gəlmiş Azərbaycan 
poeziyası, nəsri dihüslubca, məzmunca həmişa öz yığcamhğı ib  
fərqlənmişdir. A ğıbrm  dih, üslubu ib  “İssık” kitabəsinin diH və üslu- 
bunda bir doğmahq müşahidə olunur. Bunhırm biri şeir dih, üslubu, 
digəri isə nəsr dih üslubu kimi bir-birib səsbşir. DiHn ruhu (fikrin 
ifadə tərzi, qrammatik quruluş, söz, ifadə və o n b rm  arxaik şokH...) 
və indi nə dərəcədə anbşm as ı  baxım m dan bu dil və ü s lu b b r  bir- 
birinə çox yaxındır.

“ İssık” yazısmm qrafik üslubu və əhlT^asma gohncə, bu, “Orxon- 
Yenisey” yazısınm qrafik üslubu və əhfbasıdır, min ildə bir qədər 
təkmiHəşmişdir. “ İssık” kitabəsi təsdiq etdi ki, bu yazı V-IV əsrh^rdə 
nəinki mövcud idi, o n u n b  epitafiyabr yazılırdı. Bu qəbir d a şb rm a  
və ya zinət şeylərinə yazıhın epitafiyahu isə e b  həmin əsrlərin nai- 
liyyəti deyildi, yazı mədoniyyotinin çox qədim tarixi olmah idi ki, bu 
səviyyo ahnsın.
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Beləliklə, bütövlükdə “İssık” tapıntısı ona qədərki böyük və 
zəngin mədəniyyətin m.ö. son minillikdə davamı idi. “Bilqamıs” das- 
tam, Alp Ərin ölümünə ağılar, “Avesta”nm ədəbi qatları böyük və 
zəngin ədəbiyyatm bu səviyyədə başqa sənət sahələri yazı-həkketmə 
və yazı mədəniyyəti, habelə memarhq, incəsənət, musiqi və başqa 
sahələri olmah idi və vardı. İndi dünyanm diqqətini özünə cəlb edən 
Orta Asiya memarhq inciləri, Azərbaycanda Möminəxatm məq- 
bərəsi bu mədəniyyətin ənənəvi davamı, inkişafı və bugünkü 
nişanələridir.

Beləhklə, ümumihkdə “İssık” tapmtısı təsdiq edir ki, hələ m.ö. V- 
IV yüzilhklərdən türklər tam formalaşmış, inkişaf etmiş bir xalq idi:

1) Onun yüksək sənəti, ecazkar əl işi vardı;
2) Onun müstəqil dih, habelə ədəbi yazı dih vardı;
3) Onun öz mihi əhfbası vardı:
4) Onun yazı, hətta həkketmə mədəniyyəti vardı.
Bütün bu yüksək tarixi naihyyətə, xəlqi-milh keyfıyyətlərə 

birdən-birə gəhb çatmaq mümkün deyildi. Bunun üçün çox uzun 
müddət -  min illər gərək idi...

Bu çoxsahəh ümumi mədəniyyət və ədəbiyyat yeni -  miladi 
tarixdəki türk mədəniyyəti və ədəbiyyatmm zəngin qaynaqlarıdır.

5. A TR O PA T VƏ ATROPATENA DÖVLƏTİ

Atropat və Atropatcna dövbti haqqmda məlumatı Strabon, Ar- 
rian və daha sonrakı dövr tarixçiləri verir. Lakin bu ölkə vo dövbt 
haqqmda sözə Hcrodolun “Tarix” kitabma əsasən tərtib olunmuş 
“Qədim dünyanm xəritəsi”ndən Atropatenaya, Azərbaycana aid 
hissəni ayırıb fotosunu vermoklə başlayınq.

Xəritədə, təxminən “Sakasen”// “Sakasena” adlandınlan Kir// 
Kür çayı və düzənliyinin, Arazm öz qoynuna aldığı ərazi və bunhırm 
şərqə tərəf Kaspi dənizi sahillərinə, cənuba tərəf Urmiya gölünə uza- 
nan hüdudlan qədim, Herodotun dövrü və ona qədərki Azərbaycan 
torpağıdır. M.ö. IV əsr Atropat -  Atropatena dövləti də bu ərazidə 
yerləşib. Ərazi bütövlükdə, o tayh-bu tayh bugünkü Azərbaycan 
torpağı və onun sərhədlərinə uyğun gəhr, Azərbaycanın müasir xə- 
ritəsilə tutuşdurulduqda belə, burada elə bir ciddi fərq görünmür.

Xəritədə Azərbaycanm daha qədim sakinlərindən olan kaspibr, 
oihanlar, matienlər, kaciusilər, amardlar və keUərin də adlan yazıhb. 
Herodotda dönə-dönə bu torpağm sakinləri kimi massaget-sak 
tayfaları xatırlansa da saklarm özlərinin admı verdiyi “Sakasen // 
Sakasena " çay və düzənhk adlan yoxdur. Görünür, Herodota əsasən 
Qədim dünyamn xəritəsini çəkən alman ahmləri, doğru olaraq, "Sa- 
kasen//Sakasena ” çay və düzənhk adlarmı Strabon və digər mən- 
bələrdən istifadə edərək, bu məlumatlar əsasmda bir qədər 
təkmilləşdirmişlər.

Həmin məlumatlar bunlardır:
1) “Saklar kimmcrilər və trerlər kimi yürüş etmişlər. Yürüşlərin 

biri daha uzaq, digəri isə yaxın məsafəyə olmuşdu. Onlar Kappado- 
kiyahlann ölkəsinədək yeridilər, xüsusən ora qədər ki, o adamlar 
indi pontlarm adı ilə adlanan “Yevksin dənizinədək* yaşayırlar” 
(Xl-VIII, 4). O vaxt iskit-sak tayfalan Yevkos pontuna, yəni Qara 
dənizədək gedib çıxmışlar. Beləhklə, həm Herodotun yazdığma, həm
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♦ “Qcydlər'’də "Yevksiıı dnnizi - bax: Yevksin pontu... - in d ik i Qara dəniz” (Slraboıı, 
Qcoqrallya, izd., “N auka”, s. 869 və 9 1 1).
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də S lrabonun  təsdiqinə görə, h ə b  m.ö. IX-VII əsrbrda qodim iskil- 
türk tayfa larm m  güclü dalğası olan saklar qodim Azorbaycanm 
sakinbri idibr. Xəritədə öz əksini tapan  Sakasen/ZSakasena yer ad- 
ları da bu sakinliyin tarixi nişanəsidir. Demək, hazırki “Şoki" şohər, 
mahal, qala və kənd adlarmm (müq. Et: Saki//Şaki//Şəki) bu qədim 
sak tayfalarmm tarixi nişanəsi olduğu fıkrinin elmi əsası vardır. Ha- 
b eb  Q arabağm  qədim adı kimi, indi b eb  mübahisəyə çəkibn 
Arsak/ZƏrsak adm m  əsl türk sözü (birbşməsi) ar//ər -  sak və ya sak
-  ar//ər olduğu elmi əsasa söykənir, buna görə heç bir mübahisə 
doğura bilməz, mənası ər saklann  və ya sak ərhrin torpağı, məkanı 
deməkdir. E b  Sakasen//Sakasena düzənlik adlarmm özündə də tarixi 
həqiqət g izbnib  qahb. Bu adlarm  quruluşu, açıhşı və mənası da az 
söz demir. Sən sakasan, saka torpağısan -  türk şüuru, türk an- 
lamıdır. Həmçinin hazırda K n m d a  Simferopol -  Yevpatoriya yolu- 
nun üstündə yerbşən  “Sak i” şəhərinin adı həmin qədim sak 
tayfalarmdan qalma tarixi yadigardır ki, bir daha Strabonun verdiyi 
məlumatm dəqiqhyini təsdiq edir...

2) S trabonun  öz məhsuldarhğı, arathğı, becərilməsi və bağ- 
bağathğı baxım m dan Atropatena -  Azərbaycan torpaqları barədə 
yazır: “A raz  düzənhyi, A lbaniya hüdudlarm adək axıb Kaspi 
dənizinə tökübn  Araz çayı vadisi son dərəcə bərəkətlidir. Bu düzən- 
liyin ardm ca Sakasena gəhr, o da  Albaniya və Kir çayma söykənir; 
daha sonra  Q oqaren vilayəti gəHr. Bütünlükb bu ölkə yabanı 
m ey v əb rb  və insan əh ib  becə ribn  meyvə ağacları, həmişəyaşıl 
b i tk ib rb  zəngindir. Burada zeytun ağacları da bitir” (XI-XIV, 4). 
Məhz H erodo tun  “Tarix” k itabm a “Qədim dünyanm xəritəsi”ni 
çəkib əlavə edən ahm brin  SakasenZ/Sakasena çay və düzənhk ad- 
larmı verm əbri də tarixi elmi əsas üzrədir.

F ransa  ahmi E.Reklü yazır ki: “Zərdüşt dininin əsas ocağı 
həmişə “böyük kahinin ölkəsi” -  A tropatena olmuşdur. Bu ölkə baş 
ruhaninin, başqa çoxlu k ah in b rin  əhatəsində olduğu və eyni 
chtiramla İran hökm dannm  da faydabndığı iqamətgah idi” (144, s. 
414). Sonrakı dövrün m əlum atlarm a görə “A tropatenada məbnd

təsərrüfalı inkişaf etmişdi. Ən məhsuldar torpaqlar zərdüşlçü kahin- 
bro  - nıaqlara məxsus idi” .

Alropatena dövbti və onun sərhəddi tarixi mənbəbrdə aşağıdakı 
şəkildə təsvir olunur.

Strabon yazır: “ Midiya iki hissəyə ayrıhr. Bir hissəsi əsas şəhəri 
A kbatan //E kba tan  olan böyük Midiyadır... İkinci hissəsi A tropat 
Midiyasıdır. O öz admı, Böyük Midiyanm bir hissəsi olan bu ölkəni 
makedoniyalılardan asılı olmağa imkan verməyən, həm də onlarm 
hakimiyyəti altma düşən Atropat adh sərkərdənin admdan götürüb" 
(XI-XIIl, 1). “Onlarm yay mərkəzi düzənlikdə yerbşən Qazaka şə- 
həri, qışda isə möhkəm Vera qalasıdır” . “Bu ölkənin bütün əyalətbri 
məhsuldardır, amma şimal-dağlıq hissəsi quru  və soyuqdur. Burada 
kadusibr, amardlar, tapirbr, kirtibr və başqa dağlı tayfalar yaşayır" 
(XI-XIII, 3). Bu tayfalar isə əsasən qədim iskit-türk tayfalan idi. 
“Kadusilər arianlara bir qədər piyada qoşun verirlər, onlar əla cida 
atandır, dağhq yerdə atla vuruşurlar” (XI-XIII, 5), “Burada həm də 
böyük gö lb r  var. Biri M antiana adlanır ki, tərcüməsi “Göyçə” 
deməkdir. Deyildiyinə görə duzlu M eotid gölündən sonra ən 
böyüyüdür. O Atropatenayadək uzanır” (XI-XI, 8).

Deməli, S trabonun şahidliyinə görə, Atropatcna dövlətinin qərb 
sərhədləri bir ucdan indiki Göyçə (Sevan) gölünün şərq sahilləri 
boyunca başlanırdı. (jöyçə gölündən bu yana olan torpaqlar (jöyçə 
m ahah adlann-. Yəqin Strabonun vaxtmda (və ondan əvvəlbrdə) də 
belə adlanırmış ki, böyük coğraf M antiana  sözünü “(jöyçə” mə- 
nasm da izah etməli olmuşdu. M iladm VI-VII əsrbrində, “ Dədə 
Q orqud kitabı”nda həmin böyük gölün “Göyçə dəniz" deyə xatır- 
lanması təsadüfi deyildir. Bu torpaqlar məhz m.ö. IV-I əsrlərdə At- 
ropatena dövlətinə aid idi, bizim əcdadlarımızm, ulu babalarımızm 
məskəni, ana yurdu idi...

S trabonun dediyi ikibaşlı həm ‘olkəni nıakechniyahlarckın asıh 
olnıağa inıkan vcrnwyrm, Iwm cb onların hakimiyyMi allına chl^rvı Al- 
ropal ” fıkri düşündürür. Strabonda bunun izahı verilmir, Flavi Ar- 
rianm “ İsgəndərin hərbi yürüşbri” kitabında isə fikir açılır. Beb ki.
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tarixçi əvvəicə, A tropatın  İsgəndəro qarşı durduğunu, ölkənin 
müstəqilliyini müdafıə məqsədib onunla mübarizə apardığmı yazır; 
“ İskit tayfa larm dan  olub Asiyada yaşayan saklar da, D aran m  
bilavasitə müttəfıqi kimi İsgəndərə qarşı durmuşdu. Midiyalılara At- 
ropat kom andan lıq  edirdi, kadusilor, albanlar və sakasenlər də 
midiyalılarm tərəfmdə idi” (137. III, 8) və s. Sonra, VII k itabda 
dostluq və qohum luq əlaqələri yaratdığmı yazır: “Midiya satrapı At- 
ropat ona yüzlərcə qadm  gətirdi. O nun dediyinə görə bunlar ama- 
zonlar idi. O nlar a th  kişilər kimi geyinmişdi'” (137, VII, 13). Ycnə; 
“Midiya sa trap ı A tro p a t  qızmı Perdikkə əro verdi” (137. VII, 4). 
Perdikk İsgəndərin dostu  və sərkərdələrindən idi...

A tropatm  qızmm İsgəndərin sərkərdəsi və yaxm silahdaşlarm- 
dan  birinə ərə verildiyi taktı Nizamidəki Bərdə padşahı Nüşabənin 
İsgəndərin sərkərdələrindən birinə ərə verildiyi faktm a uyğun gəlir. 
Fərq  ancaq  adlardadır; A rrianda Perdikk, N izamidə Dəvali. 
Nüşabənin A tropa tm  qızı olduğu faktı, hələlik, bizə məlum deyil. 
Bu barədə Nizami də bir söz demir.

A tropatena ölkəsinin A razdan cənubda yerləşən və mərkəzi in- 
diki Təbrizin yaxmhğmdakı Q azaka (QəncəZ/Qənzə) təxmin edilən 
hissəsinə A tropat hökmranlıq etdiyi kimi, Arazdan şimalda yerləşən 
və mərkəzi Bərdə (m.ö. Hörüm//Hürum) olan hissəsinə də onun qızı 
Nüşabə padşahlıq  edə bilərdi... Biz bu məsələni hələlik açıq bu- 
raxırıq.

Tarixi mənbələrdə bəzən “Azərbaycan” adı, bu adm  meydana 
çıxması ölkənin m.ö. dövlət başçısı və sərkərdəsi Atropatla, onun adı 
ilə bağlanır. Müəyyən mənada burada  həqiqət var. Adətən qəhrə- 
manlar, tarixi və ədəbi şəxsiyyətlər adlarmı torpaqla bağlar, torpağm 
adm dan  götürərdi. Torpağa, ölkəyə onun  dövlət başçısı və ya 
sərkərdəsinin adm m  verilməsi tarixdə nadir hadisədir. Əgər 
belədirsə, bu  faktm özü A tropatm  çox böyük və qüdrətli, qədim 
dünyada heç kəslə müqayisəyə gəlməz bir tarixi şəxsiyyət, məharətli 
stratek, uzaqgörən dövlət başçısı olduğunu təsdiq etmirmi? At- 
ropatena hökm darhğm m  dövlət quruluşu, ictimai-siyasi mövqeyi.

iqtisadi-mədoni əlaqələri və s. barədə məlumatımız hələlik çox azdır.
Real l'akt budur ki, A tropat Tomirisdən sonra Azərbaycanm 

böyük sərkərdəsi və hökmdarı idi. Kiçik Midiyanm başçısı olub, 
m ahir stralek idi. Əvvəlcə, Dara ilə M akedoniyah İsgəndərə qarşı 
vuruşub, sonra isə İsgəndərlə birləşib Daraya qarşı durub, İsgəndərlə 
dostluq münasibətləri, hətta qohum luq əlaqələri yaradıb və s. Bu 
hadisələrin gedişiləmi, yoxsa, üstünlüklərinə görəmi, Strabon başda 
olmaqla, yunan yazıçı və tarixçiləri ölkəni onun  adı ilə bağlayıblar; 
A tropat Midiyası, A tropatena, A tropaten lər və s. H.''/.i 
tədqiqatçılarm fikrincə, buradan  da A tropa takan , Aturpatak;ın, 
Adərbayqan, Azərbayqan, Azərbaycan adı yaranıb.

Real fakt budu r  ki, M akedoniyah İsgəndər A tropatenaya ~ 
Az^rbaycana yürüş etmiş, Atropatena hökmdarı ilə onun diplomatik 
əlaqələri olmuşdur. Bu tarixi həqiqəti danm aq olmaz. Nizami də bu 
həqiqətə əsaslanaraq İsgəndərin Azərbaycana gəlməsi mövzusunu 
işləmiş, Bərdə hökmdarı Nüşabə ilə görüşü, əlaqələri, dostluğu və s. 
barədə yazmışdı. Xalq da, təbii olaraq o vaxt İsgəndər haqqm da öz 
sözünü demiş, onun ləaliyyətinə qiymət vermiş, bu məqsədlə də rə- 
vayətlər yaratmış, bunları nəsildən-nəslə ötürərək bu günə gətirib çı- 
xarmışdır.

Real fakt budur ki, m.ö. IV əsrdəki A tropatena ölkəsi öz ərazi 
tu tum una görə bugünkü Azərbaycana uyğun gəlir. M.ö. IV əsrdə At- 
ropatm  başçılıq etdiyi müstəqil A tropatena dövləti və ərazisinin 
sakinləri maqlar, iskit mənşəli kaspilər, saklar, kadusilər və başqaları 
olmuşlar. Alban, tapir/tapur, amard, kirti və s. tayfalar da bu 
dövlətin tərkibində birləşmişdilər.

Beləliklə, miladdan öncə VII, VI, V və IV əsrlərdə Azərbaycan 
xalqı həm ərazicə, həm də xalq, etnik kök kimi müəyyən idi. VII əsrin 
sonu və VI əsrin əvvəllərində (m.ö. 623-595). İskit hökmdarlığı 
hələlik bizxı məlum olan ilk dövlət kimi qcyd edilir. Lakin o, təsadüfı 
deyildi. “T uran"  dövləti (m.ö. ?-625), “ M idiya” dövləti (m.ö. 671- 
553) və başqaları olmuşdu.

A tropal A tropalcna  hökmdarlığı da ənənəvi olaraq davam
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edib galon, tarixdə iz buraxan və öz qüdrətilə yunan yazıçı və 
tarixçilərinin diqqətini cəlb etmiş müstəqil Azərbaycan dövləti idi.

A tropat m.ö. dövrdə Azərbaycan dövlətinin ağıllı, öz todbirləri 
və siyasətilə fərqlənən hökm dan idi.

Farslar M idiyanm  “Avesta” mənəvi dünyasmı da fəth etdilər, 
onun yaradıcılan  o lan  m aq-m uğları özlərinə xidmətə yönəhdilər. 
O dur ki, bu  günün özündə belə dünya çaş-baş qalıb: “A vesta” 
kitabəsi türk-A zərbaycan xalqm m  kitabəsi, yaradıcılığıdır, yoxsa 
farsm?!.. M akedoniyah İsgəndər “Avesta”nm başma oyun açdı, onu 
məhv edib, izini də itirmək üçün İrandakı kitabxanaları yandırtdı, 
“Avesta”nı qapıb  yunanlarm kı etmək istədi, bu müm kün olmadı, 
nəticə etibarilə nə farslar, nə də İsgəndər “Avesta”m kökündən ayıra 
bilmədi, o türk  -  Azərbaycan zəkasmm məhsulu olaraq qaldı. 
Fransanm Qlozel vilayətində qazmtı zamanı aşkar olan 4500 il bun- 
dan  əvvələ aid “ Keyik rəsmi üzərində yazı” həqiqətin üzərinə işıq 
saldı...

Dövr ziddiyyətHdir. Fikirlər, münasibətlər müxtəhfdir. Həmin 
ziddiyyəth qarışıq  dövrdə xalqm öz sözü-zəkası, xüsusən folklor 
yaradıcıhğı ümum i rəyi söyləmək, həqiqəti demək üçün bizə az 
kömək etmir və daha  etibarh görünür.

M akedoniyah İsgəndər, onun Qafqaza yürüşü, Azərbaycan tOr- 
pağmda olması, hökmranhğı, əhah ilə rəftarı, yerh hakimlərə - At- 
ropatla, N üşabə ilə görüşü, münasibətləri və s. xalqm yaddaşmda, 
bədii təfəkküründə m araqh  və sihnməz izlər buraxıb, bunlar rə- 
vayətlər, hekayələr və nağıllar şəkhndə öz əksini tapıb. Bunlar 
tariximizi, xüsusilə ədəbiyyat və mənəviyyat tariximizi öyrənmək 
üçün çox qiyməthdir. Bunlar bəzən tarixçilərin dedikləri və 
yazdıqlarmdan daha etibarh görünür, çünki xalqm iç səsidir. Bun- 
lardan keçmək olmaz.

6. MAKEDONİYALIİSGƏNDƏR HAQQINDA 
RƏVAYƏTLƏR -  HEKAYƏLƏR

“ Lüğot” kitablannda “rəvayət” sözünün birinci mənası “hekayə" 
dcməkdir.

Dünya fatehi Makedoniyalı İsgəndər haqqmda Azərbaycan, ha- 
belə ümumtürk folklorunda mövcud olan rəvayətlər -  hekayələr 
haradan , nə şoraitdə və haçan yaranıb? Bunlarm yaradıcılan kinı- 
lərdir? Bu sualiar bir sıra mühüm problemin həllini qarşıya qoy:.ii.

Bu rəvayət -  hckayələri iki mənbə üzrə araşdırmaq olar:

1) Mahmud Kaşğarhnın “Divan”ına düşən hekayələr

Mahmud Kaşğarhnm “Divanü lüğat-it türk” əsərində İsgəndərin 
türk ellərinə hərbi səfəri zamanı yaranmış bir sıra maraqh hekayələr 
vcrilib. Lakin müəllif bu  hekayələri elə-belə yox, müəyyən mü- 
nasibətlə söyləyir, bu və ya başqa bir sözün, adm, tOponimin yaran- 
ması tarixini vermək, necə, hansı şəraitdə meydana çıxdığmı 
aydmlaşdırmaq, şərh etmək məqsədilə tarixi hadisələrə, xalqm yad- 
daşm a müraciət cdir. Buna görə də, bu hekayələr çox təbii görünür, 
müəyyən dövrlə, yerlə, məkanla tarixi hadisələrlə bağlı olur.

“D ivana” düşən hekayələr bunlardır.

Birinci hekayə
“Zülqərncy Səmərqəndi keçib Türk ölkəsinə yönəldiyi vaxtlarda 

türklərin çox güclü və böyük ordusu olan Şu adh gonc bir xaqanlan 
vardı. Balasağun yaxmlığmdakı Şu qalasmı o tikdirmişdi. Hər gün 
Balasağundakı saraymm önündə bəylər üçün üç yüz altmış növbət 
təbili vurulurdu. Xaqan Şuya Zülqcrncyin yaxmlaşdığı xəbərini vcr- 
miş və dcmişlər: “Əmriniz nədir, vuruşaqmı? Nə buyurursunuz?” 
Halbuki xaqan Xocant çaymm kənarma qaraul qoymaq və Zülqər- 
ncyin çayı kcçdiyini xəbər vcrmək üçün qırx tarxanı gözətçi göndər- 
mişdi. Bu dəstə, kimsə görmədən gctdiyi üçün bundan əsgərlərin
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xəbəri olmamışdı. X aqam n ürəyi tam am  sakit idi.
gümüşdən bir hovuzu vardı. Səfəra çıxarkən aparılır və 

içinə su dolduru lur ,  sonra içində qazlar, ördəklər üzdürülürdü. 
X aqana “N ə  buyurulur, vuruşm aqm ı?” deyildiyi zam an cavab  
olaraq “ bu  qazlara, ördəklərə baxm, suya necə tez cum urlar” -  
demişdi. B ununla da, orada olanlar hökm darm  vuruşm aq üçün 
hazırlaşmadığmı və buradan  çəkiHb getmək niyyətində o lduğunu 
duymuşlar.

Zülqərney X ocant suyundan keçib gözətçi yerinə gəhr. Zülqər- 
neyin keçdiyini gözətçi xaqana xəbər verir. X aqan dərhal təbilləri 
çaldıraraq Şərqə tərəf hərəkət edir. Xalq getmək üçün hazırhq gör- 
mədən xaqan larm m  çıxıb getdiyinə görə ümidsizhyə düşür. Çaşqm- 
lıq, q a n ş ıq h q  yaranır. Minik tapa bilənlər heyvanlarm  behnə 
atlanaraq xaqanm  ardmca qoşurlar. Qarışıqlıqda bir-birlərinin hey- 
vanlarmı götürüb gedirlər. Səhər açıhnca, ordugah düz bir oba şək- 
hni ahr. O  vaxtlarda Taraz, İsbiçab, BaUxsağun və bu kimi yerlər yox 
idi. Onlar hamısı sonradan  yaranmışdır. Oralarm xalqı köçəri idi.

Xaqan ordusu ilə yığışıb getdikdən sonra, orada cocuq-cucuqları 
ilə iyirmi iki kişi qalmışdı. Onlar gecə vaxtı öz heyvanlarmı tapmamış 
və yığışıb gedə bilməmişdilər...

Bu iyirmi iki kişi yaymıb bir tərəfə çəkilmək, yaxud orada qal- 
m aq haqqm da danışarkən, iki kişi on lara  yaxmlaşır. Bunlar yük- 
lərini dah a rm a  atmış, cocuq-cucuqlarmı yanlarm a almışdılar, 
ordunun izinə düşərək gedirdilər; yorulmu,şdular, tərləmişdilər. Bu 
iyirmi iki kişi yeni gələn iki kişi ilə tanış olur və söhbət edirlər. İki 
kişi deyir ki: “Zülqərney dediyiniz şəxs bir yolçudur. Bir yerdə qərar 
tutmaz. Buradan da keçib gedər. Biz də öz yerimizdə qa lanq” .

İyirmi iki kişi onlara  türkcə “ qal ac” deyirlor. Bu “ac qal” 
deməkdir. S on radan  bunlara “X alac” deyilmişdir. Bunlar iki 
qəbilədir. Zülqərney gəlib on lan  saçh və üstlərində türk bölgəiəri 
olduğunu görüncə, soruşm adan “türkm anənd” demişdir. Bu “türkə 
b ən /ə r” deməkdir. Bax, bu ad onlarda bu günədək qalmışdır (III. 
412-413).
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M ahmud Kaşğarlı hekayəni bu şəkildə başlayır: “Türkmən; bun- 
lar Oğuzlardır. Bunlarm türkmən adUınmasmda bir hekayə vardır. 
Belədir” -  deyə təqdim edir və hadisəni danışır. Bununla da  heka- 
yəni, təsvir olunan hadisəni tarixə, real zəminə, özülə bağlayır, oxu- 
cuda m.ö. zamanlar, hadisələr və insanlar haqqmda təsəwür yaranır.

Bu hekayə “Şu (Sak) das tam ” adı ilə də məşhurdur (156, s. 36-

Hekayənin mövzu və qayəsi xaqan Şunun ağılh, tədbirli bir 
hökm dar olmasıdır. O, İsgəndərlə hərbə girişə də bilərdi, buna onıın 
qüdrəti çatırdı, lakin tələfata yol vermək istəmir. Onun dərhal “təhil- 
ləri çaldıraraq Şərqə tərəf çəkilməsinin” mənası böyükdür. Bu nı.^ııa 
iki kişinin söhbətində açıhr: "Ziilqənıey dediyiniz ^əxs bir yolçııdur. 
Bir yerda qərar lutnıaz. Buradan da keçib gedər. Biz də öz yerimizdə 
qalanq  '.

Burada M akcdoniyalı İsgəndərin hərbi yürüşlərinin nəticəsi və 
onun son aqibəti uzaqgörənliklə qabaqcadan xəbər verilir. Hcç bir 
mənbədə, heç bir tədqiqatda İsgəndər fatchliyinə budərəcədə dü/gün 
və əsl qiymət verildiyinə, onun istilaçı mahiyyətinin bu şəkildə açü- 
masma rast gəlmirik.

Bu, bizim qədim müdrik babalarm ağlmm və döyüş təcrübəsinin 
nəticəsi idi. X aqan Şu bu təcrübəyə əsaslamb dərhal Şərqo tərəf çə- 
kilməyə əmr vcrmişdi ki, qada-balanı sovuşdursun, qan tökülməsin. 
Onun ulu babaları da çox vaxt belə etmişdilər.

Nizami, elə bil hekayənin bu məzmununu götürüb nəzmə çək- 
mişdi. “ İsgəndərnamə”də İsgəndərin hücumu, türk ellərinə yürüşü 
ilə əlaqədar xaqan öz vəzirinə müraciətlə deyir;

Bilmiram hu ^ahın nədir isl^yi?
Ölkəy,ı f’alm.ıkdm nədir dibyi?
“Çətindir göst.vm ək sənə bir tadhir...
Onunla hirc.ı ay get keçin hir az,
Bn yerdn y a d  olan çox uzun qalmaz...
Çalış ki, hu qara əjdaha hədən
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H ö r m ə tb  sovıışsıaı hizinı ölkcnl.vı” (31, s. 2 8 7 -2 8 8 ).

İkinci hekayə
“Zülqərney Uyğur ellərinə yaxınlaşdıqda türk xaqanı ona qarşı 

dörd min osgar göndərir. D əbilqəbrinə şahin qanad lan  taxmış əs- 
gərlər qabağa ox atdıqları kimi, arxaya da ox atırmışlar. Zülqərney 
buna çaşıb qalmış və demişdir: '‘Bunlar öz-özlərini girbyərlər, 
başqasmm azuqəsinə möhtac olmazkır. Çünki bunlarm əHndən ov 
qurtarmaz, istədikləri vaxt ovlayıb yeyə bilərlər” (I, 111 -  112).

M ahm ud Kaşğarlı hekayəni verərkən yazır ki: “ Mənə Məhəm- 
məd Çakır T onqa  X an  oğlu Nizaməddin İsrafil Toğan Təkin atasm- 
dari eşitdiyi bu hekayəni söylədi” Demək istəyir ki, oğluna bu 
hekayəni dam şan  a ta  onu öz atasmdan, o da ata və ya babasmdan 
eşitmişdir...

Buna şəkk ola bilməz ki, hekayə Zülqərneyin, yəni Makedoniyalı 
İsgəndərin U yğur  elinə ayaq basdığı, hekayədə təsvir olunan 
hadisənin baş verdiyi vaxtda yaranmışdı, mühüm bir hadisə kimi 
sinələrə həkk olunub danışıla-danışıla ulukırdan babalara, babalar- 
dan atalara, a talardan oğullara kcçib gəlmiş və “D ivan”a düşmüşdü. 
Əlbəttə, hekayənin dilində dəyişiklik mümkündü. Lakin buna  şəkk 
ola bilməz ki, m əzm un həmin məzmundur, cynilə qalmış, 
dəyişməmişdir.

Üçüncü hekayə
“Türk xaqanı vuruşmaq üçün Zülqərncyin üstünə gənclərdən iba- 

rət bir bölük əsgər göndorir. X aqanm  vəziri ona dcyir: “Sən Zülqər- 
neyin qarşısına gəncləri göndərdin, onlarm  içərisində sınanmış, 
təcrübəli, döyüşkən adamların olmas) gərəkdi” dcyincə xaqan yaşh 
və təcrübəli mənasını verən “Ökə-mi?” dcmiş. Vəzir “bəli” cavabını 
vermişdi. Buna görə xaqan yaşlı, sınanmış bir adamı göndərmişdi.

Zülqorncyin ön cinahları üzərinə bir gccə basqın cdilir. Düşmən 
məğlubiyyətə uğrayır. Türklərin biri Zülqərneyin əsgərlorindən birino 
clə bir qılmc çalmış ki, göbəyinədək parçahmmışdır. Öldürülən

adam m  bclində içərisində altun olan kəmər varmış, kəmər də 
kəsilmiş, altunlar qana  bulaşaraq tökülmü.şdür.

Ertəsi gün türk əsgərləri qana bulaşmış olan altunları görərək bir- 
birlərinə “ bu nədir?” demişlər, “altun q an” cavabı verilmişdir. Orada 
olan böyük bir dağa həmin bu adı vermişlər. Uyğur ölkəsinə yaxm 
olan bu dağm ətralinda türk köçəriləri yaşayır. Zülqərney bu gecə 
basqmından sonra türk xaqanı ilə barışmışdır” (I. 90-91).

Hekayədə gəncliyin yenilməzliyi, gücü, qüdrəti və xalqm qələbə 
əzmi ön plana çəkilib. Baş surət xaqan və xalqın qüdrət rəmzi, ana 
torpağm kcşikçisi olan gənclikdir.

Digər bir hckayə də bu ruhdadır. O rada xaqanm adı da çəkilir. 
Bu hckayə də Şu xaqanla bağlıdır və özünəməxsus orijinallığı ilə 
(ərqlənir.

DördüncQ hekayə
“X aqan Şu Çinə tə rəfkcçib  getmişdi. Zülqərney onun arxasınca 

düşmüşdü. Xaqan uyğurlara yaxm yerdə Zülqərncyə qarşı bir bölük 
əsgər göndərir. Zülqərncy də ona qarşı göndərir. Bu çarpışma AI- 
tunqan  dcyilən dağda  olmuşdur. İndi o dağa Altun Xan deyilir. 
Bununla belə Zülqərney xaqanla barışdı və Uyğur şəhərlərini 
saldırdı. Bir müddət oralarda qaldı.

Zülqərncy çəkilib gedəndən sonra xaqan Şu gəldi. Balasaquna 
qədər irəlilədi. Şəhər saldırdı, şəhərə öz admı verdi. Ora bir tilsim 
qoydurdu. Bu gün lcyləklər o şəhərin qarşısma qədər gəlir, ancaq şə- 
həri keçə bilmirlər. Tilsim pozulmamış, indiyədək qalır” (III, 416).

Axınncı hər üç hckayədə baş vcrən döyüş barışıqla nəticəiənir və 
sülh bağlanır. (lörünür, Niziimi həmin hckayələrdə təsvir olunan və 
türk ellərini gəzən bu rəvayətlərdən xəbərdar imiş. Xaqanla İsgəndər 
arasındakı “ barışıqdan” ilham alaraq, bu “əhdi-pcymam”, sülh və 
dostiuğu alqışlamışdı:

Söz ^ctdi arada hağlandı pcyman,
Qaçsın h,ır ikisi v^fastzhqdan.
Dii^mrVilik silinsin, dostluq var olsıın,
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Bıı dünya dıırduqca barqərar olsıın! (42, s 294).

Bu hekayələri, “D ivan” müəllifi özündən uydurm am ış, xalq 
arasmdan, ağızlardan toplayıb k itabm a daxil etmişdi. Bunlar isə XI 
əsrədək min ildən artıq  bir müddətdə sinəbra yazılıb qalmış, ağız- 
larda gəzib-dolaşmışdı. Bunlar nəsr əsərləri olduğundan, söz yox, 
ağızdan-ağıza keçərkən müəyyən dəyişikliyə də uğramışdı. Mosəb 
bundadır ki, “İssık” mətni bu hekayələrin yarandığı dövrün nəsr dili 
və üslubu, o dövrdə türk dilinin inkişaf səviyyəsi, lüğət tərkibi, qram- 
matik quru luşu  barədə  təsəvvür yaradır. Az-çox dəyişikliyi ilə dil 
həmin dildir. Təxminən, elə o şəkildə də gəlib Kaşğarlmm kitabma 
düşmüşdü. H əm  də unu tm aq  olmaz ki, hekayələri Kaşğa. lı əvvəlcə 
türk dilində qələmə almış, sonra ərəbcəyə çevirib “D ivan”a salmış, 
Besim A talay onları yenidən türk dilinə çevirmiş, türk dilindən də 
götürüb biz vermişik. Bununla belə, hekayəbr öz xəlqi ruhu  və əsil- 
hyini saxlamışdır. H ekayəbrin  dili və üslubundan əlavə, süjet xətti, 
qayə və m əzm unu, mənəvi teli, yığcamlığı və ruhu  da öz sözünü 
deyir.

Burada yenə İsgəndərdən iki əsr əvvəb qayıdıb, Araz hökmdan 
Tomiris ilə K ir m ünasibətbrinə dair H erodotun qəbm ə ahb  təqdir 
etdiyi iki məktub -  hekayəni xatırlayaq. Həm o, hom də bu hekayəbr 
arasm da mənəvi bağhlıq  və ideya yaxmhğı var, ənənəvi bir telin 
davamı və inkişafı var. Həm o, həm də bu hekayələr bu işğalçılara, 
fatehbrə qarşı yararmıış və söybnmişdi. Vətən torpağm m hər qarışı 
uğrunda mübarizə əzmi, mərdlik və döyüş məharəti hekayələrin əsas 
ideya xəttidir. Tomiris də, Şu xaqan və başqa xaqanlar da müharibo 
istəmir, vəziyyətdən barışıqla, sü lhb  çıxmağa, dostluq əlaqəbri 
yaratmağa can atırlar. Nəticədə, hekayəbrdə zor, güc yox, yenə do 
ağıl və tədbir iş görür, ana torpağa, insana, xalqa olan mohobbol, 
qəlbən bağhhq q əb b ə  çalır.

Bu hekayəbr ulu babalarm  ruhu və mənəvi abm inin  gözol yadi- 
garlarıdır. Bunlar xalqm tarixi və tale-müqəddəratı, hoyat tor/i, 
müstəqilliyi uğrunda yadellibrə qarşı apardıqları mübarizo və s. ib

bağh mühüm hadisoiori yığcam şokildə verir. Burada yozma, uy- 
d u rm a  yoxdur. Məzmun təbiidir və həyatdan gəlir. Hu da bi/do - 
türkdilli odəbiyyatlarda hekayə janrm m  ibtidadan tobii vo mövcud 
həyat hoqiqətbri özülündo yarandığı və inkişaf etdiyi likrini 
söyloməyə əsas verir. Azərbaycan folklorunun bu gün cildbro sığ- 
ması mümkün olm ayan zəngin nağıl-hekayə, dastan-epos, lotifo- 
qaravolli qolu bu yolla yaranmış, bu yolla inkişaf edib golmişdir.

B eblikb , Nizaminin “İsgəndərnamə”də istifadə etdiyi xalq qay- 
naq ları öz tarixi etibarilə İsgəndərin sağlığmda yaranmış vo yad- 
daş lara  hopmuş rəvayətbrdən  -  hekayəbrdən  süzülüb golir. Bu 
hekayəbr bizim m.ö. ulu müdrikbrimizin ağh və kamahnm mohsu- 
ludur ki, uzun yollar keçib miladi tarixə, XI osro vo müasir 
dövrümüzə gəlib çıxmışdır.

2) “Nizami əsərlərinin el variantları”na dfişən hekayələr

Bu hekayəbr xalqm birgə yaradıcıhğmm məhsuludur. Xalq bun- 
la n  yaradıb, göz boboyi kimi də qoruyub saxlamış, sinodon-sinoyə 
köçürüb monovi miras kimi nosildən-nəsb ötürmüşdür. Ağlm montiqi 
deyir ki, İsgəndərlə bağh məlum hekayəbrin yaranma tarixi çıxış 
nöqtəsi m.ö. IV-III əsrlərdon gec olmamalıdır.

1941-ci ildo “ Nizami osorlorinin el va r ian tlan ” adlı kitab  noşr 
olunm uşdur. “(jiriş” sözündo mosəbnin iki mühüm coholi göstorilir;
1) Nizaminin xalq odobiyyatı ilo yaxından bağlı olması, xalqdan 
qüvvot alaraq yaradıcıhğmın yeni istiqamətdə inkişaf ctdirilmosi;
2)Nizami osorlərinin xalq yaradıcılığma tosiri.

“ i;i variantlan”nda İsgəndorb bağlı onlarca otuzdan artıq ro- 
vayot, hekayo, nağıl toplanıb. Bunlar çox qiymətli bodii osorlordir. 
Bir ncçəsi üzorində dayanaq.

“İsgəndər və fəqir” rəvayəti.
Hckayonin mozmunu belodir;
“ Bir gün böyük İsgondor söhbot məqammda öz voziri Ərostundan 

xəbor aldı ki;
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-  Vəzir, bu  qədər ki, mən kasıblara, əlsiz-ayaqsı/.lara, dul arvad- 
lara, yetim uşaqlara  kömək edirəm, görəsən yenə də mənim məm- 
ləkətimdə fəqir, aciz, dilənçi varmıdır?

Ərastun dedi:
-  Şah sağ olsun, gərək ki, olmaya.
İsgəndər ilə vəzir bu barədə çox damşdılar, axırda İsgəndər dcdi;
İndi ki, belə oldu, hazırlaş çıxaq şəhərləri gəzək, görək qabağ]- 

mıza nə çıxacaqdır.
Hər ikisi dərviş libası geyib çıxdı, şəhərbəşohər, kəndbəkənd 

gəzdi, qabaqlarm a çıxan fəqirlərin, zəhllərin siyahısmı tu tub şəhərə 
qayıtdı. Səhər tezdən İsgəndər əmr verdi ki, ham an  siyahı üzrə bu 
adamlar ədalət meydançasma cəm olsunlar.

A dam lar kənd və şəhərlərə dağıhşdılar. Çox çəkmədi ki, şəhər- 
lərdə olan fəqirlər, dilənçilər, əlsiz-ayaqsızlar, dul arvadlar, yctimlər 
ədalət m eydançasm a cəm oldular. İsgəndər qırmızı geyinib taxta 
çıxdı, üzünü fəqirlərə tutub dedi;

-  Ey fəqirlər, m ənim məmləkətimdə əlsiz-ayaqsız, fəqir tapılma- 
mahdır. Dilək diləyiniz, nə istəyirsiz verim!

Hərə bir şey istədi, İsgəndər də yetimləri yetim cvlərmə göndərdi, 
dul arvadlara, şikəstlərə pul verdi, evsizlərə ev verdi. Xalq İsgəndəri 
alqışlaya-alqışlaya meydandan dağıhb evlərinə qayjldı!

Cam aat gedəndən sonra meydanm iap ortasm da bir l’əqir ağ/jnı 
günə verib böyrü üstə uzanmışdı, buna o qədər milçək daraşmışdı 
ki, ulduzlann sayı var idi, milçəklərin sayı yox. İsgəndər xəbəı aldı;

-  D aha  qalan  olmadı?
Dedilər;
-  Bir nəfər m eydam n ortasm da özünü günə verib uzanıbdır.
İsgəndər:
^ Gedin onu buraya çağırm.
Fərraş getdi ham an  fəqirə dedi.
- İsgəndər səni çağınr.

Fəqir cavabında dedi;
İsgəndər kimdir?

Dcdilər;
Hütün dünyanı qanş-qanş  gəzib ölkəiərdən xərac alan böyük 

İsgəndər!
Fəqir dcdi;

Mənim ycrdən tərpənməyə haiım yoxdur; gedin ona deyin ki, 
ö/ü gəlsin.

Fərrac dönüb İsgəndərə dcdi ki,
Qibieyi-aləm sağ olsun, qəzəbin tutmasın, fəqir deyir: “ Mənim 

ycrdən tərpənməyə hahm yoxdur, özü zəhmət çəkib gəlsin”
İsgəndər c!ə Hkir etdi ki, bu  adam yəqin illicdir, yerindən qalxıb 

onun yanma gəldi. Dedi;
Fəqir, mənə zülmətləri gəzən, xəzinələrinin hcsabı olm ayan 

böyük İsgəndər dcyirlər, sən bu  küilikdən qalxmaq, yaxşı yaşamaq 
isləyirsənsə, mal istə, pul istə, vcrim, dərdini de əlac edim.

Fəqir dcdi;
Fy ədalətii böyük İsgəndər, cşitmişəm ki, sənin qoiun güclü 

olan kimi, sö/ün də qılmc kimi kəskindir, əmr vcr, bu milçəklər 
məndən əl çəksinlər, ya da qoşun göndər, qoy qoşunlarm bu milçək- 
iəri qırsınlar, mənim də canım qurtarsm.

İ.sgəndər dcdi;
Kişi, sənə dcdim məndən mal-dövlət istə vcrim, milçək allahın 

hcyvanıdır, mən ona nə edə bilərəm ki?
Mənə ancaq bu gərəkdir, bundan başqa sizdən hcç bir təmən- 

nam yoxdur.
İsgəndər dcdi;

Fəqir, ö/ünə ya/ığın gəlsin.
Fəqir dcdi;

FIə si/dən istədiyim budur.
İsgəndər əi clədi, milçəklər to /a -dum ana dönüb göyə qalxdılar, 

ycnə də ycrə cnib fəqirin üstünə qondular.
İsgəndər dcdi;

Hə, gördünmü allahın hcyvanı ilə bacarmaq olma/.
Fəqir dcdi;

484 485



ELMƏDDİN 0LİBƏYZADƏ . A zərhaycan  ədəbiyyalı  tarixi

~ İndi lci, sən milçəlslə də bacara bilmirsan, niyo özünü ycr üzünün 
allahı adlandırırsan?

İsgəndor pərt oldu, başım aşağı sahb öz imarətino döndü. l^u dərd 
bir ağrı olub ürəyinə düşdü, tədbir istədi. Bunun bir abidi vardı. Abid 
haman saat gəldi fəqirin dediyi sözün mənasmı bclə yozdu ki:

-  Ey ədalətli padşah, nə qədər ki, sənin darğan və bu külhk üstü 
vardır, bizi qızıla da  tutsan, clə bu olacaq. Milçəklə də onda 
bacararsan ki, bizə zülm cdənin cəzasmı vcrəsən.

İsgəndər əm r verdi küllükləri yığışdınb yerinə bağ saldılar, kör- 
pülər, evlər tikdirdi, neçə-neçə darğalar asdırdı, ham an fəqiri də öz 
imarətində saxladı” . (46, s. 70).

Hekayədə hər şey yerh-yeindədir, dolğun məzmun, fıkir, estetik 
ideal! Əsərin qayəsi, demək istədiyi fıkir xalqm nümayəndələri olan 
Fəqirin və digər yerli sakin Abidin dihndəndir. Onlarm İsgəndərin 
dediyi, a ra larm da gedən söhbəti vurğulayaq:

“Fəcjir dedi:
- Ey ədalətU böyük İsgəndər. e^iimişəm ki, sənin qolun güclü olan 

kimi, sözün də qılınc kinıi kəskindir, əmr ver bu milçəklər məndən əl 
çəksmlər, ya  da qo!^un göndər, qoy qo,funIarm bu milçəkləri qnsınlar 
ki, mənim də canım qurtarsnı.

- Ki,^i, sənə dedim məndən m al-dövht dilə, verinı, milçək allalun 
heyvamdır, mən ona nə edə bilərəm ki?

Fəqir dedi:
- M ənə ancaq bu gərəkdır, Inmdan ba!fqa sizdən Iıeç bir təmənnam  

yoxdur.
İsgəndər dedi:
- Fəqir, özünə yazığın gəlsin.
Fəqir dedi:

EIə sizdən istədiyim budur.
İsgəndər ə l elədi, m ilçək lər  lo za -d u m a n a  dönüb g ö yə  qalxd tlar, 

ye n ə  də y e rə  enib frXjirin iistünə qondular. İsgəndər dedi: 
l lə ,  g ö rd ü n m ü  allalun heyvanı ilə b a ca rm a q  o lm az?

Fəqir dedi:
-  İndi ki, sən milçəklə bacara bilmirsən, niyə özünü yer üzünün al- 

lahı adlandırırsan?
İsgəndər pərt oldu, başmı aşağıya salıb öz imarətinə döndü. Bu 

dərd bir ağrı ohıb, ürəyinə düşdü, tədbir istədi”.
İbrəth və mənah səhnədir: İsgəndər bu sözlərdən mənən sarsıhr, 

ürəyi sancır, çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Yenə onu ağır vəziyyətdən çı- 
xaran digər bir sakin, ibadətlə məşğul olan müdrik bir şəxs olur. 
“Abid ham an saat gəldi. Fəqirin dediyi sözün mənasmı belə yozdu 
ki: “ Ey ədaləth padşah, nə qədər ki, sənin darğan və bu küllük üstü 
vardır, bizi qızıla da tutsan, elə bu olacaq. Milçəklə də onda 
bacararsan ki, bizə zülüm edənin cəzasmı verəsən” .

Abidin, dih ilə İsgəndərə deyilən bu sözlər -  “yozum” xalqm 
səsidir; bütün dövrlərdə hakimiyyətdən tələbi, arzu və istəyidir. Bu 
mənada da rəvayətin sonu nikbindir. Bu tələb, arzu və istək reallaşır.

Xalqın aşağı təbəqəsindən olan adi adam lar o qədər açıq 
danışmır, ədəb-ərkanla, eyhamla öz səviyyəsində sözlərini deyir və 
qahb çıxırlar.

“Nüşabə padşahın nağılı” rəvayətində İsgəndər ölkənin hökmdan 
ilə qarşıhışır, o daha ağır zərbə alır. Nüşabə onunla bir padşah kimi 
qəti rəftar cdir, onun mahiyyətini, iç üzünü açır; İsgəndər pərt edihr, 
daha ağır və çıxılmaz vəziyyətə düşür. Nüşabə padşah öz ağh, ardıcıl 
məntiqi ilə onu tamam “m a t” edir. Bu səhnə rəvayətdə gözəl ifadə 
olunub.

İsgəndər Nüşabədən yeddi ihn xəracmı və qoşununun bir ilhk 
xərcini tələb edir. Nüşabə buna razı olur. Amma ağh və məntiqi ilə 
onu su.sdurur, clə sarsıdır ki, İsgəndər bu tələbindən əl çəkməh olur.

"İsgəndər, nıən bu gözəl .fəhərimi dağıtdırmaq, əhalini qırdırmaq 
istəmirəm. Dünya malı nə olan şeydir, sabah düşüb öləndən sonra sənə 
bir qarış yer, beş arşm kəfən qalacaqdır...

Nüşabənin sözü İsgəndərə böyük təsir etdi. Bu şəhərdən heç bir şey 
aparnuuh " (46. s. 124-125).
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Bu a r t ıq  xalqımızm “D ünya malı dünyada qa la r” dahiyanə 
kəlammm, xalqm mənəvi toxluğunun Malcedoniya latehinə real tos- 
diqi idi, İsgəndəri qandan-qadadan, qarətdan çəkindirmək üçün ona 
ibrət dərsi idi, Nüşabə padşahm sözü və əməli ilə təsdiq olunurdu.

“ İsgəndər və fəqir” hekayəsində xalqm içindən -  yoxsul 
təbəqənin dilindən İsgəndərə cavab veriHr və o pərt ediHr. Rəvayətin 
məzmunu, ideyası hər şeyi deyir, xalqm İsgəndərə olan münasibəti 
aydm olur: yoxsul kəndli İsgəndərin ona eləmək istədiyi köməyi, ona 
vermək istədiyi mal-dövlətdən imtina edir; bu ona işarə və eyham idi 
ki, sənin mənə vermək istədiyin var, dövlət halal deyil qarətdir, “öl- 
kələr dağıdıb, qan lar  axıdıb yığdığm mal-dövlətdir, o mənə gərək 
deyil, “sən mənim çibinimi qoru!” . Heç demə, əslində sən buna da 
qadir deyilmişsən!

Bu məDada adi kəndli ilə ölkənin padşahının - Nüşabənin fikri bir-birini 
tamamlayır. İsgəndər qəsbkardır, işğalçıdır, çağırdmamış qonaqdır, o, bu 
torpağa dost kimi, insan kimi yox, soyğunçu kimi, qəsbkar kimi qdıncla 
ayaq basıb, ona görə ancaq nifrətlə qarşılana bilər...

Nizam inin İsgəndərə münasibəti də əslində belədir. Sarayda - 
m ədisdə N üşabənin  plov əvəzinə onun  qabağm a “ almaz, yaqut, 
d ü rr” dolu kasalar qoyması elə bu demək idi ki, ye! Bunun üçün bu 
torpağa gəlmisən!

“Nüşabə dedi: “ey  böyiik hökmiiran,
Yeyiniz, ən dadlı bu xuruşlardaıı 
İsgəudar söyhdi: “Ey sadə dilhər,
Ölçiisüz söyləmə tökməyəsən tər,
Düzmiisən süfrəmə almaz, yaqut, dürr 
Daş-qaş yeyihrm i, hu nə deməkdir?
Daşı da yeyərmi ağtllı insaıı?
Bu rəngi tabLıt həzm etməz inan!
E yh  bir yemək ver mədəmiz dolsun,
Rəğbətlə ona əl uzatmaq olsun ”
Nüşahə giilərək söylədi şaha:

“Daşın ki, Iwğaza yolu daha,
Faydasız, yarumuz hclə duş üçün 
Bu qəd.v vuruşmuq, çurpışmaq ncçün?
İndi ki, yeməyə yaramaz hu daş,
Dünyada onunla ucalarmı haş?
Dəyərsiz hir daş ki, olmayır ycmək 
Onunçün hu qədər zəhmət nə görək?"

(46, s. 226-227).

l^u sö/lorilo Nüşabo İsgondori lam am  lorksilah cdir, İsgondor 
c tiraf etmoli olur ki;

“Sö'Jərin ycrlidir, doğrudur məncə.
Eşq olsun bu fikri sağlam qadına.
Mərdiiyin yolunu göstərir muna" (46, s. 227).

Nüşabə padşah ö /  ağh, düşüncosi, dünyagörüşü ilo M;ıkcdoniyah 
latehi sarsıtmışdı. Bu arlıq tam qolobo idi.

Diqqol cdin! “ İsgondor vo foqir” hekayosindo xalqın aşağı loboqo 
nümayondolorinin ağlı, düşüncosi, “ Nüşabo padşahın nağıh"nda 
padşahın ağlı, düşüncosi hor ikisi bir nöqloni vLi rur  vo lamamlayır. 
D ahi N i/am i bu larixi hadisolori qolomo alıb möhür vurub. Bu 
hoqiqolin tarixi rcallığına ncco inanmamaq olar? Bunlar A/orbaycan 
xalqının miladdan öncoki mövqcyi, ağh, /okasmın bodii ifadosidir, 
onun  odobiyyalıdır, hom şil'ahi, hom do ya/ılı şokildo iladosini lapıb...

“ Buynuziu İsgəndər” rəvayəli.
Bu rovayol-hckayodo daha bir maraqlı ilahi hoqiqoldon sö/ açılır, 

həqiqoli gi/Iotmoyin hcç cür mümkün olmadığı mosolosi qoyulur, bu- 
rada ona qoyulan “ h u y n u /u n ” ö/ü monahdır, o buynu/lu olduğunu 
dana bilmir.

Rovayol-hckayo bclodir:
“ Iklo nağıl cdirlor ki, ycr ü/ünün bciyük padşahı, sudan, lorpacj-
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dan, bütün heyvanlardan xərac alan İsgondərin buynuzu varmış.
İsgəndər bu sirri belə saxlamış: hor hansı bir dolbk golib onun 

başmı qırxardı, gərək o saat boynunu vurduraydı ki, bu sirri gedib 
başqa bir yerdə deməsin. Beləliklə bu sirr çox vaxt gi/.lin qalmışdı.

Bir gün İsgəndər vəzirini yanm a çağınb deyir:
-  Vəzir mənim üçün yaxşı bir dəllək tap, gəhb başımı qırxsm. 

Vəzir şəhərə çıxır, nə qədər axtanrsa da, heç bir dəllək tapmır. Hütün 
şəhərləri gəzir, ən axırda bir şəhərə gəHb çıxır, car çəkir ki, “Padşaha 
yaxşı bir dəllək lazımdır” . Eşidən ağzmı günə tutub getmək istəmir, 
çünki İsgəndərin yanm a gedən dəlləyin bir daha evinə qayıtmadığmı 
ham ı eşitmişdi. Vəzir bir də car çəkdi, bir dəllək yerindən qalxıb 
vəzirin yanm a gəhr, neçə dəfə salam verdikdən sonra torpağa düşüb 
dedi:

-  Mən gedərəm.
Vəzir dedi:
-  Çox yaxşı, hazırlaş gedək.
Dəllək dükanmı bağlayıb evinə getdi. Arvad-uşaqları ilə halal- 

laşıb evdən çıxdı. Vəzir öz mənzihndə gözləyirdi, dəlləyin gəldiyini 
görüb çox şad oldu, hər ikisi İsgəndərin hüzuruna gəldi.

Vəzir dəlləyi şahm yanma apardı. İsgəndər gördü ki, dəlləyin üst- 
başı yoxdur, əmr verdi ki, buna pahar  verilsin. Dəlləyə pahar verib 
ham am a göndərdilər. Dəllək yaxşıca gcyinib İsgəndərin yanma gəldi.

İsgəndər dedi:
-  Hazırlaş başımı qırxacaqsan.
Dəllək hazırlaşdı. Ülgücünü, bülövünü tarazhıdı. İsgəndər xəbər 

aldı:
- Usta hazırsan?
Dəllək dedi:
-  Bəh, hazıram.
İsgəndər tacm başmdan götürən kimi dəllək gördü ki, bəs bunun 

iki xırda buynuzu varmış. Bildi iş nə ycrdədir, başmı ishıtmağa 
başladı, elə ki, qurtardı, ülgücü İsgəndərin başma çəkdi, dəllək ycrə 
düşən tükləri bir-bir ağzma alıb uddu. Isgəndər çox a r i fa d am  idi.

Cjördü, dəllək baş tüklərini udur, qoymur ycrə tökülə. () öz-özünə 
dedi: “ İndi bildim ki, bu sirr saxlayan olacaqdır, daha bunu öldür- 
məməHyəm” .

Dəllək İsgəndərin başmı qırxıb qurtardı, İsgəndər dedi:
- Hər həftə gəhb mənim başımı qırxmahsan. Amma bu tükləri 

udub  qarnm da saxhıdığm kimi, bu sirri də eləcə möhkəm saxhı- 
mahsan.

DəHək “Baş üstə!” deyib ədəblə cşiyə çıxdı.
Beş gün, on gün, bir ay, habelə bir il keçdi, dəüək vaxth-vaxtmda 

İsgəndərin başını qırxıb gcdərdi. Amma içəridən ürəyi davam gətirə 
bilmədi, qorxusundan da sirri açıb kimsəyə dcyə bilmirdi.

Bir gün dəllək daha səbr edə bilmədi. Səhər tczdən qoUuğuna bir 
parça çörək qoyub cvdən çıxdı. Düz ü /  qoydu çöLə. l^ir qədər yol 
getdi, gördü çölün düzündə qoca bir ağac, ağacm aUmda da dərin 
bir quyu vardır. Dəllək ö/-özünə dedi: “ Bu sirr qarnım da qahb 
killənməkdənsə qoy quyuya dcyim, bəlkə canım rahat ola” .

Dəllək qorxa-qorxa bir o yana, bir bu yana gö/ gə/dirdi, çöldə 
quş quşluğu ilə belə yoxdu. DəHək ağ/mı quyuya tutub yavaşcadan 
“ İsgəndərin buynuzu var, buynuzu” dcyib, yaşar qulunhır kimi 
qaça-qaça gəHb evinə çıxdı. Dəllək öz ürəyini boşaldıb bir az yüngül- 
ləşdi.

A radan  a /  bir vaxt kcçmişdi, bir çoban sürüsünü otlada-otlada 
həmin ağacm aUına çəkdi, qoyunlannı yatırdı, özü də vcdrəni ahb 
su çəkmək üçün quyunun ağ/.ına gəldi, gördü ki, quyunun divar- 
hırmda qəşəng qamışhır çıxıb. Suyu çəkdi, əl-üzünü yudu, doyunca 
su içdikdən sonra ham an qamışdan birini kəsib tütək qayırdı. I^ı- 
pağmı yastıq kimi başınm altma qoyub uzandı. Damaqla tütəyi çal- 
mağa başladı. Ç oban gördü ki, bu çaldıqca tütək səslənir. 
“ İsgəndərin buynuzu var, buynuzu” . Çobanm acığı tutdu, vurub 
tütəyi qırdı. Tə/ədən qamışı kəsdi, tütək qayırdı ycnə də başqa bir 
hava çalmağa başladı. Cıördü ki, tütək clə ö /dediy in i dcyir: “ İsgən- 
dərin buynuzu var, b u y n u /u ” .

Ç'oban dedi:
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-  Nə cybi var, qoy beb  çalsm, gcdərnm, başqa bir ycrdən qamış 
kəsib lütək qayıraram ; hələlik bu lütəkiə günümü kcçirib axşam 
edərəm.

Çoban burada qalsm, sizə dcyim İsgəndərdən. İsgəndər ovdan 
qayıdırdı. Yolu ham an  çobamn yanm dan düşdü. Ciördü ki, çoban 
tütəklə çahr; “İsgəndərin buynuzu var, buynuzu". İsgəndər təəc- 
cüblənib dedi; “Bu çoban  mənim buynuzum un olduğunu hardan  
bilir?!” Ə m r elədi ki, çoban gəlsin. Fərraşlar çobam şahm yanına 
gətirdilər. İsgəndər dedi;

-  Çoban, bu tütəyi haradan  və kimdən aldm?
Çoban dedi;
-  Almamışam, b u d u r  bu quyuda bir ncçə qamış bitib, özüm on- 

lardan düzəltmişəm.
İsgəndər çobanm  admı, ycrini xəbər alıb öz imarətinə döndü. 

Sabahısı gün səhər tezdən dəllək üçün adam göndərdi. Dəllək İsgən- 
dər admı eşidən kimi cəid başmağmı geyib çuxasmı əyninə çəkdi, 
özünü İsgəndərə yetirdi. Bir neçə dəfə baş əydi, kcçib bir yanda 
dayandı ki, görək İsgəndər bundan nə xəbər alacaqdır.

İsgəndər dedi;
-  Mənim əmanətimi nə elədin?
Dəllək dedi:
-  Saxlamışam.
İsgəndər dedi;
-  Mən flan yerdə bir çoban gördüm, o, tütəyində çahrdı ki, “ İs- 

gəndərin buynuzu var, buynuzu” . Bu nccə oian şeydir? Sənə 
dcmədimmi sirri möhkəm .saxhı?

Dəllək qo rxusundan  yarpaq kimi əsirdi. İsgəndərin ayağma 
düşdü, yalvanb dedi;

Şah, q u rb an m  olum, mən bu sirri neçə vaxt idi ki, ürəyimdə 
saxlayırdım; belə ki, sirdən ürəyim şişib partlam aq dərəcəsinə 
gəlmişdi. Axırda özümü saxlaya bilmədim, llan ycrdə bir ağac, onun 
ahm da  bir quyu var, gcdib ağzımı o quyuya dayadım, dcdim; “ İs- 
gəndərin buynuzu var, buynuzu” canım rahat oldu. D aha başqa bir

adama dcməmişəm.
Dəllək olanmı söylədi. Amma İsgəndər inanmadı, fərras 

göndərib haman çobanı çağırtdu'dı. Ç'oban “harsı-parsı” bilmirdi, 
içəri girən kimi çomağmı bir tərəfə atıb izinsiz oturdu. İsgəndər din- 
mədi, s<mra üzünü çobana tu tub  dcdi;

() tütəyi bəri vcr.
Çoban tütəyi İsgəndərə vcrdi. İsgəndər çobana dcdi;

Danış görüm, bu tütəyi haradan  tapdın?
Çoban əhvalatı ona nağıl ctdi. İsgəndər bu dəfə tütəyi özü çaldı, 

gördii ki, tütəl<də hər hansı hava çalmaq istəyirsə yenə də tütək; “ İs- 
gəndərin buynuzu var, buynuzu” deyir.

İş aşkar oldu. İsgəndər bildi ki, dəllək sirri quyuya dcyib, son- 
radan bu quyuda qamışlar əmələ gəlib, əllərini bir-birinə vurub dcdi;

Hy dad, indi mənə məlum oldu ki, çcşmənin gözünü nə qədər 
möhkəm tutsan bir vaxt olacaq, ondakı su başqa bir yol tapıb aşkara 
çıxacaqdır. Mənim sirrim bu gündən bütün dünyaya yayıhıcaqdır.

Isgəndər bu sözdən sonra dəiləyin günahından kcçib cmu azad 
ctdi.(46, s. 6X-70).

Hckayədə çox incə, həyati mətləblərə toxunulur. Əvvəlcədən 
hckayənin adı maraqhdır; “ Buynuz.lu İsgəndər” . Ad öz.sözünü dcyir, 
“ buynuz” özünəməxsus əlamətdir. Xalq arasında “buynuz çıxar- 
m aq”, “buynuz qoym aq” iladələri də var, mənli mənalara çəkir. İs- 
gəndərin də buynuzu var. Yəni müəmmalıdır, onun isləyi başqadır, 
bizə yaddır, o bu ölkəyə yaxşı niyyətlə gəlməyib. Amma bu sirri çox 
gizli saxlayır, isləmir ki, bunu bilsinlər. Sirr açılmasm dcyə, başmı 
qırxdırdığı ncçə-ncçə günahsız dəlləyin dərhal boynunu vurdurub...

Rəvayət-hckayədə daha incə bir mətləb də diqqəti cəlb cdir. 
Düşünən bcyin, insan bcyni çcşmə ilə müqayisə cdilir, daim axıb 
gələn qaynama bulağa bənzədilir; çcşmənin-qaynamanm qabağmı 
kəsmək mümkün olmadığı kimi, düşmən bcynin də qarşısmı ahnac| 
olmaz. Amma İsgəndər buna qadağa qoymuşdu.

Xalqın ctirazı bundadır ki, çcşmənin gözünü bağlamaq, tutmaq 
mümkün olmadığı kimi bcynin də yolunu kəsmək, onu qapam aq
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olmaz. A m m a İsgəndər bunu qapam aq istoyir... O nun buynuzu  
budur. Yəni o özünü nə qədər ədabtli, xeyirxah saysa, özünü təbliğ 
edirsə də, o buynuzludur. Burada o, çobanla, dəlləklə qarşılaşdırılır.

Hekayənin ümum i ruhundan  ahnan  nəticə belədir: İsgəndər 
dünyanı tu tm aq  istəyir, amma bu mümkün deyil, bütün padşah lan  
ram  etmək, özünə tabe etmək istəyir, am ma bu da mümkün olan iş 
deyil. Bu fikir eyham la deyiHr, onun öz etirai'ı, sözləri ilə nəticə 
olaraq verilir: “Ey dad , indi mənə məlum oldu ki, çeşmənin gözünü 
nə qədər möhkəm tutsan , bir vaxt olacaq, ondakı “sirr” başqa bir 
yol tapıb aşkara  çıxacaqdır!”

Xalq zəkasmm təntənəsinə bax! İsgəndər öz buynuzunu - işğal- 
çılığmı, qarətçiliyini, günahsız başlar kəsdiyini nə qədər gizlətso, sirr 
saxlasa da, bu açılacaqdır, bu həqiqəti xalq onun özünə etiraf etdirir.

Makedoniyah İsgəndərin Qai'qaza yürüşü və müvəqqəti hökm- 
ranlığı dövründə yaranmış eİ ədəbiyyatı-rəvayətlər, nağıiiar, əl'sanəyə 
dönmüş söhbətlər olmuş həyati hadisələrin bədii əksidir. Xalqm yad- 
daşm da gəiib bizə çatıb; buniar xalqm ictimai-siyasi həyatı və 
güzəranmm, habeiə mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin əks-sədasıdır. Buna 
görə də indi bizə “X aiq  həyatmm və mənəviyyatmm güzgüsü” kimi 
təqdim olunur. Bu çox doğru qiymətdir...

“Nizami əsərlərinin ei variantlan”na dü,şən hekayələrin üçü -  “İs- 
^əfKİərin cmadan olnıası", “İsgdndr)rin öh'inıii" vo ‘İsgəndərin anası ’ 
hekayəiərinə diqqət cdək.

“ Isgəndərnam ə”də canlı tarixdən və xalqdan istifadə ilə 
yaradıian çoxiu süjetlər var. Nizami “Dastanınm xülasəsi və İsgən- 
dərin cahangirlik tarixi” fəslində dönə-dönə etiral'edir ki:

“Doğru görm^>diyim sözhrd,vt qaçdım,
Ondan iiz çevirih ha^qa yo l açdım.
Düzdüm hu tarixd,ın ch  hir dastan,
Könlünd.ı hir scvinc duysun oxuyan...

grV,jkdir cLı söz almaq,
Şüurdan, ağtldan olmasın uzaq” (42, s. 54).
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Nizami İsgəndərin dünyaya gəlınəsi, anadan  olması və onun 
Feyləqusun (Filippin) öz oğlu olub-olmadığı barədəki l’ıkirləri, rə- 
vayətləri bir-bir araşdırır, xatırlayır:

‘"Bu dastan haqqında ri)vayət çoxdur,
Hər k.ısi dinl,ır,Jm, inadım yoxdur”...
Vurdum tarixl.ıri ntən hir-hirinə,
Baxdım Firdovsinin öz i>s,vinə...
Bunlarda h.ıqiq.ıt görmədim hir az.
Tarixçi hunlan q,ıləm,ı alm az” (42, s. 62-63).

Lakin axırda Nizami “ən yaxşı bir q o can m ” söylədiyi hekayə 
üzərüıdə dayanır, ona daha artıq inandığım yazır:

“Ən yax^ ı̂ hir qoca r,ıvay,Jt cdir 
O köhn,ı ^ahlardan hckay^t cdir:
FcyLıqus q,ısrind,ı hir göz,ıl varmı^,
B,ız.,ıkli g.ıUn t.ık azad ya^^armı .̂
Baxı^ı can alan, qam.ıti hüLınd,
Quüları kamandı, saçları k,ım,ınd.
Sanki hir s.vv imifj, yctirmiş ç,ım,ın 
Tcll.ıri h.ınöv^.ı, çöhr.ısi s.ım.ın.
Camalı parlaq hir j’ün.iiid.ın t.ımiz,
O süzfiün }>özLıri q.ımz.ıli n.ırgiz 
Qıvırcıq saçları qara hir .ınh.ır,
Saray hu dilh.ırLı olmu^ mü,ıtt,ır.
Rum iahı vurulmu^ ayyüzJü qıza,
Dilinin ,ızh.ıri parlaq ulduza.
Bir ficc.ı hağrına hasdı hökmran,
Şahm xurmasından har vcrdi fıdan.
Ncysan huludunda s.ıd.ıf tutdu har 
Ən parlaq hir inci oldu a^ikar.
Kcçdi hu vifq.ıdən doqquz ay ancaq,
Anamn h,ıtnind.ı t^rp,ındi uşaq...
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Təqvimıbn h.ıxlini ləyin ctdil.v,
Q oyııld ıı ıı^ağın a d ı İsgtVuLv'’ (42, s. 63-64).

“E1 varian lla rf 'ndakı lıekayonin mozmunu burada dcyilonlordən 
bir qodor fərqbnir. Hekayo ö/ünomoxsusluğu iln scçilir. wŞüblıo el- 
mirik ki, hekayə Azərbaycan Iblkloruna çox-çox qədimlərdən - İs- 
gəndərin zam anm dan  daxil olub, söylənə-söylənə gəlib “ Qocaya” 
çalıb, onun dilindən də Nizaminin '‘dastam ”na dü.şübdür.

“ İsgəndərin ö lüm ü” və “ İsgəndərin anası” hekayələri üzərində 
ayrıca dayanıb , bun la rm  m əzm ununu mənbələr üzrə nəzərdən 
keçirək.

İsgəndərin ölümü Arrianda bclə verilir.
Arrian o vaxlm saray gündəliklərinə əsaslanaraq yazır: “ İsgəndər 

ziyafəldə o lur və M cdi ilə içir. O radan  çıxıb yuyunur, yalır, ycnə 
Medi ilə nahar edir və gecə yarıdan çox keçincəyədək içir. Ziyafəldən 
gedərkən yuyunur, bir az da yeyir və oradaca yuxuya gedir, çünki o 
artıq qızdırmaya tutulmuijdu, onu öz otağma gətirirlər və qızdırma 
bütün gecə onu rahat buraxmır... Qızdırma enmir ki, enm ir” (137, 
VII, 25). A rrian  dah a  sonra yazır: “ Mən bilirəm ki, İsgəndərin 
ölümünə dair başqa çox sözlər də yazılıb. Deyirlər ki, A ntipatr İs- 
gəndərə zəhər göndərmiij və o, bu zəhərdən ölmüşdür, zəhəri isə An- 
tipatr üçün KalHsfcnin aqibətini bilib İsgəndərdən qorxuya düşmüş 
Aristotcl düzəldibmiş. Zəhəri Antipatrın  qardaşı K asandr gətir- 
mişdi. Hətta bəziləri yazır ki, zəhəri o, qatır dırnağmda gətiribmiş. 
JJu zəhəri isə İsgəndərə K asandnn kiçik qardaşı İollay verib. İollay 
saray saqisi idi və İsgəndər öz ölümündən bir az qabaq, necə olubsa, 
onu təhqir cdibmiş. JJaşqaları əlavə edir ki, bu işdə İ.sgəndəri (")z evinə 
ziyafətə dəvət edən İollaym dostu Medinin də əli varmış. İsgəndər 
ağ gülabı içdikdə şiddətli ağrı hiss cdir və bu ağrınm səbəbilə ziyafət- 
dəngcd ir .. .” (1.37, VII, 27).

İsgəndərin ölümü Plutarxda bclə vcrilir
Plutarx yazır: “ Hir dəfə o, Nearx və onun yoldaşlarını ç('x

təmtəraqla qonaq edir, adi qaydada yuyunur, yatmağa getmək is- 
təyir, am m a Medinin xahişi ib  ona qonaq olur. O rada o, bütün 
gecəni və bütün ertəsi günü içir. Onda qızdırma başlayır” (95, s. 75). 
Plutarx sözünə davam edir: “Əvvəllər heç kəs zəhərlənmədən şübhə- 
bnməmişdi. 6 ildən sonra Olimpiada bu barədə xəbərbr alır, çoxla- 
rmı cəzalandırır və İsgəndərə guya zəhər içirdiyi üçün İollaym 
cənazəsini atmağı əm r edir. Bəzibrinin dediyinə görə, bu işdə 
Antipatrm  məsbhətçisi Aristotel olub, zəhər onun köməyi ilə əldə 
edilib” (121,s. 77).

İsgəndərin ölümü D iodorda  beb  verilir:
Diodor Plutarxm son fıkrində qaranlıq görünən bir cəhəti işıq- 

landırır; “Deyirlər ki, İsgəndər tərəfmdən Avropaya sərkərdə 
vəzifəsinə qoyulmuş A ntipatrm  hökmdarın anası Olimpiada ilə arası 
dəyir. Əvvəlcə bu onu narahat etmirdi, çünki İsgəndər onun əleyhinə 
olan iftiralara əhəmiyyət vermirdi. Bununla beb , ədavət böyüyür və 
inkişaf edirdi. H ökm dar öz itaətində hər cəhətdən anasmı razı 
salmaq istəyirdi və A ntipatr  bir çox hallarda hökmdarın ona olan 
kinini büruzə verdiyini sezmişdi. Əlavə olaraq, Filotm və Parmenlo- 
nun məhvi “dos tlan” sarsmtıya məcbur etmişdi və Antipatr hökm- 
dara  zəhər verməyi öz saqi oğluna əmr etmişdi. İsgəndərin 
ölümündən sonra o, Avropada ən qüdrətli hökmdar olaraq qalmışdı. 
Ondan sonra hakimiyyət oğlu Kasandra keçmişdi, odur ki, çoxları 
zəhərlənmə barədə yaza bilməmişdi. K asandrm  hərəkətbri açıq- 
aydm göstərdi ki, o, İsgəndərin fəaliyyətinə son dərəcə mənl’ı mü- 
nasibət bəsbmişdi. O, Olimpiadanı öldürdü və onun cəsədini dəfn 
etmədən atdırdı, İsgəndər lərəfmdən dağıdılmış Fivi isə çox böyük 
qayğıkeşliklə bərpa etd i” (87, XVII, 111).

Makedoniyalı İsgəndərin ölümü haqqm da yunan mənbələrində 
çox yazılar, müxtəlif fikir və söhbətbr, rəvayətbr  var. Biz daha 
etibarlı üç müəllifin fikirlərini xülasə etdik. Nizaminin də bu mən- 
bəbrdən xəbəri vardı.

Dünya tarixində İsgəndərin həyatı, fəaliyyəti yürüşbri, 
qələbəbri, .sərkərdəliyi, hökmranlığı, ədabtli olduğu və s. barədə çox
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yazıhb və ilk sözü onun öz tarixçiləri, sorkordobri dcyib. Vo islodik- 
ləri kimi də onu  mədh və təqdir ediblor. Biz qəsdon üç görkəınh 
Y unan  müəlhfinin İsgəndərin ölümü və bu ölümün səbəbləri, sirri 
barədə fikirlərini xülasə etdik ki, öz sözümüzü də bura əlavə edək. 
Bu sirr, əsl səbəb, həmin müəllinərin yazdıqlarm dan, vurduqları 
eyham və işarələrdən aydm olur ki, İsgəndər öz ləaliyyəti -  yürüşləri, 
istilaları, qarətləri və s. ilə yunan xalqma hcç nə verə bilməmişdi, ək- 
sinə ona elə ağır bir zərbə endirmişdi ki, yunan xalqı bu günədək 
özünə gələ bilmir. İsgəndər xalqm gələcəyi ohm gəncliyini, gənclərini 
dünyaya yaymış, qırdırmış və məhv etmişdi, az bir qüvvə ilə Make- 
doniyaya qayıtmışdı. D iodorun  yazdığı “K asandırm  hərəkətləri 
açıq-aydm göstərdi ki, o, İsgəndərin fəahyyətinə son u.'rəcə mənfı 
münasibət bəsləmişdi” . Belə məlum olur ki, İsgəndərin ölümünün 
təşkihndə yaxm dan iştirak edən Antipatr, İonlay, Medi və b. da İs- 
gəndərin fəahyyətinə mənfi münasibət bəsləmişlər. İsgəndərin ölümü- 
nə səbəb olan zəhər, onun  vəziri Aristotehn əli ilə hazırlanmışdı. 
Qazandığı “uğurlardan”, qələbələrdən İsgəndərin başı gicəhənmişdi 
də. Ətrafmı tez-tez sancır, cəzalandırırdı... (), aradan götürülməli idi, 
götürüldü də. Bu ölüm elə məharətlə təşkil o lunm uşdu ki, onun 
ölümündən ancaq 6 il sonra ona qəsd cdildiyi aşkar cdilmişdi.

İsgəndərin ölüm xəbəri, vaxtm daca bütün dünyaya yayılraışdı. 
Bu xəbər və onun ölümü haqqmdakı fikir, söhbət və rəylər, rəvayətlər 
öz rəngarəngliyi ilə digər xalqhıra da çatırdı. H ər xalq bu barədə 
düşünür, deyilənlərə öz sözünü, öz münasibətini əhıvə edirdi. Bu mə- 
nada Azərbaycan folklorunda yaranmış rəvayət-hckayə diqqəti cəlb 
edir. Hekayə-hadisələrdən xəbəri ohm, məlumat və fikirləri bilən 
qonşu xalqm bu  ölüm haqqm da öz sözü, öz fikri, öz rəyi, öz 
yaradıcıhğıdır.

Azərbaycan folk lorunda İsgəndərin ölümü aşagıdakı şəkildə 
söylənib, xalq a rasm da yayıhb, sinələrə həkk olunub, bu günə də 
gəhb çatıbdır.

“İsgəndərin ölümü” hekayəsi.

“ Bclə nağıl cdirlər ki, İsgəndər bir gün Günəşdən bac almağa 
gedirdi. Uzun müddət yol getdikdən sonra İsgəndər öz vəziri Ərəs- 
tuna dedi:

- Ərəstun, kitablara bax görək, mən ki, bu qədər yaşamışam, n.-ı 
vaxt, harada öləcəyəm?

Ərəstun kitablara baxıb dedi;
-  Ay, gün göstərilmir, ancaq elə bir vaxtda öləcəksən ki, altm daş, 

üstün polad olacaqdır.
İsgəndər at sürdü, yenə də bir müddət yol gctdilər. Klə bir ycrə 

gəlib çatdılar ki, Günəşin istisindən nə yerimək, nə də nəfəs almaq 
mümkün deyildi. İsgəndər heç bir kölgəlik tapmadı, isti onu vurdu, 
naxoşladı, qoşun əhli İsgəndəri daş üstə uzadıb, polad qalxanları 
üstünə tutdular ki, Günəşdən qorunsun. İsgəndər xəbər aldı;

-Vəzir, bu nə yerdir?
Vəzirdedi;

H aman dcdiyim yerdir ki, qabağımıza çıxdı. “ Üstün poladdan 
dcmişdim”, budur, qoşun əhli üstünə polad qalxanlar çəkiblər. Sənə 
yer də tapılmadı, daş üstə uzandm, budur, altm da daşdır.

İsgəndər dedi;
İndi mənə yəqin oldu ki, ölüm haqdır. Anama deyin ki, mənim 

chsanıma bütün ölkələrdən şahlan, şahzadələri, tacirləri, fəqirləri ça- 
ğırsm. Məni adıma görə dəfn etsin.

İ.sgəndər vəsiyyətini cdib öldü. Qoşun onun meyitini geri gətirdi. 
İsgəndərin ölüm xəbəri bütün dünyaya yayıldı. Anası oğlunun cə- 
nazəsi üzərində vay dcdi, saçını yoldu, oğlunu qızıla, yaquta tuldu, 
necə vəsiyyət ctmişdi, chsanma bütün ölkələrdən adamlar çağırtdırdı, 
qazanlar asdırdı. Anası ö/,-özünə dedi; “Qoy yasa gələnlərdən xəbər 
bilim, onların da heç ölən adamları varmı?”

Araya iki cürə xörək gətirib dedi;
Olüsü olan bu xörəkdən ycsin, olmayanlar bu biri xörəkdən 

ycsinlər.
Hamı birinci xörəkdən ycməyə başladı. İsgəndərin anası gördü 

ki, dünya üzündə adamı ölməyən yox imiş, odur ki, daha ağlamadı.
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Sabahı gün İsgəndəri böyük calalla şəhərdən çıxartdılar, qobiris- 
tana aparıb  dəfn etd ibr. Nə qədər çahşdılar ki, İsgondərin sağ əhni 
yanma qoysunlar, o yenə də əhni bayıra çıxartdı. Isgəndərin anası 
üst-başında nə ki qızıl, boyunbağı, pul vardı, qoydu İsgəndərin əlinə, 
o yenə də əhni içəri çəkmədi. Anası dedi;

-  Oğul, dilə gəl görək, nə istəyirsən?
İsgəndərdən cavab gəlmədi. Anası; “Oğul” deyib ağlamağa 

başladı. C am aatın  içində bir dəh vardı, yas günündə əlinə aldığı 
sümüyü gəmirə-gəmirə qəbiristana gəldi, gördü ki, buraya yığışanlar 
İsgəndərin sağ əli ilə çahşır, çabalayırlar, amma İsgəndər əhni içəri 
çəkmir, sağ əh bayırdadır ki, bayırda. Dəh adamları aralaşdırıb zor- 
güc, İsgəndərin qəbirinə tərəf gəldi. Cam aatm  gözü bu dəhdə idi ki, 
görək nə edəcək. D əh əyilib yerdən bir ovuc torpaq  götürüb İsgən- 
dərin sağ ovcuna qoydu. İsgəndər torpağı ovucunda bərk sıxaraq, 
yanma çəkib sinəsinin üstünə qoydu. Cam aat bu işə mat qaldı. Dəli 
çıxıb getdi. Anası başma vurub  dedi;

-  D ünyadan doymayan oğlum, vay!
Bəh, İsgəndəri dəfn edib çıxıb getdilər.
Bir gün İsgəndərin anası; “Oğul” deyə-deyə qəbiristana gəldi, 

“İsgəndər, İsgəndər” deyə çağırdı, heç bir yerdən cavab almadı. Ihr 
də çağırdı, qəbirlərin birindən səs gəldi;

-  Ey yazıq, nə İsgəndər-İsgəndər çağırıb, bizi rahat buraxmır- 
san? Burada o qədər isgəndərlər var ki! Biz no bilək, sən hansı Isgən- 
dəri çağırırsan!

İsgəndərin anası başma döyüb dedi;
-  M ən elə bilirdim ki, dünya üzündə mənim oğlum İsgəndərdən 

başqa İsgəndər yoxdur, demə, yüz mənim oğlum kimi isgəndərlor bu 
dünyaya gəlib-getmişlər.

O gündən sonra İsgəndərin anası oğlu üçün ah-vay etmədi, ağla- 
m adı” (46,s. 88-89).

“ İsgəndərin ölümü”nün Azərbaycan xalq variantı hər cəhətdən 
öz üstünlüyü - bədii dəyəri, ibrəth məzmunu, qoyulan problemlərin 
bəşəriliyi ilə diqqəti cəlb edir. Hekayədə İsgəndərin ölümü ilə bağlı

Azərbavcan əddbiyyatı tarix i

olduqca mühüm dünyəvi məsələlərə toxunulur.
1) İsgəndərin qızdırma xəstəliyinə tutulmasına münasibətini 

xalqımız onun Günəşdən bac alması ilə əlaqələndirir və izah edir; 
Günəşdən bac almaq xəyalına düşən hökmdarm aqibəti elə belə olar 
və ya olmahdır! Bu isə xalqm Günəşə sitayişi ilə, Günəşi Tanrı say- 
ması ilə bağlıdır. Qədim azərbaycanhlarm  dini kahini Zərdüşt də 
Günəşə sitayişi ilə səciyyələnir. Yunan mənbələri onu belə də təqdim 
edir (66, 65). EIə hekayənin başlanğıcmda ilk cümlədə açıqca bu xal 
vurulur. “B eh  nağı! edirhr ki, Jsgəndər bir gün Günəşdən bac almağa 
gedirdi... ”

2) “Ölüm haqdır” , qarşısıalmm az dərddir, Bu ideya hələ 
“Bilqamıs" dastanında qoyulub, öz bədii həllini tapmışdı. İstər şah
ol, istərsə də rəiyyət, axırı ölümdür. Bu həqiqət İsgəndərin dili ilə 
onun özünə dedirdilir; “İndi nıənə yəqnı oldu ki, ölüm haqdır. Anama  
deyin ki, mənim ehsamma bütün ölkələrdən şahlan, şahzadələri, tacir- 
ləri, fəqirləri çağırsın. M əni adıma görə dəfn etsm... 'Nizamidə bu tel 
xalqdan gəlir. İsgəndər m əktubunda anasına yazır;

Diinya hir kimsəyə qalmtşsa əgər,
Səni də qoy üzsüıı hu dərd, hu kədər.
Ancaq hu dünyaııt fa ııi görəndə 
Ba§qalan kim i toxtaq ol sən də!
Yox, əgər huıılara haxmayaraq sən 
Mənimçün yasxana qurmaq istəsən,
Əvvəlcə şahanə hir məclis düzəlt,
G özəl ycm əklərdən hir süfrə həzət.
Çağır qonaqltğa xalqt, hər nə var 
Bütün gələnləri elə xəhərdar:
Qəhirdə adamt yoxsa hər kəsiıı,
Buyursıın süfrəyə doyunca ycsinL.
Əgər ycm iş olsa onlardan hiri,
Sən də yc  dünyada acı qəmhri.
Hcç kim o süfrəyə əl uzatmasa,
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S/f/ı də ıınııt qami, heç hatma yasa l” (42, s. 592).

3) Bizdə, “İnsanın gözünü ancaq torpaq doydurar” mosəli var. 
İsgəndərin qoşununun və cam aatm  içində bircə ağıl]ı adam  tapılmır 
ki, dəfn zam anı onun  bayıra çıxan sağ olini yanma qoya bilsin. 
Ancaq bır “dəli” gəlib əlinə bir ovuc torpaq qoyur. H ökmdar torpağı 
ovcunda bərk sıxaraq əlini yanına çəkir. Bununla xalq İsgəndərə, 
ümumiyyətlə fatehlərə qarşı öz mənfi münasibətini bildirir. Nizamidə 
də bu tel xalqdan gəlir. “ İsgəndərnamə”də bundan çıxarılan məna 
və nəticə də düşündürücüdür.

Biv hədən giimiiş tak ağaı ıh solsa,
Na fayda, tahutu qnddan olsa?
Şahın öz rəyincə vcrildi qərav,
Qoyuldu hiv əU tahutdan kənav.
Ovcıına tovpaq da tökiih hiv qədəv,
Sonva həv təvəfə cav çəkdivdiləv:
“Gövün ycddi ölkə hakimi olan 
Isgəndəv dünyadan köçdüyü zaman 
O  saysız-hcsahsız xəzinələvdən 
Biv ovııc tovpaqdıv əlində gcdən!
Sizin də dünyadan gcdəvkən ancaq
Paym ız hiv ovnc tovpaq olacaq!...” (42, s. 594).

4) D ünyada gəlib-gcdən isgəndərlərin sayı-hcsabı yoxdur. 
Anasmın dihndən hckayənin sonluğunda dcyilən bu sözlər nccə də 
ibrətlidir! Mən clə bılirdını kı, diiuya üzüıuh nıəniın oğlunı İs^əıuLv- 
dən ba.'^qa İsgəndər yoxdıır, dcmə, yüz mənim oğhım kim i isgəıuhvlər 
bu dünyadan gəlib-f'cdibdir

Dünyanın əzoldən mövcud əbədi qanunlanna olum, öKim və 
latchhyə münasibətdə xalq hcyrət doğuracaq dərəcədə müdrikliyini 
göstərir. Dcyərdik ki, hckayədə qoyulan və öz bədii həllini tapan 
likirlər İsgəndərin ölümü ilə bağlı yazılan və mənbələrdə dcyilən 
bütün fikirlori üstələyir.

.S02

Ni/.ami İsgəndərlə əlaqədar tarixi mənbələrlə, Azərbaycan xalq 
yaradıcılığı ilə, şəksiz, tanış idi. Lakin o, özünəməxsus müstəqil yolla 
gctmiş, bu şəxsiyyətin ölümü haqqında öz sözünü, fikrini, rəyini 
söyləmişdi. Nizami özünə qədərki bütün mənbələrdən fərqli olaraq, 
ölüm yatağında İsgəndərin düşüncələrini verir, daxili aləmini açır, 
tam ycni, poctik bir sürət yaratmış olur.

Nizami də İsgəndərin qızdırmaya tutulduğunu və bu xəstəlikdən 
də öldüyünü yazır. Onun dilindən:

“Mənim od qılınclı qoşııınım hanı?
Qovsıın canımdakı hıı qızdıvmanı” -

dcyir. Lakin məsələnin dərinliyinə getmir və ona bu lazım da deyildi. 
Çünki tarixçilər bunu yazmışdılar.

Nizami İsgəndərin öz dili ilə kədərini verir, dünyanı fəth etmiş 
bir cəngavərin ölüm qarşısında necə də aciz qaldığmı təsvir edir:

“Ömvümü qəflətlə vııvmadım haşa,
AğıIIa, hünəvlə mən doldıım yaşa.
Bütiin hilikləvdən dəvsimi aldım 
Ölümün əlində, hcyf aciz qaldım.
Çox azğın zalimi çəksəm də dava,
Bu ııaməvd ölümə tapmadım çarə.
Bir ölümdən haşqa hər hir müşkülə 
M ümkündüv hiv təhəv çavə cdilə.
Hanı yollavına qızd səpdiyim  
Dəvin düşüncəli yüzlərcə həkim?
Torpağı qızıla çcvirin ycnə,
Gəlin, əlac cdin şahın dərdinə.
Hardadır Ərəstıı -  tapa hir dərman 
M əni hiliyilə qıırtara dardan?
Hanı əfsıın hilən həkim Bəlinas?
Gəlih İsgəndəri cləyə xilas.
Hanı həs Əflatun, o təmiz insan?
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Mənim bn dərdima eləya dərman.
Hardadıi' o böyük bilici Valis?
Desin btı marəzə nə oldıı bais.
Çağmn Sokralt, bəlkə əql ih  
Bu bağlı qapım o aça bih.
Hürmüzə göndərin durmadan xəbər 
Bəlkə ürək verə şaha birtəhər... ” (42, s. 585).

Nizami İsgəndərin həyəcanlannı vcrmək, onun psixoloji abmini 
ön plana çəkib açm aq istəmişdi. Bu, eyni zam anda Nizaminin öz 
sözü, İsgəndərin ölümünə öz münasibəti idi.

“Isgəndərin aoası” hekayəsi.
“B eb  rəvayət ed irb r  ki, günlnrin bir günü İsgəndər ölür. Öbndən 

sonra, saray adam ları hazırhq görüb onu basdırm aq istəyirbr. İs- 
gəndərin anası oğlunun basdırılmasma razıhq vermoyib deyir;

-  Mon heç vaxt razı olmaram ki, bütün dünyada mnşhur hökm- 
dar olan oğlum İsgəndori aparıb  qara torpaq altma basdırasmız.

Saray adam ları onun yanm a gohb nə qodər yalvarır, nə qədər 
nəsihət eləyirbrsə də, anası oğlunun basdırılmasma razı olmur ki, 
olmur...

Xülasə, çox götür-qoydan sonra onhır İsgəndərin anasm a belə 
b irm əsbhət görürlər; indi ki, oğlunun basdırılmasına razı olmursan, 
bəs e b d ə  bizim məsləhətimiz budur ki, onun cənazəsini ayrı bir 
otaqda qoyaq, sən də onun yanm da oturarsan. I^u şərt ilə ki, yemək 
yeməyəcəksən.

İsgəndərin anası saray adam lannm  bu sözünə razıhq verdikdən 
sonra İsgəndərin cənazəsini tək bir otağa qoyurlar. Anası da gəhb 
orda oturur. A m m a ondan gizlin otağm uca bir ycrindən bir parça 
çörək asırhır.

İsgəndərin anası üç gün, üç gecə dihnə hcç bir şcy alınayıb, oğlu- 
nun mcyitinə baxıb ağhıdı. Dördüncü gün idi. Arvad ağhunaqdan a /  
qala həlak olmuşdu, Anuna clə bərk acmışdı ki, bülün bədəni yaı paq
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kimi əsirdi. Arvad ayağa durub ycmək üçün otağın hər lərəfmi gə/di. 
Amma heç bir şey tapmadı. Bir də gördü ki, o tağm uca bir yerindən 
bir parça çörək asıhb. Nə qədər çahşdı, nə qədər əlb.şdi, gördü əli 
çatmayacaq.

Arvad gördü ki, hıp az qahr ki, acından ölsün. Otağın içində də 
e b  bir şcy yoxdur ki, heç olmasa, ayağınm altma qoyub çörəyi 
endirsin. Axırda əhıcı hər yerdən üzülüb çıxdı oğlunun mcyitinin 
üstünə, çörəyi endirib ycrə düşdü. Demə, saray adamhırı arvadı 
o tağa sah'indan sonra, qapınm  dahnda durub  onu pusurmuşhır. 
Arvad çörəyi cndirib düşən kimi, onhır içəri girib dcdilər;

- Sən oğlunun basdırılmasına razı olm urdun ki, onun qəbrinin 
üstündən ayaq basıb keçərbr. Amma indi sənin ö/ün oğlunun cə- 
nazəsi üstünə çıxıb bir parça çörək üçün onu ayaqlayırsan.

İsgəndərin anası gördü ki, doğrudan da onhır haqhdırlar. O saat 
razıhq vcrdi ki, İsgəndəri basdırsınlar. Ondan sonra saray adamları 
böyük bir cah-cəhılhı İsgəndəri aparıb şəhərin böyük bır qəbins- 
tanm da basdırdıhır” (46, s. 90-91).

Ana byaqəti, ana yanğısı, ana ürəyi Azərbaycan ədəbiyyatmm, 
xüsusib onun Iblklor qolunun ə/.əli və əbədi ınöv/usudur. Isgəndər 
kimi bir oğul itirmiş ana bizim ululara, xalq müdrikbrinə tə/ə ,sö/ 
dcmək, llkir söyləmək, nəsillərə nəsihət vcrmək üçün gö/əl möv/u, 
necə dcyərbr, bir fürsəl idi. İ.sgəndərin anası ilə bağlı bu əhvalat yu- 
nanlarda olmaya da bilərdi. Bu bi/.im ulu babaların ağlının məhsulu, 
bədii kəşfı idi. Hekayənin məzmunu ib  N i/am inin  likirləri arasmda 
da bir o qədər oxşarhq və yaxmlıq hiss olunmur. Ni/ami bu barədə 
bir söz demir və “ İsgəndərin m əklubunun anasına çatması 
bölməsini bu sözlərlə tamamlayır;

“Çulanda hamtm baltrdt qəmə 
Şahtn anastna yazdtğt namə.
Oxuyub məktubu ana ağladı,
M atəm ə büründü, qara bağladt.
Baxdtqca oğlunun bu məktubuna 
Tumar tək qıvrılıb açı/dı ana.
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QəHn yas tııtsa da hu möluı.ıtwdııı 
Çıxnıadı o ^a/uıı ı\)siyy,ıtind,ın,
“Oğlıınıın qoy rıılııı ^ad olsıın! ” -  dcdi 
Onun andhınna ,wt,ıl cLıdi...
Bir an k.ısihn.ıdi ahı, f.ıvyadı,
Tcz gctdi diinyadan, o da qalmadı!
Qara talcyin,ı .ılvida ctdi.
Onını da lı,ıyatı hu ciir,ı hitdi” (42. s 597-598).

Dcməli, “E1 varian tlan”ndak) hckayo lam orijinaldır. Hekayjıdo 
xalqımızm qəlbinin dərinlikbrindnki iıoyat cşqinin bir hozin 
nöqtəsino toxunulur. Ananm dordi böyükdür, olacsı/dır. Hoyatm iso 
öz qanunu  var; “Dünyada hcç kos qahnayıb vo qalmayacaq. Buna 
göro do, ölonlo ölmok olmaz!”

Şübho ctmirik ki, bu hckayolor bizim m.ö. ulularımızın ağlı vo 
bodii təibkkürünün mohsuludur: osrlori adhıyıb gohb, yoxsa no vacib 
imiş ki, Isgondorin ölümündon çox sonrahır, tutaq ki, osrlər kcçəndon 
sonra xalq yaradıcıhğmda bu hadisolorə qayıdıhı, hckayolər yarana, 
düzülüb-qoşula idi...

Tarixdo hcç nə itmir, unudulmur, gcc-tcz hor şcy öz ycrini tapır. 
Qədim dünyamızm ulu kitabı “ liilqamıs” dastanı akkad, hctt, assuri 
və başqa dillərdə, Alp Ər Tonqam n ölümüno ağılar sinəlordo, xalqın 
qəlbinin dorinliklorindo, “Avcsta” l'ars kitabəlorində - qodim pohlovi 
dilinə torcüməlordo, şair-l'ilosof'Anakar vo hökmdar Tomiris yunan 
mənbolərində, gənc sak hakiminin ccazkar “qızıl gcyimi” ana tor- 
pağm dərin qatlarm da mühallzə olunub qahb, aradan min və daha 
artıq illor sonra gəlib sahibbrinə çatıbdır. Hunların kömoyilo qodim 
kcçmişimizin dərinliklorinə cnir, açılmamış səhirəlorini açır, ulu ba- 
balarımızm hoyat cşqini, mübarizo əzmini, qohromanhğmı, monəvi 
vo maddi aləmini, ağıl vo dorrakəsini öyrənir, hoqiqoti üzo çıxanr, 
scizümüzü dcyirik.

M iladdan öncəki osrbrdo “Avcsta"nı, “ İssıq” mədoniyyətini 
yaratmış bir xalqın ondan ovvəl do, sonralar da görkomli şoxsiyyot- 
lori, sorkordoləri, ixtiraçılan alinıloii, mülorokkir-odiblori olmah idi

S0()

və vardır. Filosof Zərdüşt, A Ip Ə rT o n q a ,  ınüdrik Anakar, Astiac], 
Atropat, Tomiris, “ Qı/.ıl gcyimli" sorkərdo, Mctc m.ö. minilliklərm 
böyük tarixi şoxsiyyotbri idilor; həlolik bi/ə molum olan bunlardır. 
A/ərbaycan xalqı bu doğma övladları, xilaskarları, habcb  gəhnəlor 

qosbkarlar haqqm da şifahi olaraq ö /  sö/ünü dcmiş, rəvayət, 
hckayə, nağıl yaratmış, bunları nosillordən nosilbro ötürmüşlər.

Söhbot sak-türk şair-fılosoru A nakardan, onun yunan lan  da 
hcyroto gətiron müdrikliyi, natiqliyi, böyük ağh və kam ahndan  
gcdirso, onun dilindən söylonibn müdrik kəlamlar, sö/lor, moca/lar 
abmi də olmalı idi və vardır. Miladi tarixin ycni başlanan minil- 
liyin vo sö/ yox, indi bi/də ümumxalqm adma ya/ılan /əngin lolklor 
yaradıcılığmın, xüsusib onun atalar sö/ü, mosollori, rra/coloji ifadə 
vo vahidbri,  ilk növbodə bu müdriklorin, aqil ata və b aba lann  
dilindən çıxıb, xalq arasm da yayılıb, boyonilib, dildən-dilo, sinədon- 
sinəyə kcçib golib.

Tarixin öz qanunauyğunluqları, inkişafgcdişi var. Miladi tarixin 
ycni başlanan minilliyin modoniyyəti, ədəbiyyatı, incosonoti və dili 

m əhzbu özünəqodərki zongin ənənələr, dorin kökb r  vo özül üzorindo 
inkişaf ctmiş, bu inkişafın “ Orxon-Ycniscy" və “ Dodo Qorqud 
zirvəbrini yaratmışdır...
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V. MİLADİ TARİXİN İ MİNİLLİYİNDƏ ƏDƏBİYYAT

1. “YENİSEY” “ORXON” KİTABƏLƏRİ

' ^ ü r k  xalqlarınm mədəniyyət və mr»novi fikir larixindo miladm 
X  I minilliyi özünəməxsus üstünlükbrə malikdir. Miladm erknn 

yüzilliklərində hələlik bir qədər “boşluq” hiss olunsa da, V-VI əsr- 
lərdən inkişaf kükrəyib elə bir səviyyəyə qalxır ki, erkən yüzilhkləri 
də çəkib özü ilə apanr.  Əlbəttə, əsaslı zəmin və ardıcıllıq olmasaydı, 
belə inkişaf d a  müm kün deyildi.

V əsrdən güclənən “ Ycniscy” və “O rx o n ” kitabələri bir neçə 
minilhk mədəniyyəti yenidən dirçəldir ki, bunun da üzərində ycni və 
zəngin bir mədəniyyət ucahr. “ Orxon-Yeniscy” kitabələri ad- 
landınlan bu  mədəniyyət dünyanm nə/nrini özünə çəkir. liyni vaxlda 
folklor ədəbiyyatı da öz məhvərincə inkişafcdib, ycni istiqaməl alır. 
Beləhklə, qədim türk pocziyası hadisələrin ləbii axmı, həyalın 
təbbləri əsasmda yeni şəkihərb zonginləşir. ]3ir sözlo, lürk xalqlaruıın 
mənəvi sərvətləri çoxcəhəth və bir-birino qarşılıqh təsir şoraitindo öz 
inkişafmm yeni mərhəlosinə qədom qoyur. Hu monəvi sorvotlori, 
daha dürüst desək, onun nişanolərini müasir dövrə gotirib çıxaran üç 
mühüm amil, qaynaq ayrıca qcyd olunmahdır;

1) ulu babalarm  şəhər divarlarına, daş və ya gil lövhobro, ailo- 
məişət əşyasma və qəbir daşlarm a hokk c td ikb ri  monovi sorvot 
nişanəbri;

2) arxeoloji qazmtı və digor ycraltı tapm tılarm  üzo çıxardığı 
mənəvi sərvət nişanəbri;

3) xalqm yaddaşm da müharızo olunub bu günümüzD golib çatan 
mənəvi sərvət nişanəbri.

Hər üç amil, qaynaq istor m.ö. molum III-II minillikbrdo, istor 
m.ö. son minillikdə vo istorsə do miladm I minüliyindo bir-birilo ola- 
qəli şəkildə, vohdotdo inkişaf cdib golmişdir. Şohor divarlarına, daş 
vo ya gil lövholəro, aılo-moişo) oşyalarına, qobir daşlanna ötori, adi 
söz yazılmırmış, ancaq zoruri, qiymotli, ovozsi/ qızıl söz ya/ıhrmış.
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Yaddaşlar da ancaq sözün qızılmı götürürmüş, yaşadırmış vo nosil- 
brə ötürürmüş...

“Bilqamıs” dastan ı ilk dəfo və ilk variantda şəhor divarlarına 
qazılmışdı, o rad an  sinəbrə kcçib yaddaşlara hopm uş, folklor- 
laşmışdı, m in il sonra  ycnidon kamilloşmiş şokildo gil lövholoro 
köçürülmüşdü... Deməli, folkiorla, yaddaş odəbiyyatı ib  yazıh odo- 
biyyat öz yaradılışmdan vohdotdo olmuş, bir-birinə təkan vcrmokb 
inkişaf etmişdir. M.ö. son minillikdo AIp Ər Tonqam n ölümüno və 
miladm I minilliyinin mühüm hadisəbrino hosr olunmuş şcir-kolam- 
ları da xalqm qızıl yaddaşı yaratmış, nəsildon-nəsb vermiş, bebco 
bizə çatdırmışdır. XI osrin böyük alimi M ahm ud Kaşğarlı xalqın bu 
qızıl yaddaşmı öz “ Lüğot” kitabmda qobm ə ahb, yüzbrco şcir, sonot 
incibrinə, a ta la r  sözü, zorb-mosəl və rəvayətlərə əbodi həyat ver- 
mişdi. H ob nə qədori də sinobrdo qalıb, ana torpağm  qoynuna hop- 
muşdu...

“İssık” yazısmın tarixi qoti şokildo m.ö. V-IV əsrlor müoyyon oiu- 
nub. “Yenisey” yazılannadək arada no qodor boşluq var. O vaxt İran 
imperiyasma xidmotdo olan “Avesta” müstosna cdilorso, hololik bu 
arada tutarh bir yazıya rast golmirik. Lakin ağlm montiqi vo “ İssık”
-  “Orxon-Yeniscy” yazılarının cyni qraflkalı yazılar olduğu losdiq 
edir ki, bu tcl qırıla bilmo/. S.Y.Malovun oxuduğu vo toplayıb çap 
etdirdiyi “ Yenisey yaz ılan”nın sayı 5()-don bir qodər artıqdır. 
Aradan heç 30-40 il kcçmomiş D.D.Vasilycvin kitabında bunlarm 
sayı 150-yo çatır. No qodor do itib-batmış, həlolik üzo çıxmamışdır. 
Lyni likri “ İssık” la “ Ycniscy yazıları” arasmdakı boşluğa da aid 
elmok olar.

Miladın I minilliyindo - VI VII osrbrdo yaşamış Qorqud Ala, 
onun adı ilo bağlı olan boylardan dastan  dü/üb-qoşdu, “ K ilab” 
bağladı. Hu “ K itab” golib bi/o do çatdı, Lakin c'^rada losvir oiunan, 
haqqında bohs edilon hadisolorin qaynaqları dorinbro, bo/on m.ö 
dövrbro gcdib çıxır. Dcmoli, oslində dastan u /un  müddot yad- 
daşlarda yaşamış, tokmilbşmişdir.

Qorqud Atanın qcyri-adi islcdadı, qızıl sözü-kolamı, schrli sazı
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onu 12 boylu bir daslan şəlclino saldı, obodi hoyal vcrdi, “ Kilabi- 
Dodo Q o rqud"  vo ya “ Dodo Qorqud kilabı" bağlandı. Ikuıunla, 
Q orqud Ala özünü də obodiloşdirdi. Holo VI-Vll osrlordo dünya odo- 
biyyalına “ Dodə Qorqud k itabı” kimi nadir söz, sonot incisi vcrıniş 
olan bir xalq bədii-estetik tofokkürünün inkişafı, dili vo bodii üslu- 
bunun bu soviyyəyə çatması üçün minilliklor inkişafyolu kcçmoli idi. 
13u da, müəyyən m ənada "‘İssık^dan “Ycniscy yazılarma qodorki 
molum boşluğu" doldurur.

Bcləliklə, xalqm tarixi və çoxsaholi monəvi sorvotləri tükon- 
məzdir, mütəmadi olaraq üzo çıxır, ycnilori aşkar olur.

“Orxon-Yenisey" kitabələri özünoqodorki dünya yazı modoniy- 
yətinin zirvəsi sayıla bilər. Uzun tarixi inkişal'yolu kcçib golmiş bu 
yazılar bütövlükdə türk xalqlarmm xolqi-milli vo mənəvi üstünlüklo- 
rini, ruhunu, adət-onənələrini, elmi-rəlsəll vo bodii-cstctik alomini 
yüksək dərocodo əks etdirir. A şkar olur ki, bu yazıların ınonşəyi 
qədimdir, inkişaf tarixi bir neço min il dorino gcdib çıxır.

“Bilqamıs” dastanm m  U ruk  Dövlət şəhori divarlarına vo gil 
lövholərə köçürüldüyü oxşokilli (buna “ mixi" yazılar da dcyilir) 
yazılarla “ İssık” yazısı a rasm da təxminon 3()()()-35()() il (vo daha  
artıq), “ İssık” yazısı ilo “Orxon-Ycniscy” yazılan arasında lOOO il 
mosalə vardır. “Mixi” yazılarm inkişalı “ İssık" yazısma, ondan da 
“Orxon-Yeniscy”o golib çıxınca, 7-8 min ilo yaxın bir yol kcçirmişdir. 
Türk xalqlarmm şumerlərdən başlanan ədəbiyyatı, dili, incosonəti, 
maddi-modəniyyoti, ailo-məişot torzi, adot-ənonolori vo ümumon 
monovi alomi ilə yanaşı. Yazı-olil'ba mədəniyyoti do bir-birini bcloco 
qarşıhqlı olaraq tamamlamış, inkişafyolu kcçib kamil şokil almış vo 
buna g()ro də tarixdo silinməz izlər buraxmışdır.

“Cıültəkin” kitabəsini yazan Yolluqtokin başda olmaqla, bclo 
xottatlar çox idi vo horosinin do öz dəsti-xotti ola bilordi. Hu da az və 
ya çox Ibrqilo bir horfin bir ncço şokildə yazılmasına sobob olmuşdu. 
Mahiyyət etibarilo bu cüzi forqdir (oslindo bu hcç forq do dcyildir), 
olil'banm kamilliyini, buna göro do sabitliyini, son doroco mühanzə- 
karlığını tosdiq cdir.

Şumcr “ox yazılan” , “ İssık" yazısı vo “Orxon-Yeniscy" yazıları 
ilə birlikdə bəşor tarixinin ilk mədoni koşl'i, geniş əhato dairosino 
malik uzun ömürlü əlil'bası olmuş, dünya xalqlarınm “olil'ba" ad- 
lanan mənəvi ncmoti bu qaynaqdan ayrılıb çıxmışdır.

Yüz ilə yaxındır ki, qodim türk olilbası (iyronilir, tədqiq olunur. 
Məşhur türkoloqlar bu olil'banı türk xalqları üçün on yararlı vo türk 
dillərinin incəliklərini tam tomsil cdon kamil olil’ba kiıni qiymol- 
ləndirirlər. B.Tomscn, B.B.Radlov, P.M.McIioranski, S.Y.Malov, 
B.B.Bartold və başqa alimlor ərəb olil'bası ilə tu tuşduraraq qodim 
türk əlil'basmm müqayisoyəgəhnoz dərəcodə türk xalqları üçün 
yararlı olduğunu döno-döno göstərmişlər. P.M.Melioranski bu olil- 
banı dünyanm  möcüzosi adlandırır, onun  çox qodim tarixo malik 
olduğuna işaro cdorək yazırdı: “ Bclə imlaya malik olan bir olil'ba 
birdən-birə yaradılmır, onda, dcmoli, yazı türkloro, nisbəton qodim- 
lərdon artıq molum idi vo onlar bunun üzorində lazımi ciddi-cohdlo 
moşq etmişdilər” (113, s. 278-279); “ Ümid ctmok olar ki, “ Qorbi 
Türküstanda, habelə bəlkə do Yeddisuda yeni bir yazı tapıldı, onda 
bu əlil'banın mənşoyi mə.səlosi daha artıq aydınlaşa bilor" (114, s. 46- 
47).

Alim yanılmamışdı. Yarım əsr kcçmiş, 1970-ci ildo Qazaxıslanın 
60 km-dəki İssık qəsobosində K urqandan , xatırladığımız yazı vo 
digər maddi mədəniyyot şcylori tapıldı. Birdon-biro olilbanm tarixi 
min il qabağa kcçdi...

Azorbaycan yazı mədoniyyoti tarixi indiyədok öyrənilmoyib. 
Xalqın min illor orzindo istil'ado etdiyi yazılar barədə indiyodok düz 
söz dcyilmoyib, obycktiv fıkir söylonmoyib.

Ərob işğalı türk xalqlannm  olindon bclo bir kamil, zongin vo 
doğm a olil'banı almışdır. Ərob işğalı türk yazı mədoniyyotini clo 
mohv ctmiş, onun üstüno clo qara pordo çəkmiş ki, min il işıq üzü 
görmomiş, ancaq XIX osrin sonlannda xoş bir ləsadüf nolicosindo 
üzo çıxmış vo öyronihnoyo başlaınışdır. Əroblor qodim türk oIilTıasını 
doyişmok, 7-8 min ildon artıq inkişal yolu kcçib golmiş bir yazı 
modoniyyotini yox ctınok üçün yüz ii hazırhq işi aparmış vo öz olil-

510



I I.M O D D İN  ()I,İ]K )Y /A D () ,A zə rb a vca n  ə d ə b iw a t ı  larıxı

halannı bi/o qobul etdirmişbr.
l^urada qarşıya sual çıxır: bos no üçün oroblor qonşu crmoni vo 

gürcü xalqlarm m  əlil'balarma toxunmadıiar? Vo ycno: oroblor 
xalqımızm dinini də - zərdüştlük, atoşporostlik dinini islam dini ilo 
ovoz etdilər. Bos nə üçün qonşu ermoni vo gürcü xalqlarmm dinino 
toxunmadılar?

J3u suaDann bircə cavabı var: işğalçı oroblor üçün ermoni, gürcü 
problemi yox idi. Ancaq Azorbaycan-türk vo digor türk xalc|lan vo 
on lan  ram ctmək problemi vardı. lirmoni vo gürcü do bu problemin 
həlli üçün ərəb işğalma qulluq göstərirdi. Bütövlükdo xalq türko qarşı 
casus ruhunda  tərbiyə edilirdi. Buna görə güzoştlər alırdı...

Azərbaycan xalqı ərob əlil'basmı qobul etdi. İslam dini qobul 
edildi, dərin kök də saldı, xalqm hoyat-məişətinə daxil oldu. Bir 
sözlə, xalq min ildən artıq bir müddətdə ərəb ya/ısı ilo öz 
mədəniyyətini yenidən yaratdı, ədəbiyyatmı, elmini inkişafetdirdi...

Rus işğalı başlandı. Azərbaycan və digor türk torpaqları zəbt 
edildi. Azərbaycan 1828-ci ildo rus imperiyası vo İran dövloti 
arasında bölüşdürüldü. A ra /  ölkəni ikiyo ayırdı.

Azorbaycan xalqmm olil'basmı doyişmok homişo siyasi məzmun 
daşımışdır.

Müstəmləkəçiliyin öz qanunları var. I^unlar ümumidir. Rus 
hakimiyyəti do orob ya/ısı ilo min ildə yaranmış modəniyyoti xalqın 
ü/üno qapam aq  üçün işo olifbanı dəyişmokdon başladı. Tidisdo 
M .F .A x u n /ad ə  (M .F .A xundov) bu işo colb edildi. Yeno də, 
təxminon yü / il hazırlıq getdi. Lakin buna çar Rusiyasının ömrü çat- 
madı. Sovet Rusiyası mövcudluğunun ilk on ilindo bu işi gördü, olif- 
banı dəyişdirdi. Əvvəl latma, sonra təlom-tolosik krillo keçildi. Hotta 
bu xoyanət, “mədəni inqilab” kimi qolomo verildi. Heç olmasa, ərəb 
olil'basında 28 işarə-səs bütövlükdə türk xalqlarmı birloşdirdi, krill 
əlilbası ilə bu işaro-soslor iki yüzo çatdırıldı. Moqsod aydın idi, türk 
xalqlarmı bir-birindən ayırmaq, u/aqlaşdırmaq, yadlaşdırmaq üçün 
qosdon edilmişdi. Tokco, bax bu xoyanəto göro krill olil'bası qala vo 
yaşaya bilmə/, o doyişməli idi...

Burada qarşıya yeno sual çıxır: bəs nə üçün ruslar da qonşu er- 
məni və gürcü xalqlarmm əlit'balarma toxunmadılar? Hansı səbobləro 
görə onlara güzəştə gedildi? Və yenə: Azərbaycan xalqm m  islam 
dininə qarşı çıxıldı, hər addımda lənətləndi; dini müəssisolor, ibadot- 
gahlar ləgv edildi, dağıdıldı, ən yaxşı halda, məscidlər kolxo/ların  
taxıl anbarlarma çevrildi. Bəs nə üçün yenə də qonşu ermoni vo gürcü 
xalqlarmm dininə toxunulmadı? Hansı səbəblərə görə onlara güzoşt 
edildi?

Bu suallarm da bircə cavabı var: Ruslar üçün də ermoni, gürcü 
problemi yoxdu. Ancaq Azərbaycan-türk və digər türk xalqları vo 
onlan ram (və məhv) etmək problemi vardı. Erməni də, gürcü də bu 
problemin həlli üçün rus hakimiyyətinə qulluq göstərir; buna gciro 
güzəştlər ahrdı.

Latma keçmək, bir növ avropalaşmaq demək olardı. Mən bunu 
istəməzdim. M ən öz şərqliyimdə qalardım. Axı, Avropa hər şeyi - 
ədəbiyyatı, elmi, fəlsəfəni və əUfbam ~ yazını da Şərqdən götürüb.

Qayğılarımız, dərdi-sərimiz çox az idi, biri də dəvə yükü ilo gəlir.
Əlifbanı dəyişmək “dəvo yükü” qədər ağır işdir. Söz yox, biz krill 

əlifbasmda qala bilmərik. üec-tez o sıradan çıxacaqdır. Latma qayıt- 
maq da, ərəbə qayıtmaq da budaqdan-budağa qonmaq deməkdir, 
bunlarm hər üçü, əslində bizə yaddır...

Qayıdırıqsa özümüzə - qədim türk kökümüzə qayıdaq. Bi/ bu- 
rada O rta  Asiya türklərini və A razdan  o tayda yaşayan qar- 
daşlarımızı yaddan çıxara bilmərik və buna mənəvi haqqımız 
yoxdur; bu məsələdə bütün türk xalqları barədo düşünmoliyik. Vo 
həm də məhz biz düşünmoliyik.

Əlbəttə, bu çotin işdir; çox çətin, həm də çox vaxl tolob edir. 
Amma gec-tez baş tutacaqdır. Biz bununla yazı-mənovi sorvətimizin 
7-8 min illik (və daha artıq) tarixini bərpa etmiş oluruq. Bu isə bütün 
dünyaya dəyər. Bunu pulla - milyardlarla da ölçmək olmaz...
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2. “YENİSEY-ORXON” KİTABƏLƏRİNİN M ƏTNLƏRİ

Bir əsrə yaxındır ki, “Orxon-Ycnisey” yazıları oxunur, tr»dqiq 
o lunur, müxtəlif səmtdən öyrənilir. Bu barədə tikir və rəy b r  
söybnilir. Biz bu mətnlərin bodii əsərlər olub-olmadığı va ya bodii 
əsərlərə nə dərəcədə yan ala bildiyi məsələsi üzərində dayanacağıq.

“Orxon-Yenisey” mətnləri epitafıyalar, yəni qəbir daşlan üzərin- 
dəki yazılardır. Bu mətnlər, necə deyərlər, ərzi-haldır, vaxtilə 
yaşamış, dövran sürmüş adam lar  haqqm da, nəsillər haqqm da 
etibarh, düz sözdür. Onlar ana  to rpaqda yatanm  kimhyi, həyat və 
fəahyyəti, şəxsiyyəti, tarixdə rolu, xidməti barədə yığcam molumathır 
verir, hekayələr söyləyir. Bu da, bir növ, janrdır, o dövrün dəbdə ohın 
yazı-yaddaş üsuludur. Adam lar haqqm da, ümumihkdə el-oba, xalq 
haqqm da az-çox söz deyir, onları təqdim edir. Babalar bunları 
şüurlu surətdə belə ediblər, sal daşlara, qayalara qazıyıblar ki, əbədi 
qalsm, itməsin, tarixin tufanlarmdan, yağışdan, sudan, daşqmdan- 
seldən, oddan-alovdan xilas ola bilsin, yaşasm, bu günə gəlib çıxsm... 
O nlar öz məqsədlərinə nail də olublar.

Kitabələr sağdan sola yazıhb. Lakin  soldan sağa yazılmış 
mətnlərə də rast gəlirik. Budur, kitabənin üç xətti soldan sağa, iki 
xətti isə sağdan sola yazıhb.

A>H:r>ryı rH<H 

h < a «t  =lİA.^t
Y>- ft)

Oxunuşu:
(1).. .  t Çur apası barur.
(2) İnim eçim yıta adınlu bardımız yıta.
(3) K uyda kişimə yıta ad ınlu  bardımız.

(4) Bunı eşim kadaşım yıta ... oğ (I ım )... tma.
(5) Bunda oğlanım yıta (84, 40).
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(1)... t Çurun atası gcdir (ölür).
(2) Hüznlə ayrıldıq kiçik və böyük qardaşımızdan, kədərlidir.
(3) Köşkdə arvadımdan kədərlə ayrıldıq.

(4) Dərd budur: kədərlidir, tanışlarımdan, yoldaşlanm-
dan... oğlumdan (ayrıldım).

(5) Oğlum dərdlidir, qəm-qüssəli gedirəm.

1) “Yeüisey” mətnləri -  epitafıyalar.

“Orxon-Yeniscy” kitabələrinin tarixi miladm V-VIIl əsrlərinə 
aid edilir. S.Y.Malov “Yenisey” qolunun bir qədər qədimliyini, V 
əsrdən başladığmı qeyd edir (108, s. 8). Bizcə, bu yazılarm tarixi çox 
qədimdir. D.D.Vasilyevin k itabm da göstərilən Yenisey yazılan 
“korpusu”nun müxtəliniyi də bu fikrin təsdiqinə kömək cdir (76a). 
Tobii olaraq, yazılar -  ayrı-ayrı hərflər ardıcıl inkişaf yolu keçmiş, 
tokmilləşmiş, get-gedə sabit şəkil almış, məhz V-VIII əsrlərdəki 
məlum səviyyəyə yüksəlmişdir.

“Yenisey” mətnləri Yenisey çayı hövzəsində olan, irili-xırdah 
150-yə yaxm epitafiya -  qəbir daşlarma həkk edilmiş yazılardan iba- 
rətdir. Bu yazılar ulu babalarm  təfəkkürü, həyat eşqi, igidliyi, qəhrə- 
manhğı, mərdliyi, mətanəti, ana torpağa bağlıhğı, vətənə məhəbbəti, 
bir sözlə, mənəvi dünyası haqqında təsəvvür yaradır. Bu təsəvvür- 
lərin bədii tonu  isə daha  güclüdür. Buna görə də, hər bir mətn ayrı- 
ayrıhqda bədii əsər təsiri bağışlayır.

Bütün mətnlərdə - cpitafıyalarda aydm nəzərə çarpan, ümumi bir 
dil, üslub, qəlibə düşmüş sabit bir yazı şəkli müşahidə olunur. l^u 
yazılarda həzin bir kədər, həsrət, dərd əsasdır. El-obadan, qohum- 
qardaşdan, oğul-uşaqdan, dost-aşnadan doymamaq, həyatdan kam 
almamaq, bu işıqh dünyadan həsrətlə gctmək kimi insani hisslərin 
tərənnümü mətnlərin Icytmotividir. İstər cavan, istərsə də yaşhya aid 
mətn olsun, bu hisslər bütün “ Ycnisey” yazılanna hakim kəsilib. 
Odur ki, bun lan  qəbir daşlarına həkk edilmiş “matəm hekayələri” 
saymaq daha doğru olardı. S.Y.Malov bu mətnlərin güclü bədii to-
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nunu nozoro alaraq, on lan  “qəbirislanlıq poc/Jyası” adlandırm aqda 
(84, X) yanılmamışdı, Bunlar lıəlo çox-çox qodim /a m a n la rd a n  
“ Bilqamıs” dastam na düşmüş, h ab cb  Alp Ər T onqa , “N am olum  
igid osgor” haqqm da xalqm qəlbinin dərinhklərindo özüno ycr cdib 
tülklorlaşmış a ğ ı la n n -m a tə m  nəğməbrinin, bir növ, yazıya ahnmış 
nosr variantıdır. Mövzu birdir, janr isə başqadır.

Aşağıdakı motn-epitafıyalara diqqot cdok:
“E1 Tuğan Tutuq”
“Siz chmo qunçuyum a oğlanıma budunum a sizimo ahm ış  

yaşımda (adınUım). A tım  El Tuğan tu tuk  bon, tonri ehmgo clçisi 
ortim, altı bağ  budunqa bək ərtim =

Sizdən, elimdən-gəhnimdən, oğlumdan, xalqımdan - aUmış 
yaşımda (aynldım). Adım E1 Tuğan T utukdur. M ən  T ann  elimin 
elçisi idim, altı bölük xalqm bəyi idim” (Yn. 1).

“Üçin Külük Tirik”
“Q uyda qunçuyım sizdə oğhm yıta, sizimə yıta bökmədim 

adınltım , günim qadaşım yıta adınltım. A ltun əlik köşik belimdə 
bantım. Tonri elimgə bökmədim. Sizimə yıta. Üçin Külük Tirik bən, 
tənri elimtə yemlik bən. Üç yetmiş yaşımqa adırıltım. Əgük qatun 
ycrimgə adınltım . Tənri ehmgə qızğaqım oğhm öuz (?) oğhm, altı 
bin yontım. Qanım tülbəri, qara budun külüg qadaşım sizimə el eşim 
ər ügüş ər oğlan ər güdəgübrim, qız gəhnlərim bökmədim =

K öşkdəki arvadımdan, oğlumdan, sizdən, müsibotdir, sizdən 
doymadım, kədərlə aynldım; dostdan, tanışdan qüsso ilo aynldım. 
Bchmdə olli qızıl bəndli kəmorim. Tanrı climdən kam almadım. 
Sizdən sarı qəmliyəm. Üçin Külük Tirik mənəm. Tanrı elimdə 
nosibim bu  oldu. Altmış üç yaşımda öldüm. Əkük-xatm  ycrimdən 
ayrıldım, Tanrı elimdən, qızlanm, oğlum, öz oğlum, altı min atım- 
dan  (aynldım ). Xanımm etiban , cl-gün, monim qoçaq el 
yoldaşlanın, çoxlu or oğlan və ər kürəkənlərim, qız-golinlorimdon 
doym adım ” (Yn. 3).

Motndo bir ifadə - “Bclimdə əlli qızıl bondli komorim” fikri 
diqqəti colb cdir. Ana torpaqda yatan şəxs öz dili ilo deyir ki:
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“Belimdo qızıl kəmorim do var, amma arvadımdan, oğlumdan, dost- 
dan-aşnadan, Tanrı climdon ayn  bu monim noyimo gorokmiş?"

/A7>/r/epitafiyada sahibinin 63 il yaşadığı qcyd olunur, Amma o 
da dünyadan qəm-qüssoli, nisgilh gcdib. Çünki amansız ölüm onun 
arzu və istəklərini yarımçıq qoyub. O, həyatdan doymamışdır. 1 ilino, 
xalqına xidmot cdor, çox işlər göror, oğul-qız, nəvo-notico böyüdor, 
boya-başa yctirərdi, onlan evbndiror, orə veror, ycrboyer cdordi...

Burada, istər-istəməz ulu babam ız Bilqamısın ölüm vahimosi, 
kədəri və əbədi həyat axtarış lannda çəkdiyi ozab-oziyyət, kcçdiyi 
zülmətli yollar yada düşür, bu  əlacsız dərdin ağırhğı göz önüno golir.

Beb aşkar olur ki, qədimlərdə islamiyyətdon əvvəl bizdo “ fani- 
lik” , yəni “həyat puçdur” , “həmişəlik deyil”, “dünya fanidir” idcyası 
olmayıb. Bu fıkri islam görüşləri, islam ruhu gətirib. Hoyat şirindir, 
həyatdan doymaq olmur, sən dünyadan getsən də həyatm bu şirinliyi 
və bzzəti övlada, oğula, qıza, istəkli adamlarına qahr, bu tcl üzülmür, 
atadan oğula, oğuldan nəvəyə, nəvədən nəticoyə kcçir. UIu babalar 
dünyadan gedəndə də bcbcə dünyaya bağh olublar, yoxsa ondan 
beb  dərdb  aynlmazdılar. "Sizdən doymadım, kədərlə ayrıldım, dost- 
dan, taniidan qüssə ih  ayrıld ım ”. "Ə gük-xatm  yerinuhn ayrı/dım. 
tanrı elimdm, qızlarım, oğlum, öz oğlum, altı min atımdan "ayrıldım 
"Xanımm etiharı, el-gün, mənim qoçaq el yolda^larım, çoxlu ər oğlan 
və ər kürəkənlərim, qız-gəlinhrimdən d oym adım "sözhnnds  nə qədər 
səmimilik var, məhəbbət var, doğm ahq yüksəkliyi var. Bu kədəri 
duym aq, hiss ctmək özü insani ləyaqətdir, həyatın bzzətini, həyatm 
gözəlliyini dərk etməkdir. Deməli, epitafiyalardakı qəmin özündə bir 
nikbinlik vardır.

Ata dünyadan gedir, bu ağırdır, qnmdir, qüssədir.
Ata gözəl övladlar, oğul-qız, istəkli kürokən-gəlin qoyub gedib; 

bu fərəhdir, scvincdir, həyata bağhlıqdır, kədər, qəm içində nikbin- 
hkdir.

Buna görə də bu, zahirən qəmli, kədərli, qüssəli motnlərdə nik- 
binliyə mcyl, gələcəyə ümid qığılcımı, işıq daha güclüdür. Bu 
m ətnbrin  məna dərinliyi və fikir rəngarəngliyi də bundadır.
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A.şağ]dakı motn tam nikbinlik üstündə köklnnib:
‘̂‘Tör-apa İçrəki”
“Tör-apa (və ya; Törpə) İçroki bon bcş ycgirmi yafjda almmışıın, 

qunçuyum a bun aduıldım, sizimə gün ay a/.ıdıma. Üç oğlıma 
adu-ıldım, yıta, bökmədim, qatıqlanğıl!... Ycrimo yıta subıma 
adınldım, buna sizimə yıta. Budmıma günimo qadaşıma adınldım, 
buna sizimə yıla. Budmıma günimə qadaşıma adırıldım brıkınndim. 
Elimə qamma bökmədim, yaşım yeti yctmiş azıdım. Yatda tünürimə 
adınldım, anta alığ adaşıma anta  si/.imo cdkü cşimə adınldım =

Tör-apa (və ya; Törpə) İçrəki mənəm. On bcş yaşımda nıən alın- 
mışam. Kədərlə xammımdan ayrıldım, CJünü və Ayı duymur;ım. Üç 
oğlumdan aynldım, kədərliyəm, (onlardan) doymadım. Kişilənin!.. 
Ələmlə öz yerimdən -  suyumdan ayrıldım, hü/nlə si/dən (ayrıldım). 
Mən xalqımdan, cl-günümdən, qohum lanm dan  ayrıldım, doy- 
madım. Elimin, xanımımm varisi ola bilmədim, yaşım 67-də hər şcy- 
dən m əhrum  oldum. Y ad ycrdə qohum larım dan ayrıldım. O rada  
saysız dostlarımdan, o rada sizdən, ə/iz yoldaşlarımdan ayrıldım” 
(Yn. II).

Bu mətn-hckayədə iki ağır həsrət hissi, iki ağır ayrılıq dəmi 
vcrilir: 1) hələ 15 yaşında ikən satıhb ana to rpaqdan , dosl və 
tanışhırından ayrıhb qürbətə, yad ycrə düşməyin ağır dərd olduğu, 
həmişə ana torpaq, ana su, yəni vətən həsrətilə yanıb-yaxılmaq əzabı; 
2) bu  dünyadan aynlmaq, köçüb gctmək, cl-obadan, dost-tanışdan 
əbədi ohıraq aynhb onları itirmək ə/abı.

Hər iki ayrıhq ağırdır, dö/ülmə/dir...
Bclə anlaşıhr ki, bu khabə sahibi, torpaqda yatan şəxs, yəni “ iç- 

rəki” rütbəli Tör-apa (və ya: Törpə) 15 yaşında qürbətə düşübmüş. 
S.Y.Malovun tərcüməsi və i/ahına görə tərbiyə almaq, la/ımi dərs 
kcçmək üçün Çinə göndərilib, o rada da bu dünyadan köçüb, amma 
gətirilib ö /  clində dəfn olunub.

Mətndəki bir fikrə, müraciətə diqqət ctməmək olm a/; “Üç 
oğlumdan aynldım, kədərliyəm, (onlardan) doymadım. Kişiləşin!” 
“Qatıqlanğıl!” ifadəsini S.Y.Malov ruscaya “mujaysa! tərcümə ct-

mişdir. Bi/ də bunu mətndə, “ Kişiləşin!" şəklində saxlayır və ona 
əlavə edirik; “Özünü/ü ələ alın, bərkiyin, kişi olun!” Bu isə dünyadan 
gedən atadan övladlarına cdilən nəsihət, vcrilən ürək-dirəkdir, daha 
dürüst desək, nikbinliyə çağınşdır, gələcəyə ümid işığı, işartıdır, yəni 
“öbnlə ölmək o lm a /” , yaşamaq, nəsli, varisliyi davam ctdirmək 
gərəkdir.

Bu mənada, “Ycnisey” matəm mətnlərini ancaq qəm-qüssəli, in- 
sanın əlini yerdən-göydən ü/,ən ə.sərlər saymaq düz olma/dı. Onlarda 
nikbinliyə doğru meyllər, qəm-qüssə, kədər içərisində dcyilmiş yaşa- 
maq eşqi, həyata, insanlara məhəbbət var. Buna görə də həyatidir, 
əbədidir, dünyadan əl üzmək yox, əksinə, həyata, ailəcanhğa, nəsli, 
ənənəni davam ctdirməyə güclü çağınş var, ana torpağa, vətənə güclü 
sevgi var, rəğbət var.

Bütöv “ev dəfləri” , “ev k itab ı”ndan  ibarət o lan növbəti mətn 
diqqəti daha artıq cəlb edir:

“Yağlaqar xan Ata”
‘‘Uyğur yirintə Yaglaqar qan ata gəltim. Qırğız oğh mən. Boyla 

qutluğ yarğan mən. Qutluğ bağa ta rkan  əgə buyrıkı mən. Güm 
qoruğum gün toğsuk (k) a, batsık (k) a təkdi. Bay bar ərtim. Ağılım 
on, yılkım sansız ərti. İnim yiti, urım üç, qızım üç ərti. Hblədim 
oğlumın, qızımın qahnsız birtim. M arım a yüz ər turuğ b(ir)tim. 
Yeginimin atımm görtim. Amtı öltim. Oğlanım ərdə marımınca bol, 
qanqa tap, qatığlan. Uluğ oğlum s...a bardı. Kərmədim r...m oğul =

Mən Yağlaqar xan-ata uyğur yerindən gəldim. Qırğız oğluyam 
mən. Mən Boyla hörmətli hakim idim. Mən hörmətli Bağa larxamn 
əgə buyrukı idim. Mənim səsim, sorağım gündoğandan günbatana 
çatırdı. Varh bay idim. Ağıllarım on, ilxım sansı/ idi. Kiçik qar- 
daşlarım ycddi, oğlum üç, qı/ım üç idi. Oğlanlanmı cvləndirdim, qız- 
larımı başpulu almadan köçürdüm. Rəhbərimə yüz oturaq ər verdim. 
Qardaşım uşaqlarını, nəvələrimi gördüm. İndi öldüm. Mənim oğlum. 
Mənim rəhbərim kimi cəsur ol! Xanına sədaqətlə qulluq clə! Kişiləş! 
Ulu oğlum s...a gctdi. CJörmədim r...m (^ğul" (Yn. 47).

Mətndə bircə kəlmə bclə nisgilə, dərdə, ayrıhqdan təəssülə ycr
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vcrilmnyib. Başqa mətnbrdən fərqli olaraq, qəm, qüssn vo kədori bu- 
rada  nikbin ruh, həyata güclü çağınş əvəz cdir. Yağlaqar xan-ata 
hörmətli, adh-sanh qulluq sahibi, dövlət işçisi olub, onun şan-şöhrəti 
hər tərəfə yayılıb. Həm də o, gözəl ailə başçısıdır, ailocanlı atadır, 
oğullarmı evləndirib, qızlarmı köçürüb və dünyadan gcdib. Yağlaqar 
xan-ata həyatdan kam ahb. Bu dünyadan köçən ata övladlarma mal- 
dövlət, sürü-ilxı ilə yanaşı, öz mənəvi zənginhyini də qoyub gedib. 
Sonluğa diqqət edin: ‘İndi öldüm. M ənim  oğlum. M ənim  rəhhərim 
kim i cəsur ol! Xanma sədaqətlə xidm ət elə! Kişiləş! UIu oğlıım... ”

A tanm  oğluna bundan  nikbin, bundan  gərəkh nə sözü, nə 
nəsihəti ola bilər?! H ər zam an və bütün dövrlər üçün bu söz, bu 
nəsihət məqbul sayıla, nümunə ola, təqdir edilə bilər.

“Yenisey” mətnlərində türk xalqlarının ailə-məişəti, ədəb-ərkanı, 
adət-ənənə, matəm-dəfn qaydaları və bu kimi mənəvi keyfiyyətləri 
çox yığcam şəkildə, bəzən sözahı bir ifadə və ya eyham da verihr. 
Mətndə atanm diHndən eşidilən bir fıkir mənahdır. “Qızımın qahnsız 
birtim” fyəni “qızlanmı başpulu cdmadan köçürdiim, ərə verdim”)

Burada bu gün də mübahisə doğuran, m ühüm  bir ailə-məişət 
problemi kimi qoyulub müzakirə edilən, qız köçürərkən “başpulu” 
“südpulu” tələb etmənin kökü, qaynağı o rtaya çıxmış olur. Bu, 
qədim adətdir. Bizdə, ümumən türk xalqlarmda yeni ocaq yandır- 
maq, iki gənci evləndirib ailə qurm aq üçün əzəldən kök salmış, ənənə 
hahna  keçmiş qanunlar olub. Yeni quru lan  ailənin ilkin zəruri 
ehtiyaclarmı ödəmək məqsədilə “başhq” , “südpulu” anlayışları 
yaranıbdır. Hər iki tərəf xərc qoymah olub ki, gənc ailə chtiyac duy- 
masm, yaşasm. Bu, ancaq yeni, təzə ailənin ilkin təminatı, onun 
“kök” atması, yaşaması məqsədilə olmuşdur. M ətndən belə anlaşıhr 
ki, imkanh Yağlaqar xan Ata bu adəti “pozm uş”, başqa atalardan 
fərqli olaraq, öz qızlarını “başhq”, “südpulu” a lm adan köçürmüş, 
ərə vermişdi. Bu iso mühüm bir hadisə kimi onun xatirə lövhəsinə, 
qəbir daşı yazısına düşmüşdür...

Bütün “Ycnisey” mətnlərində bədiilik, ifadəli dil, üslub diqqəti 
cəlb cdir. Bunu təkcə “('Vldü” məzmunu vermək üçün istifadə olunan

söz və ifadələrdən də görmək olar: “öldü” sözü ilə yanaşı bu mənanı 
verən “adırıldım//adırıltım” -  yəni aynldım, öldüm (Yn. 10), “adırılu 
bardı” -  yəni aynlıb getdi, öldü (Yn. 28), “adrıh bardımız" - yəni 
ayrılıb getdik, öldük (Yn. 18) “yeriltim” -  yəni ayn  düşdüm, öldüm  
(Yn. 41) və s. “O rxon” kitabələrində bu sözlərə eyni mənanı daşıyan 
“uçdı” -  yəni öldü (MÇs. 12), “uça b a rd ı” -  yəni uçub getdi, öldü 
(BKXs. 2) sinonimləri də əlavə olunur.

Hər bir mətndə bu bədii ifadə tərzini görür, epitet və bənzətmələri 
müşahidə edirik.

“İnançu Bilgə”
“Yeti yegirmi ərdəmi yaşınta ərdəm ölti... Yerdəki tamqalığ yılğı 

bunsı (z ərti), ... baq ın  bunsız ərti qara  saçm tək. Yağığa təgmiş su 
təni yeti bin oğlan ərti =

On yeddi mərdlik yaşında igid ər öldü... Yerdəki dam ğah ilxısı 
sansız idi... pulu q a ra  saçı tək sansız idi. Yağıya hücum çəkən 
qoşunu yeddi min döyüşçüdən ibarət idi” (Yn. 26, sol tərəO-

Mətn bütünlüklə məcazdır, əksər sözlər bədii təyinlərdir: “ərdəmi 
yaşmta” (mərdlik, igidlik, ərlik yaşmda), “ərdəm ölti” (igid, cəsur, 
ər öldü), “tam ğahq yılqı” (damğah dam qa  vurulmuş ilxı), “ baqırı 
bunsız ərti qara saçın tə k ” fpulu qara saçmdakı tükü qədər saysız- 
hesabsız idi), “Yağığa təkmiş s u ” (yağıya-düşmənə hücum çəkmiş 
qoşun).

Bu, mətnə bədiilik verən, onu qanadlandıran  dilin daxilindən 
gələn və ona  poetik ton verən üstünlükdür. Növbəti m ətndə bu 
üstünlüyün daha  bir cəhətini görürük:

“Gfllüg Toğan”
“Aq qulam ər ediz görək d...z yıta! Qadaşım sizimə yolçı bən, 

tezik keyikdə aluk bən. Tənri elimgə tusum: toquz ər ölürtim. lilim 
kanım sizə bökmədim, Gün Ay azıdım yıta! Qadaşım günim yıta 
adırıltım sizimə öz gümüş budunum  yıta adırıltım. Ə r ərdəmimdə 
bökmədim, qırq yaşımda adırıldım. Üçin Cıülük Tirik oqh  bən, 
Gülüg Toğan bən =

Ağ qulum hündür ərdir, görkəmlidir, ...cyvah! Mənim
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yoldaşlanm , mnn sizə yolçuyam, tcz gcdən kcyikrım mən. Tunn elim 
monimlədir, doqquz (düşmən) ər öldürdüm. Mənim clim, xanım, 
sizdən kam almadım, Günəşi və Ayı duymuram, əfsus. Tanışlarım, 
elim-günüm, hayıl', sizdən aynld ım , öz gümüş xaiqımdan kədərlə 
ayn ld ım . Ə r  igidliyimdən doymadım. Qırx yaşımda öldüm. Üçin 
Gülük Tirik oğlu mənəm, Gülük Toğan m ənəm ” (Yn. 44).

Burada da  güclü bədiilik var, bir sıra sözlər bədii təyinl.^ verilib, 
bənzətmələr sözlərin təsirini artırıb, onlan poetikləşdirib; 'Ər ediz, 
görük  "(hündür ər, görkəmli ər), “təzik  kcyik” tez gcdən, c MJ kcyik), 
''tənvi elim” ( tan n  elim, uca elim), “Gümü.}' budunum ” (L'İMnüş 
xalqım), ' ərdəmim” (ər igidliyim).

K itabənin  mənsub olduğu şəxsin a tasm m  adı, öz adı, ;u,lm 
mərtəbəli quruluşu, bədii-təyini mənaları diqqəti cəlb edir; Üçin 
Gülüg Tirik oğlu Gülüg Toğan. Gü/iik əslində sifətdir, şərəfli, 
görkəmli, m əşhur (65, 926) anlammı verir. Tirik diri, canlı (65, 562) 
deməkdir. Toğan iki məna daşıyır, hom şahin (quş), həm də Şərq, 
gündoğan (65, 571) m ənalannda işlənir. Dcməli, bütövlükdə adlar -  
həm atanm , həm də oğlunun adı bədii təyinlər əsasmda yaranıb və 
onlara verilibdir.

Bütün mətnlərdə ad çəkilir. Xatırlanan adlar da, əksərən beləcə 
bədii təyinlər əsasmda yaranıb.

E1 Tuğan Tutıık  (Yn, 1), Ya.'̂  A q  Ba. '̂ (Yn, 2), Üçin Külük Tirik 
(Yn, 3), Güc Qıyağan (Yn, 4), Yigin Alp Turan (Yn. 5), Gülük Tutuk  
(Yn, 6), Bayna Sanqun oğl/ Külük Çur (Yn, 7), Tok Bögü (Yn, 10), 
Tör Apa//Törpə  (Yn, 11), Çocuk Böri Sancjun (Yn, 12), Bilgə Çikşən. 
Ç iksin iY n , 13), Çur Güc Bars, Uluncj Şada {Yn, 14), Yaruktəkin, Bələ 
Tuğma (Yn, 15), Tuz bəy Küç Bars Külük (Yn, 17), Quthıq (Yn, 19), 
Kiilüg ana (Yn, 20), Inanq Uğraç (Yn, 62), Inançu Külük (Yn, 24), 
Küç K ül Tutuk (Yn, 25), Inançu Bilgə (Yn, 26), 6Y//(Yn, 27), Umay 
həg (Yn, 28), Ərən Uhığ Ərcləmig (Y n ,  29), Altu, Cah Şatun Qara qan 
(Yn, 30), Bilgə Ç(mcı.şı (Yn, 31), Sachq Uasar, Targan Sancıun (Yn, 
32), Künç Tutuk  (Yn, 35), Qara c[an Əzgənə (Yn, 37), Əgcləm Inal 
(Yn, 38), Ərdəm Amu- (Yn, 40), Ko/c/ (Yn, 41), Üzüt (Yn, 42), i}uhun
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Inal, KiimiU Əgə (Yn, 45), Yağlacıar xcm-cıta (Yn, 47), A za Tüıuk. 
Təb.ş BiJgd (Yn, 48), Ağ-ba^ A tık , Iınıl Ögə (Yn, 49), K ök Aımış
Tuiuk. Buğa, E trük  (Yn, 50)...

Bu ad lan  xatırlam aq ona görə gərəkdir ki, adlarımızm əsl kok 
üzərində yaranm ası və inkişal'ı, xəlqi-milli ənənədən istifadənm 
zəruriliyi Azərbaycan ədəbiyyatmm bütün tarixi boyu aktual məsələ 
kimi həmişo diqqət mərkəzində durm uşdur. Bu m ənada Ycnisey 
kitabələri bu  ənənənin əsl qaynaq lanndan  sayıla bılər. Məsələ 
“O rxon” kitabələrində bir qədər də durulur. “Dədə Qorqud kıtn- 
bm ”da əsl yoluna düşür, Əlinin “Qisscyi-Yusif’ pocm asm da əm.Mı- 
həyati m ənada zam anm  tələbi ilə bağli yenidən qaldınlır, b.xÜİ
cəhətdən əsaslandınhr...

Beləliklə, “ Yenisey” mətnlərini bir mühüm tel, ana xətt bır- 
ləşdirir: torpağa, suya, Vətənə məhəbbət, Günəşə, Aya məhəbbət, 
elə, obaya, xalqa məhəbbət, ailəyə-qadma, oğula, qıza məhəbbət,
qohuma, dosta , tanış-bilişə məhəbbət!...

Bülün bunlar bəşəriyyətin əz^li keyfıyyətidir, davam edıb gəlır.

2) “Orxon” mətnləri - epitafiyalar

Türk alimi M .B rkin  “Orxon abidələri” adlı k ıtabm m  on
söz”ünü belə başlayır: ,

“Türk adm m , türk  xalqı isminin kcçdıyı ılk mətn... llk turK 
tarixi... D aş la r  üzərinə yazılmış tarix... Türk dövlət adam larınm 
xalqa hesabat verməsi, xalqla hesablaşması... Dövlət və xalqın 
qarşıhqlı vəzifələri... Türk nizammm, türk mədəmyyəlmm, yuksək 
türk sivilizasiyasmın böyük vəsiqəsi... Türk qürurunun ılahı yuksək- 
liyi Türk fədakarhğı və ləyaqətinin böyük örnəyı... Turk ıctımaı 
həyatmm ülvi tablosu... Türk ədəbiyyatmın ilk şah əsən... Turk 
natiqlik sənətinin misilsiz şah əsəri... Hökmdaranə əda və təntənəlı 
nitq tərzi... Aydm və kəskin üsiubun əyani nümunəsi... Türk mıllət- 
sevərliyinin təməl kitabı... Bir xalqı bir millət edə biləcək əsər... Əsr- 
b r  içindən milli istiqaməti aydın cdən işıq... Turk dılmın mubarək

__________________________________ __________________ A zərbaycan  ədəhiyyutt  lari.xi
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qaynağı... T ü rk  yazı dilinin ilk, lakin xariqüladə işbk  örnəyi... Türk 
yazı dilinin başlanğıcını miladın ilk əsrlərinə çıxardan dəlil. Türk or- 
dusunun quruluşunu ən azı 1750 il əvvəb aparan vəsiqə... Türklüyün 
ən böyük iftixarı olan əsər... İnsanlıq dünyasınm sosial m əzmunu 
baxım m dan ən mənalı məzar daşları... Dünyanm bu gün, bəlkə də, 
ən böyük m əsəbsi olan Çin bu kimi ifadəbr sıralanır” (155, s. 7).

“Yenisey”dən fərqli olaraq, “ Orxon k itabəbri”nin m ətnbri ge- 
nişdir; epitafiya çərçivəsindən kənara çıxır. Bu və ya başqa bir şəxsiy- 
yət-hökmdar, sərkərdə, xan, xaqan  və başqalan haqqm da bir növ 
salnamə, onun  həyat və fəaliyyətinə dair tarixi qəhrəmanlıq “oçerk- 
b r i ”dir. K itabə kimə məxsusdursa, onun şəxsiyyəti, igidliyi, elsevər- 
liyi və üm um ən xalqa xidmətindən asılı olaraq, mətnlər də sanballı 
və tarixi had isəb rlə  zəngindir. M əsəbn, mütəxəssislər “Gültəkin 
kitabəsi”ni “ kiçik” və “ b ö y ü k ” o lm a q la  iki yerə ayırmışlar ki, 
bunu birinci k itab  və ikinci kitab kimi də düşünmək olar.

“Gültəkin kitabəsi”ndə türk xaqanhğm m tarixinə ümumi nəzər 
salmır, təxminən iki yüz illik inkişaf yolu izbnilif, bu  hökmranhğm 
təşəkkülü, əzəməti, süqutu və yenidən dirçəlməsi, inkişafı haqqm da 
çox qısa, lakin son dərəcə məzmunlu, tarixi had isəb rb  dolu məlumat 
verilir.

M ogilyan xan -  Bilgə xaqan, Tonyukuk  haqqm dakı aynca 
kitabələr də belə geniş və əhatəlidir, onlarm həyatm dan, döyüş və 
qəbbələrindən geniş bəhs edilir.

Üç kitabəni ayrı-ayrılıqda tədqiq edək.

“GOItəkİD” abidəsi və kitabələri

G ültəkin  abidəsi əzəmətli abidədir: “80x40 m. ölçüsündə olan 
bütöv qurğu  şərqdən qərbə tərəf uzanıb. O nun qapılarm m  qabağı 
kirəmitlə örtülüb, suvaqlanmış və ağardılmış gil divarları haşiyəyə 
ahnıb. Q apm m  yanm da bir-birinə baxan m ərm ərdən iki qoyun 
heykəli qoyulub. Onun ardmca döşənmiş yol və yağış suları üçün 
saxsı bo rudan  düzəldilmiş arx var ki, əlavə nəmliyi çəkib aparsm.
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Onun ardmca mərmər çanaqh bağanm (çinlibrin əbədilik rəmzi) çiy- 
nində məşhur yazıh daş sütun bərkidilib. Arxeoloqun fikrincə, daş 
sütun kirəm itb örtülü pavilyonda yerbşib, pavilyonun divarlarma 
suvaq çəkilib və ağardılıb. Yol pavilyondan məbədgaha gedir, onun 
yan tərəflərində elə bil fəxri mühafizədə dayanmış əyan və xid- 
m ətçibrin  təbii həcmdə heykəlləri durur. Məbəd dördbucaqhdır, 
10,25x10,25 m. ölçüsündədir. O nun ağ d ivarlan  qırmızı naxışla 
bəzədilib, üstü kirəmitdir, sədəflə haşiyəbnib, divarlara  qırmızı 
bişmiş gil məmulatmdan 
olan əjdahalarla üzlük 
çəkilmişdir. Məbədin 
içində qurbanhq  ocaq,
Gültəkinin və arvadmm 
mərmər heykəlləri qo- 
yulm uşdur” (84, s. 329- 
330).

Bu abidə - qurğu 
əzəmətli olduğu qədər, 
daş sütuna həkk edilən 
yazı da məzmunca zən- 
gindir, dil-üslubca o 
qədər orijinaldır.

“Gültəkin kitabəsi”
Mogilyan xanm -  Bilgə 
xaqanm dilindən
deyilib. Lakin mətni 
YoIIuqtəkin yazıya ahb.
O, hökm darm  birinci 
yaxm adam ı rütbəsini 
daşımış, hökm darm  və 
Gültəkinin bütün həyat
yolunu miişayiəl etmiş, ^ 0 5 0  isaydanda (Mon,ol»s.a„)
yüruş V, doyuşbr,n ,n  ,ş- L b Ä  bir

______________________________ __ Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
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tirakçısı o lm uşdur. Kitabənin mDtnindon anlaşıhr ki, o, bilikli, 
votonini, xalqmı ürəkdən sevən bir qələm sahibi, kamil ziyah, yüksək 
bədii təfəkkür sahibi, özünəməxsus dilə, lərdi üsluba mahk ahm- 
yazıçı imiş. O, Bilgə xam n sözlərini məharətlə qələmə almış, 
kitabənin gözəl mətnini hazırlamışdn-.

Bclə məlum olur ki, kitabənin əsas mətni Gühəkinin ölümündən
14 il əvvəl, yəni 716-720-ci illərdə yazıhb. Sonra Gültəkinin epitafi- 
yası ona əlavə olunub və mətn bütövlükdə daş sütuna həkk cJihbdir. 
L.N.Qumilyovun fıkrincə, “görünür, mətnin özü ədəbi biı kiini 
nəzərdə tu tu lub  yazılmışdır” . Bu fikirdə həqiqət \:ır. ( 'ünki 
bütövlükdə mətn tarixdən daha çox, ədəbi-bədii əsər təsiri baüışlayır.

Bir bədii əsər kimi, kitabonin kompozisiyası, qunıkışu, 
başlanğıcı, davam ı və sonluğu vardır. Burada qəhrəman bir 
sərkərdənin, qısa, lakin mənah və coşğun həyat yolu, fəaliyyəti, bu 
qəhrəm anm  ilham aldığı tarixi, bir-birilə əlaqəsi dəqiqliklə izlənilir 
və s.

Keçmişini bilməyən, keçmişindən öyrənməyən bir xalq bu 
gününü və gələcəyini qu ra  bilməz. Müəllif, görünür, bu məqsədlə 
mövcud xaqanlığm tarixinə nəzər salmış, əsas xətləri cızmış, bu 
əsərdə dörd mühüm mərhələ üzərində dayanmışdır. Həmin 
mərhələlər bunlardır:

a ) Gühəkinə qədərki ənənəvi davanı edib gə/ən höknnanlu]

“Gültəkin kitabəsi” xalqa belə bir müraciətlə başlanır;
“Tənri tək tənridə bolmuş türk. Bilgə qağan bu ödkə olurtım. 

Sabım m  tükəti esidgil: ulayu iniyigünim, oğlanım, biriki oğuşım 
budunum , biriyə, şad-apıt bəglər yıraya tarkat buyuruk bəylər,.. =

Tanrı tək Tanrıdan gəldi türk Bilgə xaqan, bu gün xaqan oldum. 
Sözümü axıradək eşidin: arxam ca gələn kiçik qohum lanm , oğul- 
larım, birləşmiş qəbilələrim, xalqım, sağdakı şad-apıt bəyləri, soldakı 
tarkanlar, buyruq bəyləri...” (CiTk. 1).

Sonra, türk torpaqlarını nccə birləşdirdiyini, yürüşlərini, gördüyü

tədbirləri və s. xatırlayır, irəliyə (şərqə) tərəf Şantun düzənliyinə, az 
qala dənizədək qoşun çəkdiyini, sağa (cənuba) tərəf “doqquz ər- 
səngə” , az qala Tibetədək qoşun ycritdiyini, geriyə (qərbə) İnci 
çayını adlayıb qoşunla Dəmir qapıyadək kcçib getdiyini, sola (şi- 
mala) Bayırkü yerinədək bir çox ölkələrə gedib çıxdığmı, bu  ölkələri 
vahid xaqanlıqda birləşdirdiyini deyir. Bu yürüşlər zamanı Ötük.-’n 
dağlan torpağm m  yaxşı sahibi olmadığını, buna görə də Ötük.->n ci- 
yannı qəbilə ittifaqma daxil etməyin zəruri olduğu söhbətini açır. 
Ötükəndə o tu rub  Tabqaç (Çin) xalqı ilə olan gələcək n>ün;ısibət- 
lərdən danışır və türk xalqma tövsiyələr edir:

“Oi yilgərü barsar, türk budun, öltəçisən; Ötükən yir olurıp, 
arqış, tirkiş ısar, nən bunuğ yok, Ötükən yış olursar, bəngü il luta 
olurtaçı sən, türk budun, tok. Arıq ok sən, açsıq, tosıq öməzsən; bir 
todsar, açsıq öməzsən: antağmm üçün igidmiş qağanm m  sabm al- 
matın, Yir sayu bardığ; kop an ta  alqıntığ, arıltığ. Anta qalmışı yir 
sayu k op  tu ru  ölü yorıyur ərtik =

Sən o tərəfə getsən, türk xalqı, öləcəksən. Ötükon yerində oturub
o yerə karvan la r  göndərsən, sənə zaval yoxdur. Elə ki, Ötükən 
dağlarm da olacaqsan, sən öz əbədi qəbilə ittifaqmı yaradacaq və 
yaşayacaqsan. Sən, türk xalqı, toxsan, haçan ki, acsan toxluğun 
səbəbini bilməzsən. Tox olanda achğm səbəbini bilməzsən. Çünki 
sən beləsən, səni qaldıran xaqanın sözünü saya almadm. Ycr üzünü 
dolaşdıq, haldan düşdük, üzüldük. Qalanımız da yer üzünü ölə-dura 
gəzdik” (G Tk. 8, 9).

Bu tövsiyə və bir qədər danlaqdan  sonra, müəllif öz fərdi üslu- 
buna sadiq qalaraq  ilk sözünə qayıdır və Bilgə xaqanm  dilindən 
“Tənri yarluqadıkm  üçün, özüm kutım bar üçün, qağan olurtım = 
Tanrm ın mərhəməti və özümün də bəxtim gətirdiyi üçün xaqan 
oldum ” (G Tk. 9) deyə müraciətini edir.

“Kiçik” kitabənin sonunda deyilir ki, Bilgə xaqan Çin ölkəsin- 
dən, Çin xaqanhğınm ən yaxşı “iç” ustalarını gətirdib bu abidəni 
qurdurm uş və kitabəni yazmağı onlara tapşırmışdır. O nlar həmin 
nitqi dəyişmədən eynilə daş sütuna qazımışlar.
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Bundan sonra “böyük” kitabə gəlir. Kitabə belə bir fəlsəfi fikirlə 
başlanır: “Üzə gök tənri asra yağız yir qılıntukda egin ara kisi oğlı 
qıhnmıs. Kisi oğlınta üzə eçim apam Bumm qağan, İstemi qağan ohr- 
mış. 01urı,pan türk budunm  ilin tör (üs)in tu ta  birmis, iti birmis =

Üstdə göy T a n n  aşağıda yerlə qovuşduqda ikisinin arasmda 
insan doğuUnuş. İnsan oğlundan olan uca ata-babam  Bumm xaqan 
və İstemi xaqan  olmuş. Taxta o tu rub  türk xalqı ellərinin birliyini 
yarada bilmiş, dövlətini qurmuşlar (GTb. 1).

Burada türk dünya görüşünün çox qədim dini köklərinə, “Göy 
Tanrı D in i”nə işarə var. Başlanğıc fikir, cümlə insanm yaranması, 
doğuluşu haqqm da qədim Şumer-türk dini, elmi-fəlsəfi anlayışıdır 
ki, min illər boyu “A vesta” k itabm da təlim olunub, davam edib 
gəlib; indi də bu  kitabədə təqdim olunur: İnsan oğhı A ta  göylərlə 
A na torpağın qovuşması -  məhəbbətindən törəyib. Mənim ata-babam 
Bumm xaqan  və İstemi xaqan da  uca göylərin, uca Tanrm m  yarat- 
dığı uca insanlar olmuşlar. Buna görə də T an n  öz nəzərini heç vaxt 
on lardan ayırmayıb.

B um m  xaqan İstemi xaqanm  böyük qardaşıdır. İstemi xaqan 
hələ çox erkən qardaşı Bummm yolu ilə getmiş və tezliklə onlar uqor 
mənşəli şimal Altay qəbilələrinin başçısı olmuşlar. Bumm xaqan, İs- 
temi xaqan  -  bu iki qardaş Böyük aşina qəbilə dövlətinin təşkilində 
(545-581-ci illər) m ühüm rol oynamış, Göy türk xaqanlığmm əsasmı 
qoym uşdular (84, s. 26-28).

Müəllif Gültəkinin faciəsini qabartmaq, onun uğrunda mübarizə 
aparm ış o lduğu el birliyinin -  xaqanlığm möhkəm və tarixi ənənə 
üzərində yarandığmı, bu ənənəni qorum ağm  müqəddəs borc 
o lduğunu  təsdiq məqsədilə tarixə ötəri nəzər salmışdır. Bir alim, 
yazıçı kimi, tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətinə qiymət vermək, xid- 
mətini təbliğ və təqdir etmək üçün həmin hadisə ona geniş imkan 
vermişdi ki, bundan istifadə edib öz sözünü desin, fikir söyləsin.

Müəllif daha sonra yazır:
“Tört bulun kop yağı ərmis, su süləpən, tört bulundakı budunığ 

k op  almıs, kop  baz qılmıs, başlığığ yüküntürmis, tizlikik səkürmis,

A zərbavcan .^cbhivvalı larixi

ilgərü Qadırqan yışqa togi, girü Təmir qapığqa təgi qonlurmıs. l 'gin 
ara idi oksız kök türk (iti) ança olurur ərmis =

Dörd tərəf hamısı (bizə) yağı olmuş, qoşun çəkib dörd tərofdəki 
xalqlarm hamısmı almış və onları sülhə məcbur etmiş, baş əydirmiş, 
diz çökdürmüş, irəli Qadırqan dağlarmadək, geriyə Dəmir qapıyadək 
onlan yerləşdirmişlər. Bu iki ara başsız-ağasız idi. Göy türkləri orada 
məskun etmişlər” (GTb. 2-3).

Bunun ardmca iki fikir məntiqi şəkildə müqayisə edilir. C) vaxtkı 
(və söz yox, həra də gələcək) nəsillərə ibrət dərsi olmaq, oıılann 
nəzərini həmişə bu  mühüm məsələyə cəlb etmək üçün llkirl.'ir 
qarşılaşdınhr, ön plana çəkilir, Bumm xaqan və İstemi xaqan şəx- 
sində müdriklik və ağılh hökmdar olmaq təbliğ cdilir, onlar nəsillərə 
nümunə göstərilir.

Birinci fikirdə Bumm xaqan, İstemi xaqan nəzərdə tutularaq 
deyilir:

“ Bil (g) ə qağan  ərmis, alp qağan ərmis, buyrukı yəmə bilgə 
ərmis ərinc, alp ərmis ərinc, bəgləri yəmə, budunı yəmə tüz ərmis. 
Anı üçün ilik anca tutmıs ərinc, ilik tu tıp  törik itmis... an tağ külik 
qağan ərmis =

Onlar bilikli xaqan idilər, cəsur xaqan idiiər, buyruqları da bilikli 
idilər, cəsur idilər, bəyləri də, xalqı da düz idi. O nun üçün də cllərini 
uzun müddət saxlamış, cli qoruyub nəslini artırmış... O nlar bcləco 
şöhrətli xaqan olm uşlar” (GTb. 3-4).

İkinci fikir belədir:
“Anta kisrə inisi qağan bolmıs ərinc, oğh ta qağan bolmıs ərinc, 

Anta kisrə inisi öçisin tək qılmmaduk ərinc, oğh qaqağan olurmıs 
ərinc, buyurkı yəmə biligsiz ərinc, yablaq ərmis ərinc =

O nlardan sonra kiçik qardaşlan xaqan olmuşlar, oğlu da xaqan 
olmuşdur. O nlardan  sonra kiçik qardaşlar böyükləri tək olmadılar, 
oğlu da atası tək olmadı. Biliksiz xaqan oldular, fərsiz xaqan oldular, 
buyruqları da biliksiz oldu, fərsiz oldular” (GTb. 4-5).

Nəticə budur ki, dövlət başçısı, hökm dar, xalqı öz arxasmca 
aparan adam ağılsız, fərsiz olanda, onun ətrafi sağı, solu da ağıisız.
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fərsiz olur, xalq pis günə qalır. Bu əzəldən də bcbdir,  min illərin 
təcrübəsi, həyat yolu belə göstərir. Bunu xatırlamaqla müəllif xalqı, 
onun  başçılarmı lıəmişə ayıq və müdrik olmağa, elin qədrini bilməyə 
çağırır.

K itabədə qabard ılan  bu fikir və ondan  çıxarılan nəticə bütün 
dövr və zam anlar üçün ibrətlidir, buna görə də bəşəridir, indi də öz 
əhəmiyyətini itirmir.

Yolluqtəkin yazır ki, ağılsızhğm, xalqla dövlət arasmdakı inam- 
sızhğm nəticəsi o laraq Bumm və İstemi xaqandan sonra tabğaçlar 
kiçik qardaşlarm  arasmı vura bildilər. Xalqla dövlət bir-birinə qarşı 
durdu, türk xalqmm el birhyi pozuldu. Türklər Çinin əsarəti altma 
düşdülər.

b) Əlli il Çin əsarətində, yaxııd  “Olum, ya ö lüm ”

Kitabədə səbəbsiz, ehtiyac duyulm adan yürüş edildiyi, döyüşə 
başlanıldığı barədə söhbət yoxdur. E1 birliyi daxihndə ya üsyan oiur, 
ya ayrı-ayrı el başçılan azğmhq edir, ya öz işində zəillik göstərir, ya 
da başqa qonşu xalqlar el birhyinə təcavüzə hazırlaşır, onu hədələyir. 
A ncaq  belə hallarda yürüş edihr, süngü işə düşür, döyüş başhınır, 
qələbə qazanıhr.

M ətndə tabehk, başqa xalqdan asıljhq, əsarət dözülməz bir dərd, 
ağır mənəvi sıxmtı kimi lənətlənir, xalqm başçısmdan, xaqanmdan, 
xanm dan, bəyindən tutmuş oğluna, qızmadək fiziki və mənəvi ə/,ab 
çəkdiyi, qul vəziyyətinə düşdüyü təsirh bir dillə təsvir olunur.

Y ohuqtəkin in  gözəl üslubu var. Hadisələri bir-birinə elo 
bağlayır, danışıqlar, müraciətlər, nitqlər arasmda elə məntiqi əlaqə 
yaradıhr ki, bunlan  həyəcansız oxumaq olmur:

“Tabğaç budunqa bəgihk u n  oğlm qul boUı, silik qız oğhn gün 
bohı. Türk bəglər türk atm ıtı, tabqaçğı bəglər tabğaç atm tutıpan 
tabğaç qağanqa görmis; əhg yıl isig, güçig birmis. İlgərü gün tağsıqda 
Bökh qağanqa təgi süləyü birmis, kurığaru Təmir qapığqa təki süləyü 
birmis, tabğaç qağanqa ihn törüsin ah birmis=

Tabğaç xalqma bəy nəsilh oğuharm qul oldu, əsilzadə qızhırm 
günü oldu. Türk bəyləri öz türk admı unutdu, tabğaç bəyhyini, 
tabğaç adlarmı tu tub, tabğaç xaqanm a tabe olmuşlar, əhi il öz işini- 
gücünü on lara  sərf  etmişlər. İrəhyə gündoğanda Böklü xaqanhğı- 
nadək qoşun çəkmiş, geriyə - qərbə Dəmir qapıyadək qoşun çəkmiş, 
öz ehni, törəməsini ahb Tabğaç xaqanhğma vermişlər” (KTb, 7-8).

Xalq da, onun başçıları da, bəyləri də bu əlh ildə tabehyin, əsa- 
rətin nə o lduğunu  görmüş, acısmı dadmışdılar. Öz etiraz səsini 
qaldırır, m üxtəhf yoharla narazıhğmı da bildirirdilər, mənliyini, 
ləyaqətini uca tutub, müdafiə etməyə çahşaraq, hələhk əsarətə dcv.ür, 
xalqm mənəvi keçmişi ilə yaşayırdılar.

H əm in münasibətlə burada bir faktı xatırlam aq ycrinə düşür. 
Bumm və İstəmi xaqandan sonra, 582-ci ildə, Göy türklər iki yerə 
bölünərkən Çin xaqanı fürsətdən istifadə edərək türklərin başçısı 
Şetu xaqana məktub yazır və vəd verir ki, onun təkrar qüdrəth xaqan 
olması üçün çahşacaqdır, bu şərtlə ki, o, türklərin mənəvi 
keyfiyyətbrini -  dilbrini, adət-ənənəbrini dəyişdirməh, tü rk b r  Çin 
mədəniyyətini tanımahdır.

Şetu xaqan m əktuba belə cavab verir;
“Sizə hər il vergi göndərəcək, bütün vaxtımı sizə sərf edəcək, 

sözünüzü dinbyəcəyəm. Ancaq paUarlarımızm ətəkbrini kəsməyə, 
çiyinbrimizdə dalğalanan saçlarımızı b ğ v  etməyə, dihmizi dəyişdir- 
məyə və sizin qanunlarınızı mənimsəməyə gəhncə, bizim ənənəbri- 
miz və qədimdən qalma adətbrimiz çox uzaq keçm işbrdən gəhr ki, 
mən özüm də indiyə qədər bunlardan tək bircəsini b eb  dəyişdirməyə 
cəsarət etməmişəm. Çünki bütövlükdə türk xalqı eyni qəlbə mahkdir” 
(161, s. 2).

Bu adi dcyil, son və qəti cavab idi. Burada söhbət türk xalqmm 
qədimliyindən, dəyişilməsi mümkün olmayan adət-ənənəbrindən, 
mənəvi birliyindən - “türk bütövlüyündən” gedir, bu xalqın Çin 
xalqından qədim olduğuna işarələr vurulurdu. Beb olduqda, bu xalq 
nə üçün Çin mədəniyyəti və adət-ənənəbrinin əsiri olmah, onu “tanı- 
m ah” , qayda-qanunlarmı qəbul etməli idi?
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Bu, Çin tabeliyi dövründə türk xaqanının yaranmış vnziyyrıto 
münasiboti, öz dili ilə dediyi sözbr idi. Buradan osarotin nn 
olduğunu, xalqdan və yerli xaqan-xanlardan no tolnb cdildiyini 50 
ildo xalqın vo yerli hökm darların  no çokdiyini öyrnnmok çotin 
deyildir. Şetu xaqan türk çılğmhğı etmiş, siyasot işlotmomiş, moktuba 
cavabm da öz daxihni açıb tökmüş, böyük cosarot vo qotiyyotlo 
həqiqoti Çin xaqanm m  üzünə çırpmışdı. Bu iso <ma çox ağır başa 
gəlmiş, bütün kinh gözlori ona torof yönoltmiş, düşmoni ayıq 
salmışdı. Nəticədə o, Çin əsarətino boyun oyməh olmuşdu. Müstom- 
ləkə siyasəti və üsul-idarəsinin qaydası belodir: loyaqotini loyac]olsiz, 
haqhnı haqsız edir. Od-alov olsan özünü yandırarsan'... Kilabodo 
məhzehtiyatsız və siyasətsiz olduğuna, ata-babalarma oxş.ımadığma 
görə o vo qardaşı oğlu Abo xan günahlandırılır.

Şetu xaqan  Bumm xaqanm  nəvosi, Q ara İssık xanm oğhıdur. 
L .N .Q um ilyov onun  haqqm da bclə dcyir; “V axtsı/ holak olmuş 
Q ara  İssık xanm oğullarmdan Şctu və Çuloxoy daha cosaroth vo foal 
idi. Şetu o qədər qoçaq və ağılh, o qodor əzmh vo qorxmaz idi ki, öz 
arvadı onu  “ həqiqətən qurd nosh" sayırdı. Bu üstünlükləri ilo o, 
xalqm və əsilzadələrin hörmətini qazanmış vo taxta o lurm uşdu '’, 
“Şetu İl-Gülük-şad Baqa Işbara" xan titulunu qobul ctmişdi. Çinlilor 
ona, öz adətlərincə onlarm xoşuna gəlmoyon adam Şabolio adını 
vermişlər ki, çin dilində qarətçi Şetu demokdir; clo bu adla da o, 
tarixə düşmüşdür”; “ Birinci xan sayılan Şabolicmun qorargahı Ötü- 
kən dağm da yerləşirdi” (84, s. 104, 106, 108).

582-ci ildə Çin xaqanının moktubuna yuxarıda xatırladığımızco- 
sarətli, qoti ultimatum tonlu cavab veron Şetu xaqan iki i! sonra, yoni 
584-cü ildə çinlilərlə müharibodə barışıq təklif edir, biabırçı sülh bağ- 
layır və Vey sülaləsinin v^ıssahna çevrilir. L.N.QumiIyov “Ciültokin 
kitabəsi”ndəki lak tlarm  izinə düşərok məsələni bir qodor do açır, 
mənbələri araşdırır, Şctu iləqardaşı oğlu A bo x an m  (Qorcmcn, Ab- 
ruy, Turum  və b. adları da var) arasma çinlilor torəfmdon neco nilaq 
sahndığmı təsdiq edən dolillor gətirir. Bu işo Çin koşllyyatçısı Çjan- 
sun Şenin fəaliyyətini xüsusilə qcyd edorək yazır: “(), inanılmış bir

şoxs vasitosilə Şabolioya bclo müraciot edir: “Qəribə dcyilmi ki, türk- 
yut ordusunun başmda siz durduğunuz vaxt onları həmişə qələbə 
gözləyir, döyüşə başçıhq Abo xanın əlinə keçən vaxt isə onlarm məğ- 
lubiyyəti labüd olur. Halbuki, sizin və Abonun malik olduğunuz or- 
dunun sayı əsasən borabərdir. Axı, bu biabırçıhq sizin də 
şəxsiyyətinizi rüsvay edir. İndi nə etməli ki, siz düşməni gündolik 
məğlubiyyətə uğradanda şöhrətiniz şəiəq saçır, ancaq A bo yürüşü 
uğursuzluğa gətirib çıxaranda türkyutlan biabır etmiş olur. Siz əv- 
vəlki kimi ancaq məzəmmət ctməklə kiJayətlənməyi mümkün hesab 
edirsiniz. Bir vaxt siz “Şimal xanhğmı” (yəni Töremen knyazhğmı ) 
məhv etməyi arzu edirsiniz. Buna indi cəsarət edərsinizmi'?" (84, s. 
110).

Eyni zam anda Çjan-sun Şen A bo xanı inandırm ağa çahşır; 
“Necə ki, D atu  xan Suy cvi ilə ittifaq bağlayıb, deməli, Şetu türkyut 
xalqı üzərində hakimlik etmək iqtidarmda deyil. Yaxşı olmazdımı 
ki, siz ona görə, vaxtm da bu ittifaqa qoşulub im peratorun hima- 
yəsində olasmız? Şetunun hökmünü yerinə yetirməklə, öz ordunu 
itirmək və bir cinayətkar kimi onun təhqirinə dözməkdənsə, bu sizə 
böyük güc vermiş olar və seçdiyiniz yol ağılh hesab olunardı” (84, s. 
111).

“Gültəkin kitabəsi”ndə məhz bu məsələ ilə əlaqədar Şetu və Abo 
xan nəzərdə tu tu la raq  deyilir; “Bəgləri budunı tüzsiz üçün tabğaç 
budum təbliğin kürlik üçün, armaqçısm üçün, inili eçili kinşürtükin 
üçün, bəgli budunhğ yonşurtukın üçün, türk budun  illədük, ilin mğı- 
nu ıdmıs, qağanladuk qağanm yitirü ıdmıs =

Bəyləri, xalqı düz olmadığı üçün, tabğaç xalqı aranı qarışdırdığı 
üçün, yolundan azdırdığı üçün, böyükləri kiçiklərlə sahşdırdığı üçün, 
bəylərin xalqla arasmı vurduğu üçün türk xalqı mövcud elin birliyini 
itirmiş, xaqanlıq cdən xaqanlarmı itirmiş”lər. (CıTb, 6-7).

Kitabədə haqq-ədalətin, xalqm və “ana-torpağın" bu vəziyyətə 
münasibəti nccədir, sözü nədir? Yolluqtəkin həmin vəziyyətə Ciöy- 
dəki uca T an rm m  da, xalqm da, vətənin də dözə bilməyib dilə 
goldiyini yazır, sözü onların özüno verir, onların dilindən danışır.
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“Türk qara  qam uq budun ança limis: “ illik budun ərlim, ilim 
amtı qanı? Kəmkə ilik qazqanurmən?” -  tir ərmis; “qağanhğ budun 
ərtim, qaqanım  qanı? Nə qağanqa isik gücik birürmən?” -  tip ərmis, 
ança tip, tabğaç qağanqa yağı bolmıs =

Türk qara  camaatı hamısı onda demiş: “ Eh olan xalq idim, ehm 
indi hanı?” -  deyirmiş. “X aqanh  xalq idim, xaqanım hanı? Hansı 
xaqana işimi-gücümü verirəm?” -  deyirmiş; belə deyib, Tabğaç 
xaqanhğma yağı olmuşlar” (GTb. 9-10).

Beləliklə, Ölkənin xaqanm m  da, xanm m da, bəyinin də, bütün 
xalqm da  səbir kasası dolmuşdu, hamı bir nöqtədə birləşmişJi, 
tabelikdə qalmaqdan, əsir olmaqdansa, ölməyi, birdəiəlik məhv ol- 
mağı üstün tu tan  xalq qəti qərara gəlmişdi: “Olum, ya ölüm”, üçüncü 
yol yoxdur. Müəlhf yazır:

“Türk xalqı “özümüzü öldürəyin, uruğumuzu kəsəyin!” -  deyir- 
miş, yox olmağa gedirmiş” (KTb, 10)...

Kitabəyə düşən bu  tarixi fakt, bu həqiqət, bu mənəvi keyfıyyət 
təsadüfi deyildi, bunun dərin kökləri vardı. O, qədim bir ənənə ilə, 
güclü və qınlmaz mənəvi tellə bağh idi. Bu xalq heç zaman əsir ol- 
mamışdı və bu ruhda da tərbiyə almışdı.

“Olınn, ya  ö lüm ”, Q ərar qəti idi. Lakin bu anda  uca Göylər ~ 
Tanrı xalqm dadm a çatır, ona cəsarət və qüvvət vcrir...

Ümumiyyətlə, “Orxon-Yenisey” kitabələrində Cjöylər - Tanrı, 
Yer, to rpaq  və su həmişə xalqm mənəvi dayağı olub darda, çətində 
ona rəhbərlik və kömək edir, yol göstərir, güc-qüdrət verir, çətin 
vəziyyətdən çıxanr.

“Gültəkin kitabəsi”ndə do belədir. K itabədə Tanrm jn işə mü- 
daxiləsi, köməyi, düzlüyə, haqqa, ədalətə çağırışı mühüm yer tutur. 
Əsərin bütün müşkül işləri yoluna qoyan baş qəhrəmanı məhz Tan- 
ndır. Müəllif Yolluqtəkin hər an T annya  müraciət cdir, onu yada 
sahr, ondan  ruhani qüvvət ahr. Bir sözlə, türk tarixi, ədəbi-fəlsəfi 
fikrinin mərkəzində həmişə T ann  dayanır. T an n  kainatm, habelə in- 
sanm, onun maddi və mənəvi nemətlərinin yaradıcısıdır. İnsanm mə- 
nəvi neməti olan dilini də o verib və türk dilini özü kimi uca, qüclrritli

və cah-calallı yaradıbdır...
“Bilqamıs” dastanm da da belə idi. Lakin orada tanrılar çox idi: 

xeyir tannsı, şər tanrısı və s. vardı. Burada isə bir T a n n  var: uca 
Göyhr və onun Yer adlanan ayrılmaz hissəsi, dayağı, yəni Torpacj, 
Su. Əlbəttə, burada Torpaq, Su ruhani, yəni mənəvi mənadadır.

Bütün maddi nemətlərin mənbəyi olan torpağm  insan həyatı 
üçün hər m ənada gərəkli olması mənalarm dan əlavə müqəddəslik, 
paklıq, kamillik mənaları da var. Ruhani mənada ona ulu babalar 
ana adı da veriblər. Bu da əbəs yerə deyil. Torpaq da yaradır, yetirir, 
törədir, ana  da. T orpağa  ana  ad ınm  verilməsi -  ana  torpaq 
deyilməsi, əslində torpağın müqəddəsliyinin güclənməsi ilə bağhdır. 
Torpağa həyat verən suyun məhz saflıq, təmizlik, aydm hq mənalan 
da var. Ə cdad lanm ız  torpağı, suyu Tanrı saymaq, on lara  tapın- 
maqla, özlərini to rpaq  kimi müqəddəs, xeyirxah və məhsuldar, su 
kimi saf, təmiz və aydın olmaq, insana yaraşan bu sifətləri özündə 
toplamaq və yaşatm aq istəmişlər. Buradan da to rpaq  və su bizim 
ulu babaların mənəvi dünyasına daxil olmuş, təfəkküründə ilahiləşib 
Tanrı səviyyəsinə yüksəlmiş, tannlaşmışdır. İndi Yer -  torpaq, su ilə 
bağh dilimizdə işlənən çoxlu atalar sözü, məsəl və kəlam lann kökü, 
mənşəyi də buradan gəlir: “ Yer əkənindir, biçin biçənin”, “Göy ağla- 
maymca yer gülməz” , “Su aydmlıqdır” , “Su m urdar götürməz”, “Su 
olan yerdə ab ad h q  o la r” , “Su hər şeyi pak eylər, üz qarasm dan  
başqa” ,'“Sucan ömrün olsun” , “Aydan an , sudan d u ru ” və s...

P.M.Melioranski yazır ki, “çox səciyyəvi haldır ki, türklərdə milli 
“ türk tanrısı” haqqm da onların  özlərinin təsəvvürləri olub, bu da, 
əlbəttə, on larda  milli duyğunun inkişaf etdiyini göstərir” (113, s. 
266). “Türk  tanrıs ı” ilə yanaşı, kitabədə “Türk ıduk yiri -  Türk 
müqəddəs ycri, to rpağ ı” ifadəsi də diqqəti cəlb edir. Bu da  hələ o 
vaxt “milli duyğunun”, to rpağa olan məhəbbətin inkişaf etdiyini, 
ona “ıduk” müqəddəs bir varlıq kimi yanaşıldığını təsdiqləyir.

Qədim türklərdə T a n n  ana torpaq , su həyatdır, ümid işığıdır, 
qüvvə, güc, qələbə rəmzidir. Buna görə ucadır, qüdrətlidir, ona inam 
da böyükdür. Budur, əsarətdən cana doymuş xalq özünü yox etmək

534 535



FLMODDİN OLİBƏYZADƏ . Az^rbavcan əd^bivvan tarixi

islorkon, T ann  və müqəddəs ana torpaq öz monovi qüdrotini göstərir, 
əlini ona uzadu', onu tutub qaldırır və xilas edir:

“Üzə türk tənrisi, türk ıduk yiri, subı ança timis: türk budun yok 
bolm azun tiyin, budun  bolçun tiyin, qanım İltəris qağanığ ögim İl- 
bilgo qatunığ  Tənri təpəsintə tu tıp  ycgərü götürmis ərinc. Qanım 
qağan yiti yegirmi ərin taşıkmıs... =

Uca türk Tannsı, türk müqəddəs torpağı, suyu belə demiş: türk 
xalqı yox olan deyil -  deyib, xalq yaşasm -  deyib atam Eltərisi, anam 
Elbilgə xatmı Tanrı başı üstündə tutub yuxarı götürmüşdür. Atam 
xaqan əvvəlcə 17 ərlə irəli çıxmış...” (GTb, 11).

Eltəris xaqan 17 ərlə irəli çıxır, fəaliyyətə başlayır. 17 nəfər 70 
olur, 70 nəiər 700 olur. 700 ərlə o, qayda-qanun yaradır, xalqa hərbi 
təlim verir, itirilmiş eli, xaqanlığı geri qaytarır, 47 dəfə ordu ilə yürüş 
edir və 20 döyüş keçirir. Tabelilik dövründə yadlaşmış, “düşmən 
kəsilmiş” tayfa və xalqları doqquz oğuzlan, qırğızları, kunqanlan, 
“o tu z ta ta r la n ”, k idanlan, tatabıları özünə tabe edir, baş əydirir, diz 
çökdürür, bir ittifaqda birləşdirir. Eltəris xaqan -  “Türk müqəddəs 
to rpağ ı”nı azad edir. Xalqı Çin tabeliyindən qurtarır, özü isə 
dünyadan köçüb gedir, ölür...

Eltəris xaqandan sonra qardaşı Qapağan xan hakimiyyətə keçir, 
xaqan olur, sonra isə Bilgə xan rütbəsi ilə Mogilyan xan taxta oturur. 
L.N.Qumilyov yazır ki: “Gültəkin qədim ənənəyə xilaf çıxmadı və 
xan rütbəsini qəbul etmədi, taxta Bilgə xan rütbəsi ilə böyük qar- 
daşmı layiq bildi. Bilgə xan hiss etdi ki, o, “xidmətinə görə” yük- 
səldilmir və o öz qardaşm ın  buyruqçusudur. Buna görə, onu 
o rdunun  kom andanı, yəni xaqanlığın əsl sahibi təyin etdi. Bütün 
əyanlardan ancaq tək bircə qaymatası müdrik Tonyukuku yeni xan 
saxladı” (84, s. .^15).

Bilgə xan əmisinin xaqanlığı dövründən bəhs edərək deyir: “ Eçim 
qağan olurtukda, özim tarduş budun ü/.ə şad ərtim. Eçim qağan birlə 
ilgərü Yaşıl ügüz Şantun  yazığı təgi sülədimiz. Kurığaru Təmir 
qapığqa təgi sülədimi/. Kögmən aşa kı (qız yirinə təgi sülədimi/). 
Qamuğı biş o tu /  sülodimi/ =

Əmim xaqan olduqda, özüm tarduş xalqı üzərində şad idim. 
Əmim xaqanla Şərqdə Yaşıl çaya, Şantun çölünədək qoşun çəkdik. 
Qərbdə Dəmir qapıyadək qoşun çəkdik. Kögməni aşıb Qır (qı/ 
yerinədək qoşun çəkdik). Hamısı iyirmi beş dəfə qoşun çəkdik (GTb. 
17-18).

Mogilyan xan -  Bilgə xanm ayrıca kitabəsi var. Bununla belə, 
“Gültəkin” m ətnində ona mühüm yer verilib. Yolluqtəkin Bilgə 
xaqanın hansı şəraitdə taxta o turduğunu və fəaliyyətə başladığını 
onun öz dili ilə belə təsvir edir:

“İ1 birikmə tənri, türk budun atı güsi yok bol (mazun tiyin ö/imin
ol tenri) qağan olurtdı ərinc. Nən yılsığ budunğa olurmadım, içrə 
aşsız taşra tonsız yabız yablaq budunta üzə olurtım =

EI bəxş edən Tanrı türk xalqının adı-sanı yox ol (masm deyə, o 
Tann özümü) xaqan oturtdu. Mən varlı xalqa hökmdar olmadım...” 
(GTb, 25-26).

Sonra müəllif çətinliklərdən, qayğılardan danışır. Bilgə xanm 
kiçik qardaşı Gültəkinlə gecə-gündüz düşünüb vəziyyətdən necə çıx- 
dıqlan, ağır günləri necə dəf etdikləri barədə yazır:

“İnım Gültigin birlə sözləşdimiz, qanımız, eçimiz qaz (ğanmış 
budun atı, küçi yok bolmazun) tiyin, türk budun  üçün tün udı- 
madum, güntüz olurmadım; inim Gültigin birlə, eki şad birlə ölü-yitü 
qazğantım; ança qazğanıp, biriki budunığ ot sub qılmadım =

Kiçik qardaşım Gültəkinlə birgə məsləhətləşdik, atamızm, əmi- 
mizin əldə (etdikləri xalqm adı-sanı yox olmasm), deyə türk xalqm- 
dan ötrü gecələr yatmadım , gündüzlər rahatlıq bilmədim, kiçik 
qardaşım Gültəkinlə birgə, iki şad ilə birgə (bunu) ölə-itə qazandım. 
Bunu qazanarkən birləşən xalqa zülm ctmədim” . ((iTb. 26-27). 

Müəllif Bilgə xanın dilindən yazır:
“ Mən (özüm qağan olurtukıma) (yir sayu) barmış budun ölüyiti 

yadağın yalanm yana gəlti. Budunığ igidəyin tiyin, yırğaru oğuz 
budun tapa, ilgərü gıtan, tatabı budun tapa, birgərü tabğaç tapa uluğ 
su egi yegirmi... (sünüşdim, anta) kisrə, tənri yarlıqazu, qutım bar 
üçün, ülügim bar üçün öltəci budunığ tirikrü igitim, yalan budunığ
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tonlığ, çığan budunığ bay qıltım, az budunığ üküş qıltım, ığar cllikdo 
(ığar qağanlığda yek qıltım, tört bulundakı) budunığ kop baz qıltım, 
yağısız qıltım, kop m ana görti =

“ M ən (özüm xaqan o lduqda yer üzünə) yayılmış xalq ölo-ito, 
miniksiz, ac-yalavac dönüb galdi. Xalqı yüksəldəyin, deyə solda-şi- 
m alda oğuz xalqma tərəf, irəlidə gidan, tatabı xalqma tərəf, sağda 
tabğaça tərəf on iki dəfə böyük qoşun çəkdim (vuruşdum, o n d an  
sonra) Tanrm m  hökmü ilə, bəxtim var deyə, taleyim uğurludur deyə, 
ölümə gedən xalqı diriltdim, qaldırdım, çıplaq xalqı paltarh, yoxsul 
xalqı varh  etdim, az xalqı çox etdim, sadiq ellərdə (sadiq xaqan- 
hqlarda yaxşıhq etdim; dörd tərəfdəki) xalqm hamısı arasmda sülh 
yaratdım, dostluq yaratdım, hamısı mənə tabe oldu" (GTb. 27-30).

Bütün bu  qələbələr nəticə etibarilə yuxanda Tanrm m  qüdrəti, 
aşağıda A na torpağm adı ilə bağlanır. Bu cəhətdən bədii sual şəklində 
xalqa edilən müraciət, deyilən fikir və çıxarılan nəticə mənalıdır: 

“Türk Oğuz bəyləri budun esidin! Üzə tənri basmasar, asra yir 
təhnməsər, türk budun, ihnin, törünin kəm artatı?! =

Türk oğuz bəyləri xalqı eşidin! Üzərimizdəki Tanrı basmasa 
aşağıda yer dəlinməsə, türk xalqı, sənin chni, törəmoni kim məğlub 
edə bilər?!” (GTb, 22).

Müraciətin ardmca giley-güzar, tənəli sözlər də gəlir, xalqa, xü- 
susilə onun qüdrətli qolu olan oğuzlara umu-küsü, danlama səciyyəli 
və kinayəli sözlər söylənir;

“(Türk budun) ögün! G örgünün üçün igidmis bilgə qağanına, 
ərmis barmıs cdgü ihndə kəntü yanıltıq, yablaq kigürtik. Yarıqhğ 
qan tan  gəlip yana eltdi? Sünüklik qantan gəlipən sürə eltdi? Iduk 
Ötügən yış (budun bardığ ilgərü barığma) bardığ, kunğaru  banğm a 
bardığ; barduk  yirdə ədkük ol ərinc; qanın subça yügürti, sönügün 
tağça yatdı, bəgihk u n  oğlun qul boltı, silik qız oğhn gün boltı. 
Bilmədük üçün (yablaqmm üçün) eçim qağan uça bardı =

(Türk xalqı)öyün! Sən günah işlədin, gö/əl el birliyinə sədaqətini 
göstərmək üçün səni yüksəldən bilici xaqanm a yam anhq etdin. 
Silahh adam lar  hardan  gəlib səni parçaladı? Süngülü adam lar
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hardan gəlib səni sürüb apardı? Müqəddəs Ötügən dağı (xalqı, gah 
şərqə varıb getdin, gah qərbə varıb) gctdin; vardığm ycrlərdə 
qazandığın yaxşı şey bu oldu; qanm  su ycrinə axdı, sümüyün dağ 
kimi qalandı, bəy nəsilli oğullann qul oldu, əsilzadə qızlarm günü 
oldu. Anlam azhğm ucundan, (qəzəbliliyin üzündən) xaqan əmim 
məhv oldu* getdi” (GTb. 23-24).

Müraciətdə, söz yox, nikbin ruh, xalqm ölməzliyinə, mənəvi 
gücünə, qüdrətinə daha  artıq inam var; hər şey sənin öz əlindədi^r! 
Hər şey sənin özündən asıhdır! Göydəki uca T ann  da səninlədir! Öz 
qüdrətinə, basılmazhğına inan! Türk oğuz bəyləri xalqı, türk xalqı! 
Özünə gəlü Özünü tanı!!! Bununla belə, xalqdan narazıhq da edilir, 
onun ünvanma məzəmmət də var, tənəli sözlər də. Müraciətdə mən- 
tiqi vurğu “Türk oğuz bəyləri, xalqı eşidin!” fıkri üzərində salmır. 
Gilcy-güzar da onadır.

“Uman yerdon küsərlər” -- demişlər; əslində oğuzlar türk 
xalqlarınm yeni erada, miladi tarixdə aparıcı qolu, şah dam arı olub. 
Oğuzlarm günahı üzündən, onları ipə-sapa yığmağın mümkün ol- 
madığı səbəbindən xaqan əmisinin də məhv edildiyi xatırlanır. 
Kitabə Gültəkinin adm a yazıldığmdan bu llkir ona daha çox aiddir, 
bir oxla iki hədəf vurulur. (iültəkin də oğuzların günahı arxadan 
ordugaha basqmı nəticəsində həlak olmuşdu. Kitabədə umu-küsü 
və danlıq dolu kədər və qüssə ilə deyilir ki; sənin anlamazlığın, kinin- 
küdurətin, qəzəbin-hiddətin üzündən CJültəkin də həlak oldu; 
bununla sən nə qazandın?! Özün öz əlinlə öz gözünü vurub tökdün. 
Indi “Öyün” (öyün, qürrələn!) Bu sözdə acı tənə var, istehza var, söz 
əks mənada işlədilib; pe)vunı ol, öziuw gəl, lövlw eh. hu gümıhw. hu 
anlamazlığnıla öyünnw! dem əkdir.

Burada Yolluqtəkin həm dövlət adamı, həm də xalqma bağh, 
onu atəşin məhəbbətlə scvən bir yazıçı-vətəndaş kimi çıxış cdir. Bu 
sözlər ürək yanğısı ilə yanaşı, şəksiz, böyük ürəklə deyilir, buna görə

» l i ı ıra d a  Q a p a ğ a n  x a n  nə/ .ərdə  U Uulur .  I , . N . Q u m i l y o v  ya/.ır ki, növbcıti  q o b b o d w  

s o n r a .  Q a p a ğ a n  x a n  ın i i l ıa r ızo ç ib r i  o i m a d a n  nıcş.-ı yo l ı ı  iin t.ıic g c d in n i ş ,  m c ş o d o  düşm nn  

si la lı lı  dostas i qonnton o n a  lü ic ı ım  cdir  vn x a n  ho lak  o lu r  (X4. s. .^14)
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də tərbiyəvi və nəsitıotcdici mona da da.şıyır.
“Gültəkin kitabəsi” bütövlükdo türk xalqlarını birliyo, müstoqil- 

liyo çağıran manifcst adlana bilor.

c) GiUtəkinin döyiiş m sharəii və qəbbəhri

Müdrik ulu babalar qodim türk tayralarmm çılğmlığmı, bir-birilo 
yola gedə bilməməsini görüb duymuş, ağıl və tomkinlo onlara tosir 
göstərmək istomiş, birliyə, müstəqilliyo dovət etmiş, bir hakimiyyotdo 
birloşdirməyə cəhd göstərmişlər, onlarm gəlocəyi vo .soadotini bunda 
aramışlar.

VI-VIII əsrlər türk xaqanhğı da bu ağılla yaranmışdı. Gültəkinin 
bütün həyat-fəaliyyəti xalqma xidmət olmuş, o bu uğurda da qurban 
getmişdir. O nun bütün yürüş vo döyüşlori bclo bir moqsəd güdmüş, 
o, parçalanmış türk birliyinin borpası uğrunda döyüşlərdo qəhro- 
m ancasm a həlak olmuşdur.

Atası öləndə Gültəkinin 7 yaşı varmış. U m ay (tanrısı) kimi 
xanım-xatm anası on yaşmda ona ərlik adı - Gültokin admı vcrir. 
EIə ki, Gültəkin 16 yaşa çatıb igid or, bahadır olur, onun yürüş vo 
döyüşləri də bu vaxtdan başlanır, atası liltoris xaqanm yaratdığı 
dövlətin, genişləndirdiyi türk torpağm m  sərhodlorini borpa cdir. 
K itabədə bu məqsodlo edilon toşəbbüslor, yürüş vo döyüşlər tosvir, 
şərh və təqdir edilir. Burada Gültokinin təkbaşma döyüş sohnolori, 
hücumları, döyüş rəşadəti ön piana çokilir. Müollir çahşır ki, 
bilavasitə şahidi olduğu döyüş sohnəlorini doqiq vcrsin, qohromanın 
qeyri-adi gücünü, qüdrotini, hücum üsulunu, Ibndlorini, coldliyini vo 
s. təlsilatilə təsvir etsin. MüoIIinn yazıçıhq moharoti burada özünii 
daha  bariz göstərir. O, Gültokinin şoxsindo qcyri-adi, lakin rcal bir 
cəngavər surəti yaratmış olur.

Gültokinin bütün yürüş vo döyüşlorindo öndo gcdon baş qəhro- 
m an o özüdür. O, döyüşdo qızmış şiro bonzoyir, onun qarşısında dur- 
m aq müm kün deyil. A tlar da davam gotiro bilmir, onun zorbino 
dözmoyib bir-bir sıradan çıxır, ya üroyi partlayır, ya bcli qırılır, ya
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da ox, nizo ilo vurulub öldürülür. (iültokin bir döyüşdo, bozon bir 
neço at doyişmoli olur. Hütün bunlan  Yolluqtəkin həvəs və ilhamla 
tosvir edir. I3u sohnolori sakit, emosiyasız oxumaq mümkün deyil, 
oxucu özünü homin döyüş meydanında hiss edir.

YoIIuqtokin sözüno '‘Ciültokin on altı yaşmda əmim xaqanm " -  
yəni Qapağan xanm clini, töromosini belo artırdı, genişlondirdi ’ -  
deyo başlayır. Hiz bu döyüşlərin tosvirini eynilo veririk.

1) “Altı Çub Soğdak tapa sülodimiz, buzdımız = Altı Çub soq- 
diləro qoşun çokdik, onları məğlub etdik” (GTb. 31).

2) “Tabğaç On Tutuk  bis t(ümon sü golti, sünüsdimis). Gültikin 
yadağm oplayu təgdi; On T utuk  yorçm yaraqlıq oligin tutdı, 
yaraqlığda qağanqa ançuladı. OI süg anta  yokqıştımız = Tabğaç 
Onq Tutukun olli m(in qoşunu gəldi, vuruşduq). Gültəkin piyada 
atıhb hücuma keçdi; Onq T u tuku  yaraqh bəlodçilorilə tutdu, 
yaraqlan ilo xaqana toqdim etdi. O qoşunu orda yox etdik” (Gtb. 
31-32).

3) “ Bir otu/, yaşmda Çaça sönüngo sünüşdimiz; on ilki Tatıqm  
Çurın boz (atığ binip təkdi, ol at anta) ölti = İyirmi bir yaşmda Çaça 
gcneralla vuruşduq. Ə n ilki Tatıqm  Çurm boz atma minib hücuma 
kcçdi, o at orda öldü” (CıTb. 32-33).

4) “ likinti Işbara Y am tar boz atığ binip təgdi, ol at anta  ölti = 
İkinci dofo Işbara Yamtarın boz atına minib hücuma keçdi, o at orda 
öldü” ((JTh. 33).

5) “ Üçünc Yegin Silik bokin gedimlik torığ at binip togdi; ol at 
anta ölti = Üçüncü dofo Ycgin Silik boyin gcyimli-keçimli kohor atım 
minib hücuma keçdi, o at orda öldü” (( iT b . 33).

6) “Anta kisro Yir Hayırku uluğ İrkin yağı boltı. Anı yanıpTürki 
Yarğun gölto buzdımız, uluğ İrkin azğma orin tezip bardı = Ondan 
sonra, Hayırku Yerin ulu İrkin qobilosi bizo yağı oldu. O na yan ahb 
Türki Yarğun gölündo darmadağm etdik. IJİu İrkin azacıq orlo qaçıb 
getdi” ((rTb. 34).

7) “(Jül tikin (altı otu/,) yaşma kırqız tapa sülodimi/.; sünük 
batımı qarığ söküpon, Cıögmon yışığ toğa yorıp, kırqız budunığ uda
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basdımız -  Gültəkinin (iyirmi altı) yaşmda qırğı/lara qarşı qoşun 
çəkdik, süngü boyu qarı yarıb, Gögmən dağm a qalxıb qırğız xalqma 
yuxuda basqm edib məğlub e b d ik ’’ (GTb. 35).

8) “Qağanm b irb  Suna yışra sünüşdimiz; Gültigin Bayırkun (m 
ağ adğırığ) binip oplayu təgdi, bir ərik okun  urtı, cki ərik udışru 
sancdı, ol təkdükdə Bayırkunm ağ adğınğ udlıkm sıyu urtı. Kırqız 
qağanm ölürtümiz, ilin altımız = Xaqanı ilə Sunqa dağmda vuruşduq. 
Gültəkin Bayırku (nm ağ ayğırma) minib hücuma keçdi, bir əri oxla 
vurdu, iki əri dalbadal sancdı, o hücumda Bayırkunm ağ ayğırmm 
ombası smdı. Qırğız xaqanmı öldürdük, ehni aldıq” (GTb. 36).

9) “01 yılqa tü (rkis tapa Altun yışığ) tağa Ərtis ügüzik keçə 
yondımız, türkis budunığ uda basdımız = həmin ildə A hun dağm a 
qalxıb Irtış çaymı üzüb keçərək türkəş xalqma yuxuda ikən basqm 
edib məğlub elədik” (GTb. 36-37).

10) “Türkis qağan süsi Bolçuda otça borça gəhi, sünüşdimiz. 
Gühigin Başğu boz at binip təkdi, Başqu boz... ekisin özü ahızdı = 
Türkəş xaqanm m  qoşunu Bolçuda od kimi, tul'an kimi gəldi, vuruş- 
duq. Gühəkin alnı bəyaz boz a ta  minib hücuma kcçdi. Alnı bəyaz 
boz... at on lardan ikisini özü itirdi (məhv etdi)” (GTb. 37-38).

11) “A n ta  yana kirip türkis qağan buyurukı, az Tutukuğ alikin 
tutdı. Q ağanm  anta ölürtimiz, ihn altımız; qara  türgis budun kop 
içikdi; ol budunığ (Tabarda) qonturdım ız = Sonra təkrar dönüb 
qoşunun içərisinə girib türkəş xalqmm buyruğu Az vaHsini öz əli ib 
tu tdu. X aqanm ı o rda öldürdük, elini aldıq, türkəş qara camaatı 
hamısı tabe oldu, o xalqı (Tabarda) yerbşdirdik” (GTb. 38).

12) “Y ana  yorıp soqdağ budun  itəyin tiyin Yinçü üküzik keçə 
Təmir qapığqa təki sülədimiz = Qayıdıb soqda xalqmı yoluna qoyaq 
deyə, qoşunla İnci çaymı üzüb keçərək Dəmir qapıyadək qoşun çək- 
d ik ” (GTb. 38-39).

13) “A nta  kisrə qara  türkis budun yağı bolmış qənərəs tapa 
bardı. Bizin sü atı turuk, azuqı yok ərti, yabhq kisi ər... alp ər bizinə 
təkmiş ərti. Antağ ödkə ögünip, Gühikinik az ərin irtirü ıtımız. Uluğ 
sünüş sünüşmiş; alp Şalçı aq atm binip təkmiş, qara türgis budunığ

anta ölürmiş, almış = Ondan sonra, qara türkəş xalqı onlara yağı 
ohm kəngərbrə tərəl getdi. Bizim qoşun atları zəif idi, azuqəsi yox 
idi. Qəzəbh adamlar... alp ə rb r  bizə hücum etdilər. Bu halda arxaym 
olub Gültəkinə bir az ər göndərdik. O, böyük bir döyüş keçirmiş, alp 
Şalçı ağ atma minib hücuma keçmiş, onda çoxlu qara türkəş ə.sgər- 
brini öldürmüş, qalanmı əsir almış” (CıTb. 39-40).

14) “ Y ana yorıp.., birlə Küşü T u tuk  birlə sünüşmiş, ərin kop  
ölürmis, ebin, b anm ın  (qah) sız kop gölürti = Yenidən hərəkət edib... 
Kuşu vali idə vuruşmuş, çoxlu əsgərlərini öldürmüş, evini, var-yo- 
xunu tamam götürmüş” (GTb. 41).

15) “Gültikin yiti otuz yaşma, qarluk budun ərür b a n r  ərikli yağı 
boltı. Tam ağ ıduk başda sünüşdimiz. Gültikin ol sünüşdə otuz 
yaşayur ərti, alp Şalçı (ağ a)tın bunup  oplayu təgdi, eki ərik udışru 
sancdı. Q arlukuğ öldürtimiz, altımız = Gültəkinin iyirmi yeddi 
yaşında, azad olm aq və asıh o lm am aq səbəbilə karluq xalqı yağı 
kəsildi. Müqəddəs Tam ağ başmda vuruşduq. (}ültəkin bu vuruşda 
otuz yaşında idi, alp Şalçı ağ atm a minib hücuma keçdi, iki əri dal- 
badal sancdı. Karluqları məğlub etdik, aldıq” (GTb. 41-42).

16) “Az budun  yağı boltı. Q ara göhə sünüşdimiz. Cmltikin bir 
qırq yaşayur ərti; a lp  Şalçı akm  binip oplayu təkdi. Az cltəbərik 
tutdı; Az budun an ta  yok boltı = Az xalqı yağı oldu, Q ara göldə vu- 
ruşduq. Gültəkin o luz  bir yaşmda idi, alp Şalçı ağma minib hücuma 
kcçdi, Azeltəbərini tutdu. Az xalqı onda yox oldu” (CJTb. 42-43).

17) “ Hçim qağan  ili qam aşığ boltukm ta, budun iliki kəgi 
boltukmta izgil budun b irb  .sünüşdimiz. CJültigin alp Şalçı akın binip 
oplayu təgdi, ol at an ta  tüs(di, i)zgil budm  ölti — Əmim xaqanm el- 
lərində qarışıqhq dü.şdükdə, xalq korlanıb həsəd yarandıqda İzgil 
xalqı ilə vuruşduq. CJültəkin alp Şalçı ağma minib hücuma kcçdi, o 
at orda düşüb qaldı. İzgil xalqı məğlub cdildi” (CJTb. 43-44).

18) “ Bir yılqa biş yolu sünüşdimiz. Ən ilik Toğu bahqda 
sünüşdimiz. Ciültikin Azman akığ binip, oplayu təkdi, altı ərik 
sancdı. Sü təksintə yitinc ərik qıhncladı = Bir ildə bcş dələ vuruşduq. 
Ən ilki Toğu şəhərində vuruşduq. CJültəkin Azman ağm a minib
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atılıb hücum eldi, allı əri sancdı. Qarışıqlıqda ycddinci ori qahncladr ' 
(G Tb. 44-45).

19) “ Enkinti Q uşlağaqda Ədiz b i rb  sünüşdimiz; Gültigin Az 
yağm m  binip oplayu təkip bir ərik sancdı, tokuz ərik əkirə tokıdı; 
Ədiz budun  anta öUi = İkinci dəfə Quşlağaqda ədizləriə vuruşduq. 
Gültəkin qızğm az atmı minib hücuma keçdi, bir əri sancdı, doqquz  
əri izləyib məhv etdi; Ədiz xalqı onda yox oldu” (GTb. 45-46).

20) “ Üçünc Bol...nda oğuz birlə sünüşdimiz; Gültigin A zm an  
akığ binip, təgdi, sancdı; süsin sancdımız, ilin altımız = Üçüncü dəfə 
Bol...nda oğuzlarla vuruşduq; Gültəkin Azman ağma minib hücum 
çəkdi, sancdı; qoşunu qılmcdan keçirdik, elini aldıq” (GTb. 46).

21) “Törtinc Çuş başmta sünüşdimiz; türk budun adaq qamaştdı, 
yablaq bolt(aç)ı irti; öza gəlmis süsin Gü]ti(gin) acıtıp, T o n ra  bir 
oğuş a lpağu on ərik, Tonatig in  yoğmta əkirip öldürtimiz = 
D ördüncü dəfə Çuş başmda vuruşduq, türk xalqmm ayağı keyiməyə 
başladı, özünü itirəcəkdi; Gültəgin qabaqcadan ora gəlmiş qoşunu 
qovdu; Tonqatəkinin dəfnində T onqra  qəbiləsinin alplarmdan bir 
boyu, on əri əhatəyə ahb öldürdük” (GTb. 47).

22) “Bisinc Əzgənti Q adazda oğuz birlə sünüşdimiz. Gültigin Az 
yağızm binip təkdi, eki ərik sancdı, bahq (q) a barmadı. 01 sü anta 
öl (ti) = Beşinci dəfə Əzgənti Q adazda oğuzlarla vuruşduq. Gültəkin 
Az qonur atm a minib hücuma keçdi, iki əri sancdı, şəhərə varmadı.
O qoşun o rda  məhv o ldu” (GTb. 47-48).

23) “M ağı Q urğan qışlap yazma oğuzğaru sü taşıqdımız. 
Gültigin cbig başlayu qıtımız = Mağı Q urqanda  qışlayıb, yazma 
oğuzlarm üzərinə qoşun çəkdik. Gültəkini başçıhq ctmək üçün evə 
göndərdik” (GTb. 48).

24) “Oğuz yağı orduğ basdı. Gültəgin öksiz akm  binip tokuz ərin 
sancdı, orduq birmədi... = Oğuz yağı ordugaha basqm etdi. Gültəkin 
öksüz ağ a tm a minib doqquz əri sancdı, ordugahı vermədi...” (GTb.
48-49) və h.b.

Gültəkin 24-25 döyüş keçirir, hamısı da qələbə ilə nəticələnir. Bu 
döyüş və qələbəiər isə asanhqia başa gəlməyib; qarşıya çətin

maneələr çıxıb, bəzən bir döyüş qurtarmamış o birisi başlamb, qələbə 
çalımb, amma yenidən döyüşə sarmm aq lazım gəlib, yenə qələbə ça- 
hnıb və s. Bu döyüş və qələbələrin təsviri böyük sənətkarhqla verilib. 
Buna görə də m araqla oxunur, döyüşlər, çarpışmalar həyəcanla iz- 
lənilir.

Müəllif -  Yolluqtəkin bu döyüş və hücumlarm təsvirində yeri 
gəldikcə, ya müraciətə keçir, ya da  ara  cümlələrlə ricətə çıxır. 
Bununla da, dediklərini təsdiq edir, onun  təsvir və təbliği gücünü 
artırır. Məs., döyüşlərin ağırhğmı, Gültəkinə qarşı olan əks hücum- 
larm nə qədər şiddəth, ona tərəf yağan oxlarm saysız-hesabsız 
olduğu və s. barədə daha aydm təsəvvür yaratmaq üçün döyüşlərin 
iştirakçısı olan, Gültəkinin hücumlarmı görən bəyləri şahid gətirir: 
“Yaraqmta yalmasınta yüz artuk okun urtı, yüzigə, başına bir təgür- 
mədi,.. təkdükin, türk bəglər kop  bilirsiz = Y arağm a, paltarm a 
yüzdm artıq ox vuruldu, üzünə, başına birini də dəyməyə qoymadı... 
Türk bəyləri, onun hücumlarmı siz hamınız bilirsiniz” (GTb. 33-34)
-  deyir. Çaça generalla olan döyüş də eyni təkrar-təsdiq cümlələrlə 
belə tamamlanır: “OI süg anta yokqışdımız = O qoşunu orda yox 
etdik” . Bu, eyni təkrar-təsdiq cümlələr mətndə, xüsusilə Gültəkinin, 
hücum və döyüşlərində diqqəti daha artıq cəlb edir. Gültəkinin minib 
hücuma keçdiyi atlar vurulub və ya davam  gətirməyib bir-bir sıradan 
çıxır, ölür. Bu fıkir “OI at anta ölti” şəklində eyni cümlələrlə vcrilir, 
üç-dörd dəfə işlədilir.

K itabədə doqquz oğuzlarla döyüşlər, onlara xüsusi münasibət 
diqqətdən yayınmır. Gültəkinin apardığı döyüşlərin 5-i bir ildə olur 
ki, bu da  oğuzlarladır. Son döyüşlər də yenə oğuzlarla gedir və 
Gültəkin həlak olur. Müəllif bu  döyüşləri təsvir edərkən, belə bir 
düşündürücü, təəssüf doğuran fikirlə başlayır: “Tokuz Oğuz budun 
kəntü budunım  ərti; tənri yir bulğağın üçün yağı boltı, bir yılqa biş 
yoh sünüşdimiz = D oqquz oğuz xalqı öz xalqım idi, göylə yeri çax- 
naşdırm aq üçün yağı oldu, bir ildə beş dəfə vuruşduq” (G tb. 44). 
Bununla müəllif demək istəyib ki, türk ellərinin birliyi uğrunda 
mübarizə və döyüşlərdə öz xalqımızm ellərini birləşdirərkən daha çox
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çətinlik olub.
“Gültəkin kitabə”sindəki atlar və onların adlan diqqoti colb edir; 

"B ozai, Boz IşbaraYanıtar*at, Tachkan Çunın qoınır atı, Bayıırkıırnın 
ağ ayğırı, Başğıı boz at, A ğ  A lp  Şalçı, A ğ  Azman, A ğ  Az, A z  yağız, 
A ğ  Öksiiz. Bu atlarm  özbri da sürətlərdir. H ətta  Başgu boz  at 
sahibindən geri qalmayaraq iki düşmən əsgəri özü “itirir” , yox edir; 
Gültəkinin hücum lan və göstərdiyi şücaət və igidlikləri bu  atların 
qoçaqhğı və cəldhyi tamamlayır.

ç) Qəhrəmanm ölünni və dəfn mərasimi

G ühəkin ön cəbhədən arxaya -  evə göndərihr. Çünki arxadan or- 
dugaha -  xanhğm iqam ətgahm a oğuzlar basqm etmişdi. Gühəkin 
tərəfindən iqamətgah azad edihr. Iklə anlaşılır ki, elə bu son döyüşdə 
də o, ölümcül yaralanır və həlak olur.

Ağır xəbəri müəllif birdən-birə demir, bunu deməyə dili gəlmir, 
mətləbi bir qədər uzadır və belə bir ricətlə söyləyir;

“Ökim qatun, ulayu öklərim, əkələrim, gəlinünim, qunçuylarım 
bunca yəmə tiriki gün boltaçı ərti, ölügi yurtda-yolta yatu qaltacı ər- 
tigiz. Gültigin yox ərsər, k o p  eltəçi ertigiz! = X atm  anam , ögey 
analarım, qardaşlarım, gəlinlərim, xanımlarım, hammızm diri qal- 
ması təhlükədə idi, günü olası idiniz, ölüb, yurtda-yolda yatıb qala- 
caq idiniz. Gültəkin olmasaydı, tamam ölüb-gedəcək idiniz!” (GTb.
49-50).

Sonra, Gültəkinin ölüm xəbərini verir;
“ Inim Gültikin gərkək boltı = Kiçik qardaşım Gültəkin həlak 

o ldu” (GTb. 50).
Sonra da müəllifin psixoloji gərginliyi, sarsmtılan, kədəri, qəm- 

qüssəsi və bunlarm təsviri gəlir;
“Özim saqmtım, görür gözim görməz tək, bilir biligim bilməz tək 

boltı, özim saqmtım = Özüm sarsıdım, görən gözüm görməz tək, 
düşünən beynim düşürmıəz tək oldu, özüm sarsıdım” .

Və yenə;

“Ança saqmtım, gözdə yaş gəlsər, etidə gönültə sıgıt gəlsər, yan- 
turu saqmtım, qatığdı saqmtım; eki şad ulayu iniyigünim, oğianım, 
bəklərim, budunım  gözi qaşı yablaq boltaçı tip saqmtım = lilə 
sarsıdım ki, gözümdən yaş gəldi, könlümün dərinliyindən hıçqınq 
gəldi, yenidən sarsıdım, qatı sarsıdım, iki şadımın, ardımca gələn 
uzaq qohum lanm m , oğlumun, bəylərimin, xalqımm (ağlamaqdan) 
gözü-qaşı korlanacaq deyib, sarsıdım!” (GTb. 51).

Hər iki ağır psixoloji sarsmtı, gərginlik arasına, görünür, bir 
qədər yüngüllük qatm aq, adam lara, qohum -qardaşa , ana-bacıya 
təskinlik vermək üçün fəlsəfi fikir əlavə edilir, canlı varlığm həyatdan 
gedəcəyi, insan ölümünün zəruri olduğunu söyləyir;

“Öd tənri yasar, kisi oğlı kop  ölgəli törümis =
Taleyi T a n n  təyin edir, insan oğlu ölmək üçün törüyüb” ((jTb.

50).
Bu fəlsəfi fikir insamn doğuluşu, yaramnası ilə bağh, çox qədim- 

lərdən ənənəvi olaraq davam edib gələn, habelə bu kitabənin əvvə- 
lində söylənən fikrin ardıdır və onu tamamlayır. Hələ “ Bilqamıs 
dastanı”nda deyilirdi;

Tannlar xəlq eyləyib insam yaradandcC, ~
Ölümii insan iiçiin bııyurmuşdular oniar

(14, XI. 111,2-3).

Kitabədə Gültəkinin dəfn mərasiminin təsviri diqqəti cəlb edir. 
Dəfnə öz hüznünü və kədərini bildirmək üçün çoxlu nümayəndə gəlir. 
Maraqh bir mənzərə ahnır. Xeyir işdə iştirak etmək o qədər vacib 
olmasa da, şərdə, xüsusilə böyük və tarixi şəxsiyyətlərin dəfn 
mərasimində hamı bütün xalq iştirak edir, bu ra  dost da gəlir, 
düşmən də, yaxm da gəlir, uzaq da. Başqa qonşu ölkə nümayəndələri 
də mərasimə dəvət olunur və s.

Müəllif Bumın xaqanın və İstəmi xaqanm matəm mərasimlərinin 
belə dəbdəbəli kcçdiyini yazmışdı. O n lann  dəfninə də müxtəlif ölkə 
və xalqlardan adam lar gəlmişdi;
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-‘Yuğçı sığıtçı önrə, gün toğsıqda Bökli çöllik il, tabğaç, tüpüt, 
apar, purum , kırqız, üç kurıqan, otuz ta tar, kıtan, tatabı -  bunça 
budun  gəlipən sığtamıs, yığlamıs: an tağ  külik qağan ərmis = 
Ağıçılar, lıönkürənlər Bökli çölü elindən, Tabğaçdan, Tibetdən, 
Avardan, Rumdan, Qırğızdan, Üç Kurıqandan, O tuzT a tardan , Ki- 
dandan , T atab ıdan  -  bu qədər xalq gəlib ağı demiş, ağlamışlar. 
Onlar b e b  şöhrətli xaqan olmuşlar” (GTk. 4).

Görünür, qayda əzəldən belə götürülüb, b eb  də gedir. Kitabədə 
müəllif Gültəkinin dəfn mərasiminə gəbn  nümayəndəbri də bir-bir 
b e b  təqdim edir;

1) “Yuğçı sıqıtçı kıtan, ta tabı budun başlayu U dar sönün gəlti = 
Başda U d a r  general olmaqla, kidan, ta tab ı xalqı ağıçıları gəldi’' 
(KTb. 51-52).

2) “Tabğaç qağanta İsyi Likən gəlti, bir tümən ağı, altun, gümüş 
gərgəksiz gəlürti = Qabğaç xaqanlığmdan İsyi Likən çoxlu qiymətli 
hədiyyə, saysız-hesabsız qızıl, gümüş gətirdi” (GTb. 52).

3) “Tüpüt qağanta  beb n  gəhi = Tibet xaqanhğm dan vəzir gəldi” 
(GTb. 52).

4) “Q unya  gün batsıqdakı Soğd, Bercəgər, Buqaraq uhs budunta 
N ənq  sənün, Oğul T a rkan  gəlti = A rxadan  günbatandakı Soğd, 
Berçəkər və Buxara ulusu, xalq adm dan N ənq general, Oğul-Tarkan 
gəldi” (G Tb. 52).

5) “O n ok  oğhm türkis qağanta M aqraç  tamğaçı, Oğuz Bilgə 
tamğaçı gəhi = Oğlumun xanlıq etdiyi “O n O k” türkəş xaqanhğm- 
dan möhürçü M aqraç və möhürçü Oğuz Bilgə gəldi” (GTb. 53).

6) “Kırqız qağanta tarduş Inançu Çur gəlti = Qırğız xaqanhğm- 
dan  tərdüş Inançu Çur gəldi” (GTb. 53).

7) “Barq itküçi, bədiz yaratığma bitik taş itküçi tabğaç qağan çı- 
qanı Çan Sənün gəlti = Memar, bəzək vuran, daş üzərində yazı yazan 
tabğaç xaqanm m  m əm uru Çanq general gəldi” (GTb. 53).

K itabən in  sonunda Gültəkinin ölüm, dəfn və sərdabəsinin 
qaldınldığı gün, yaş və abidənin tikildiyi vaxt dəqiq qeyd olunub. 
Gültəkin 47 yaşmda həlak olmuşdur.
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A. ‘ihavcan ədəhivvatı tarixi

Kitabədə bir sıra tarixi şəxsiyyətbrin adı çəkilir; Bumm xaqan 
və İstemi xaqan qardaşlan, Eltəris xaqan, Elbilgə xatm, Qapağan 
xan, Bilgə xan -  Xaqan, Yolluqtəkin, Gültəkin, Bars bəy xaqan.

Bars bəy adm m  bu sırada çəkilməsi əbəs yerə deyil. D oğrudur, 
onun barəsində bir-iki cümlə var. Lakin kitabədəki görkəmli tarixi 
simalar sırasma o da düşübsə, ötəri də olsa, onlarla bir yerdə xatır- 
lanıbsa, bu özü az söz demir. Deməli, o da xaqanhğm  görkəmli 
adam larm dan imiş. Bu m ünasibə tb  bir az kənara çıxıb, 
söhəbətimizin dairəsini genişbndirsək, tariximizin bəzi qaranhq 
səhifəbri açıla, iz b n ib n  ana xəttin cizgibri bir qədər də uzana, ay- 
dmlaşa bibr.

3. Bars bəy Xaqan pxsiyya ti

Bars bəy xaqanm adma aynca bir kitabədə rast gəlmirik. Onunla 
bağh bir neçə yerdə qeyd, epitalıya və məlumat var. Bunlar həm 
“Yenisey” , həm də “Gültəkin” k itabəbrində verilir. O nun haqqm da 
k itabəbrdə d e y ib n b r i  digər tarixi mənbələrdəki fıkirlərə qoşanda 
Bars bəy xaqan, onun  fəaliyyəti və görkəmh tarixi sima olduğu ay- 
dmlaşır: aydm olur ki, o, aynca götürüldükdə Azərbaycan tarixi üçün 
də çox qiymətli və əvəzsiz tarixi şəxsiyyətidir, Azərbaycan torpağmm 
xilaskarlarmdan biridir. Çox əsilli-nəcabətli k ö k b  bağh bir addır, 
qüdrət, güc rəmzidir. Bars şir, p ə b n g  deməkdir. Bəlkə də bu ad 
qəhrəm anhğm a, rəşadətinə görə ona  türk ənənəsincə sonradan  
verilib: Tüz bay Giic Bars Külüg (Yn. 17), Qara Bars, Oğul Bars (Tal.
1) və b.., Epitafiyalarda xatırlanan bu adlar, görünür, bir kök, bir 
nəsilb bağhdır. Bars bəy ibn Xaqan  bu  nəslin a ta  kökü və ya 
davamıdır.

Ərəb m ənbəbrində Bars bəy xaqan haqqm da Azərbaycanla bağh 
m araqh f ik irbr var. VIII əsrin əvvəlbrində (722-731) Xəzər xaqanı 
Bars bəyin Azərbaycanda ərəb valisi Ə l Cərrah və onun qonşularma 
qarşı çox güclü ordu  ib  mübarizəyə qalxdığı, dəfələrb ərəb qoşun- 
lanna divan tutduğu göstərilir. Bu, o vaxta təsadüf edir ki, xaqanhq
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ətra lm dakı xalqları birləşdirmək, VI-VII ə s rb r  lürk xaqanlığmm  
sərhədlərini bərpa etmək uğrunda çarpışu', qəbbələr qazanırdı. 
Görünür, o vaxt Xəzər dənizindən qərbə - Q ara  dənizə lərof olan 
xaqanlıq torpaqlarmm ərəb işğalmdan xilası da ona tapşırılmışdı.

Tarixçi son döyäşü b eb  təsvir edir: “X əzərb r  əl-Cərrahm qoşu- 
nunu q ıhnda qarşıladı və Savalana çəkilən 700 və ya ondan bir qədər 
az döyüşçüdən başqa, hamısmı məhv etdi... Bars bəy ibn X aqan Ə1 
Cərrahı axtarıb  tapmağı əm r verdi və onu  meyid]ərin içindən 
tapdılar. Bars bəy onun  başmı kəsməyi əmr etdi” (50. 22). Müqabil 
tərəf -  Ə1 Cərrah Bars bəyb üz-üzə gəlməli, döyüş meydanmda tək- 
bətək ya o buna, ya da bu ona  q əb b ə  çalmalı idi. Ta qədimdən 

qayda” b e b  idi. Qədim dünyada insan təb fa tm m  qarşısmı almaq 
üçün, görünür, bu qayda ədabtli sayılırmış. Maraqlıdır ki, bizim das- 
tan və nağıllarımızda da bebd ir .  Lakin ənənə pozulmuş, düşmən 
tərəfin başçısı meydana çıxmamış, küncdə-bucaqda həlak olmuşdu. 
Bu isə şərəfsizlik idi. Buna görə cəzası da böyük və ibrətli olmalı idi... 
Araz hökmdarı Tomiris ana da  b e b  etmişdi. Tomiris ananm övlad- 
lan, onun yeni-miladi tarixdəki xəbfləri, hökm dar nəsli Bars bəy də 
beb  etmişdi. Babək də belə edirdi. Bu tarixi keyfiyyəti, qəhrəmanlıq 
qnmmı vətənin, ana torpağm keşiyi və yadellibrə - işğalçılara qarşı 
mübarizə ruhu və ənənəsi yetirmişdi. Tom irisb  Bars bəyin aralannda 
min ildən artıq məsafə olsa da on lan  məhz b u  mənəvi tel, habcb  fars 
işğalı və ərəb zülmünə qarşı onlara  qədər ənənə şəklində davam edib 
gəbn  mübarizələr tarixi yetirmişdi.

Azərbaycanda ərəb işğahna, müsəlmanlığa qarşı mübarizə ruhu, 
kin, qəzəb o qədər güclü olm uşdu ki, xilafətin qoşunlan yerbşən hər 
yerə, habeb  müsəlmanhğı qəbul etmiş ayrı-ayrı əyab t  və şəhərbrə, 
mahallara basqm edilir, müsəlmanlar qıhncdan keçirilirdi. İbn Əsəm 
əl-Kufi sözünə davam edərək yazır ki, sonra  “X əzərbr Ə rdəbib  
yönəldi və basqm etdibr. Ərdəbil əhalisi xeyh vaxt gecə-gündüz on- 
larm mühasirəsinin qabağmı aldı, e b  ki, mühasirə uzandı, kömək də 
gəlmədi, onlar şəhəri təhvil verd ibr. X əzərb r  şəhərə qılmc gücünə 
g ird ib r” (68, s. 24, 36).

, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

Daha sonra, Bars bəy ibn Xaqan 190 minhk ordu ib  Azərbay- 
canda yeni ərəb valisi olan əl-Xəra^iyə qarşı dayanmışdı. Lakin bu 
dəfə 0 , məğlub olm uşdu (68, s. 50-51).

Bars bəyin adı eyni vaxtda, eyni ilb rdə yazılmış “ Orxon- 
Yenisey” k itab əb r in d ə  çəkilir, “Gültəkin kitabəsi”ndə ona xaqan 
rütbəsi verildiyi qeyd olunur: “Bars bək ərti, qağan at bunta biz 
birtimiz, sinlim kunçuyuğ birtimiz = Bars bəy idi, xaqan admı burda 
biz verdik, kiçik bacımı (ona) xanımhğa verdik” (GTb. 20).

Aydmdır ki, Bars bəyə xaqan titulu verilməsi təsadüfi deyildi. Bu 
qəbbə ib  bağh olm ah idi. Burada “ bu n ta” (bu vaxtda, bu 
vəziyyətdə, bu  halda, onun gəlişi münasibətib) sözü diqqəti cəlb edir. 
Birdən-birə ona həm  xaqan adı, titulu verilir, həm də o, evbndirilir 
ki, bu qız hökm darm  -  Bilgə xanm kiçik bacısı və ya əmisi qızıdır. 
Bu tarix Bars bəyin Kür-Araz düzənliyində göstərdiyi şücaət və çal- 
dığı q əbbə lə rb  bir vaxta düşür. 730-cu illərdə həmin kitabə yazılıb.

Şərqdə Çin əsarətinə təzəcə son qoyulurdu ki, bu yandan ərəb 
işğah, ərəb əsarəti başlandı. Bars bəy bu işğala qarşı Azərbaycanda 
mübarizə aparan  ilk qəhrəmanlardan olmuşdur.

Əhməd ibn Əsəm də Bars bəy xaqana, sadəcə olaraq, ibn Xaqan 
(Xaqan oğlu), Xəzər hökmdarı -  deyə müraciət edir, “Gültəkin”də 
isə o, artıq  xaqan  oğlu yox, Bars bəy xaqandır.

A zərbaycanda ərəb işğahna qarşı Bars bəyin on ildən artıq 
apardığı m übarizə sonra  da davam etdirilmişdi. Xəzər Tərxan və 
başqalan xilafətə qarşı mübarizə m eydanm dan çəkinməmişdi (50.
51). Bu m übarizə xaqanhq  tərəfindən himayə edilirdi. Kitabədə 
xatırlanan T a rk a n  Sanqun (Yn. 32), T am an  T ark an  (B Kxa, 14), 
Oğul T a rk an  (G Tb. 52) bu adla, bu nəsillə bağlı ola b ibr.

Beləliklə, A zərbaycanda xilafətə qarşı ilk mübarizə ümumtürk 
xaqanhğı, xüsusilə Xəzər hökmranhğı i b  bağhdır. Bu mübarizə IX 
əsrin əvvəllərindən dah a  yeni vüsət almış, Şökrək oğlu Cavidan onu 
yenidən davam  etdirmişdi. Babəkə qədər bu mübarizənin artıq 200 
ib  yaxm tarixi vardı. Babək Xürrəmdin ərəb işğalma qarşı müba- 
rizəni zirvəyə yüksəhmiş, ona dünya miqyası vermişdi...
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Bars bay Xaqanın, Xəzər T arkan  və başqalarınm Azərbaycan 
ərazi.sində, xüsusilə Kür-Araz vadisində xilafətə qarşı vuruşmalan, 
mübarizəsi və qəbbələri tarixi həqiqətdir. Bu həqiqətin özü bizi 
“Orxon-Yenisey” kitabələrinin mövcud olduğu torpaqlarla  Azər- 
baycan torpagjmn bir torpaq, bir-birilə ictimai-siyasi əlaqəsi, vahid 
bir xaqanhğa daxil o lduğu qənaətinə gətirib çıxarır. L .N.Qumil- 
yovun “Qədim türklər” k itabm da verdiyi VI-VIII əsrlər türk xaqan- 
hğm m  hüdudlarm ı, “türk ıduk yeri = türk müqəddəs to rpağ ı”nı 
göstərən xəritə də bu fıkri tam  təsdiq edir (84, s. 25).

Hazırda rus alimləri özləri ruslann kimliyi, soy-kökü, haradan /ü '  ır 
etdikləri, ilk rus toxumunun bu torpağa necə düşdüyü barədə 
qaldırırlar. Tədqiqatlarda qarşıya VI əsrdə “Dnepr üzərinə gələn ta> I. ı .aı 
müəyyən etmək olarmı?” -  problemi qoyulur. “Qədim müəlliflər deyir- 
lərsə ki, slavyanlar öz adım Dunayla keçib gəldikləri yerdən götürüblər, 
onda “ros” “rus” köklütayfaru tapmaq la/ımdır. Amma burada hər ad 
uyğun gəlməz. Bu tayfa avarlar, qotlar, türklər, hunlar və b. işğalçılarla 
mübarizədə tab gətirməh olmuşdur” (88, s. 107).

Bu fikri rus ahmi özü söyləyir, bu to rpağa  rusların gəlmə 
olduğunu etiraf edir. Bəs o vaxt təxminən VI əsrdə slavyanlar “keçib 
gəhncəyədək” , dünyadan şərqə tərəf mövcud olan əhah, əhahnin 
tərkibi baxımından kimlər idi, soy-kökü etibarilə bu tayfa (və ya tay- 
falar) hansı tayfa idi? Bu suallara “Türk y u r t la n ” xəritəsi aydın 
cavab verir. Qoy bu mənzərəyə avarlar və qotlar da əlavə edilsin. Bu 
ərazidə o vaxtlar digər adda bir tayfanm yaşadığı məlum deyil. 
Deməh, bu to rpaq lar  qədim türklərin a ta  yurdları olub. Sonralar 
bura  slavyanlar gəhb. Rus adı ilə formalaşıb. Lakin oxucunu riqqətə 
gətirən bu d u r  ki, bu to rpağm  əsl sahibləri “ işğalçılar” deyə dam - 
ğalanır; guya slavyan “ros” , “rus” tayfası “avarlar, qotlar, “türklər, 
hun la r” və b. “i.şğalçılarla mübarizədə tab gətirməli olmiLşIar “Adı- 
mı sənə qoyaram , səni də yana-yana!” Rus xarakterinə, rus -  sovet 
imperiya siyasətinə uyğun saxtakarhq, elmdə yalan və iftira göz 
önündədir. Bizim alimlərimiz də 70 ildə beləcə yolundan azdırıhb, 
elmdə antibəşəriliyə sürüklənib, hər vasitə ilə imperiyaya xidmətp

yönəldiliblər, ağa qara, qaraya ağ deməyə məcbur ediliblər. VI osrdə 
slavyan köklü ruslar Dunayı keçib Şərqə soxulan vaxtda, bu tor- 
paqlar da  daxil olmaqla türklərin 65 ulu hökmranhqlan və hökmdar- 
lan məlum idi (106, s. 84). Bunu ruslar, rus tədqiqatçılanda bilməmiş 
deyillər, çünki göstərilən mənbə rus mənbəyidir.

R uslar yaxşı dərk  edirlər ki, vaxt yetişəcək, zam an gələcək, 
Şumer-türk köklü bu xalq ayağa qalxacaq, birləşəcək, “müqəddəs 
türk to rp a ğ f ’nı azad edərək, müstəqil bir hakimiyyətdə bir- 
ləşdiriləcəkdir. Bu bizim ulularımızm tarix boyu arzusu, uğrunda 
mübarizə a p a n b  qan lar  tökdüyü, buna nail olduğu, bəzən də o\- 
madığı türk xalqlarmın birliyi ideyasıdır. Bilqamısm, Alp Ər Ton- 
qanın, Metenin, AtiIIanm, İstemi və Bumm xaqan qardaşlarmm, 
Teymurləngin, Şah İsmayıhn həyat və mübarizə yolu məhz bu isti,- 
qamətə yönəlmişdi. Bu ideyanı pozmaq üçün həm Çar imperiyası, 
həm də rus sovet imperiyası nələr etməmişdir?!...

Gələcəyin böyük və əsaslı işləri, ilk növbədə xalqımızm keçmişini 
özünə qaytarm aqdır; vəzifəmiz onun əsl tarixini yazıb milli-psixoloji 
ruhunun, mənəvi dəyərlərinin bərpası və təsdiqindən ibarət ol- 
mahdır. G ərək biz mütəqillik şəraitində həm elmi, həm nəzəri, həm 
də əməli cəhətdən dünya qarşısmda sübut edək ki, bu torpaqlann  əsl 
sakinləri kimdir, gəlmə kim; işğalçı kimdir, köklü sakini kim! Öz 
keçmişini dürüst bilməyən, onunla fəxr ctməyən, onun qədrini bilib 
qanadlanm ayan xalqm gələcəyi, aydm sabahı ola bilməz!..

Yarım çap  vərəqinə yaxın -  9-10 səhifədən artıq olmayan 
“Gültəkin kitabəsi”ndə böyük türk xaqanhğmın, türk müqəddəs tor- 
pağınm qısaca tarixi yığcam şəkildə yazıhb. Bu əsərdə elə dərin məz- 
mun, zəngin tarixi hadisələr və onların inkişafı var ki, bunlar müasir 
bir rom anın  həcminə belə sığmaz. K itabə türk xalqlarınm heç bir 
tarix və ya ədəbi-bədii əsərilə müqayisəyə gəlməyən, öz orijinallığı, 
məzmunu, xəlqi-milli dəyəri, yazılış tərzi, dih və üslubu ilə seçilən 
əvəzsiz sənət əsəridir. Bu kitab hər hansı elmi əsərin yazılmasında 
bitməz-tükənməz qaynaqdır.

. Əgər xalqın mənəvi aləmi, ruhu, amal və arzuları və s.-nin tərən-
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nümü, azadlıq eşqi, müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizo həmişə 
ədəbiyyatm baş prob lem bri və ali məqsədi olubsa, “ G ültək in  
kitabəsi ən yaxşı tarixi-ədəbi əsər nümunəsi kimi, ancaq təqdir edilə 
bilər. Türk ədəbiyyatlarmm, habelə Azərbaycan ədəbiyyatmm inki- 
şafı tarixində, xüsusilə bu ədəbiyyatlarm məzmun və ideya istiqamə- 
tinin formalaşması və təkmilləşməsində bu kitabənin ro lu  və 
əhəmiyyəti böyük olmuşdur.

4. “Mogilyan xaü”ın kkabəsi

Qədim türk dillərinin və türk adət-ənənələrinin, məişəiinin, 
kökünün mahir bilicisi P.M.Melioranski yazır ki: “ Bilgə xanm tuim- 
dan  tərtib edilmiş kitabələrin biri qardaşı Gühəkinə, o birisi onun  
özünə həsr olunmuşdu. Bununla belo, bu kitabələrin m ühüm  
hissələri, demək olar, eynən bir-birinə uyğun gəlir. Onlarm məzmunu 
əsas etibarilə Bilgə xanm atasmm, əmisinin və onun özünün rəhbərlik 
etdiyi türk ordusunun çoxsayh yürüş və döyüşlərinin, habelə Bilgə 
xanm özünün, xüsusən qardaşı GüUəkinin igidliklərinin təsvirindən 
ibarətdir” (113, s. 265).

Iki kitabənin “mühüm hissələrinin, bir-birinə uyğun gəlməsi”, 
üçüncü -  “Tonyukukun kitabəsi”ndə də nəzərə çarpır. Biz bu uyğun- 
luğu təbii hesab edirik.

Kitabələrin hər üçü xaqanhq  to rpaq larm m  müstəqilliyi və 
bütövlüyü uğrunda mübarizədə fəal iştirak etmiş, qan  tökmüş, holak 
olmuş və ya yaş yetirmiş qəhrəmanlar haqqm dadır.  Bu m ənada 
həmin kitabələri trilogiya adlandırmaq olar. Əsərlərdə “Böyük türk 
xaqanhğı” torpaqlarm m  bərpası, bu işdə qarşıya çıxan çətinliklər və 
problem lərdən danışılır, gedən döyüşlərin təsviri, təhlili verilir, 
qazanılan zəfərlərin heç də asanlıqla əldə edilmədiyi göstərilir, bun- 
lara hər üç qəhrəm anm  -  Gültəkinin, Bilgə xanm (Mogilyan xanm) 
və T onyukukun  özünəməxsus fərdi üstünlükləri, keyfıyyətləri əlavə 
olunur, kitabənin birində qaranlıq qalan bir nöqtə o birində açıhr 
və s. Beləliklə, qısa tarixi xülasədən əlavə (xüsusilə, “Gültəkin”də),

hər üç kitabədə son xaqanlıq dövründə baş verən gərgin hadisələrdən 
yığcam şəkildə bəhs olunur. Bu kitabələrdən bir parça nümunə 
veririk.

Bu kitabələr həm tarixdir, həm də bədii əsərlərdir.
Mətnlərdəki “məzmunca uyğunluq” və “mühüm hissələrin bir- 

birinə uyğun gəlməsi” bu kitabələrin aid olduğu adam larm  üçünün 
də bu döyüşlərdə, hadisələrdə eyni dərəcədə fəal iştirakı və xid- 
mətlərilə bağhdır. Bunları ayrı təsəvvür etmək mümkün də deyildir. 
Buna görə də bir kitabədən və ya hər hansı bir məsələdən danışanda, 
istər-istəməz, kitabələrin üçünə də müraciət etmək lazım gəlir.

Kitabələrin çətin və çox mürəkkəb yürüşlərdən biri Kökmən və 
Altun dağm aşılması və çahnan qələbələrin təsvirinə həsr olunub. 
Bu yürüş və döyüşlərin məzmunu hər üç kitabədə verilir, lakin məz- 
mun kitabənin aidiyyətindən asıh olaraq, hər üçündə müxtəlif səmt- 
dən işıqlandırılır, təsvir və təhlil edilir.

Həmin məzmunlara nəzər yetirək.

"Gültəkin k itabəsi”ndə:
“Gültikin (altı otuz) yaşma kırqız tapa  sülədimiz, sünük batımı 

qarığ səkipən K ökm ən yışığ toğa yonp , kırqız budunığ uda  bas- 
dımız, qağanm birlə Suna yışda sünüşdimiz, Gültikin Bayırkun (m 
ak adğırığ) binip oplayu təkdi, bir ərik okun urtı, eki ərik udışru 
sancdı, ol təkdükdə Bayırkunm ak adğırığ udhqm sıyu urtı. Kırqız 
qağanm ölürtümiz, ilin altımız. 01 yılqa tü(rkis tapa Altun yışığ) tağa
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Ə rlis  ügüzik lceçə yorıdımız, türkis budunıg uda basdımız, tü rk is  
qağan  süsi Bolçuda otça borça gəlti, sünüşdimiz. Gültikin Başğu boz  
at binip təkdi; Başğu boz,.. ekisin özi altızdı. Anta yana girip türkis 
qağan  buyurukı az tu tukuğ eligin tutdı. Q ağam n anta öldürtimiz, 
ilin altımız, qara türkis budun kop içikdi, ol budumğ (Tabarda) qon- 
durtımız =

Gültəkinin (iyirmi altı) yaşm da qırğızlara qarşı qoşun çəkdik, 
süngü dərinliyində q a n  yarıb, Kökmən dağma qalxıb qırğız xalqm a 
yuxuda ikən basqm etdik. X aqanı ib  Sunqa dağm da vuruşduq , 
Gültəkin Bayırku (nm ağ ayğırma) minib hücuma keçdi, bir əri oxla 
vurdu, iki əri dalbadal sancdı, o hücumda Bayırkunun ağ ayğırm m  
ombası smdı. Qırğız xaqanm ı öldürdük, elini aldıq. O ildə A ltun  
dağa  qalxıb İrtış çaymı üzüb keçərək türkəş xalqm a yuxuda ikən 
basqm  etdik. Türkəş xalqmm qoşunu Bolçuda od kimi tufan kimi 
gəldi, vuruşduq. Gültəkin alnı bəyaz boz ata minib hücuma keçdi. 
Alnı bəyaz boz... on la rdan  ikisinin özü yox elədi. Sonra, tək ra r  
dönüb qoşun  içinə Türkəş xalqm m  buyruğu Az valisini öz əli ilə 
tu tdu . X aqanm ı o rda öldürdük, ehni aldıq, türkəş qara cam aatı 
hamısı tabe oldu, o xalqı (Tabarda) yerbşdirdik” (GTb. 34-38).

“M ogilyan xanın kitabdsi”ndə:
“ Yeti o(tuz yaşı)ma kırqız tapa sülədim, sünük batımı q an ğ  

sökşən, K ökm ən yışığ toğ(a yor)ıp kırqız budunığ uda basdım. 
Q ağanm  b irb  Suna yışda sünüşdim. Qağanm ölürtim, ilin anta altım.
01 yılqa Türkis tapa A ltun yışığ aşa Ərtis ügüzik keçə yorı(dım. 
Türkis budunığ)uda basdım, türkis qağan süsi otça borça gəlti. 
Bolçuda sünüşdimiz. Q ağanm  yab(ğu)sın şadm an ta  ölürtim, ilin 
an ta  ahım =

İyirmi yeddi yaşımda qırğızlara qarşı qoşun çəkdim, süngü dərin- 
liyində qarı yanb Kökmən dağına qalxdım və yuxuda ikən Qırğız 
xalqma basqın etdim. Xaqanı ib  Sunqa dağmda vuruşdum, xaqanmı 
öldürdüm, elini onda aldım. O ildə türkoşbrə qarşı Altun dağı aşıb İrtışı 
üzüb keçdim. Türkəş xalqına yuxuda ikən basqın etdim, Türkaş xalqımn
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qoşunu od kimi, tufan kimi gəldi. Biz Bolçuda vuruşduq. Xaqanmı, 
yabqısmı, şadını onda öldürdüm, elini onda aldım” (BG 26-28).

Göründüyü kimi, məzmun eynidir, söhbət qırğızlara və türkəşbrə 
qarşı aparılan yürüş və vuruşmalardan, qazanılan qəbbədən gedir. 
Lakin burada kitabəbrin  aidiyyətinə görə əlavələr var, bunlar isə 
kitabəbrə özünəməxsusluq verir, hər kəsin xidmətini, fəaliyyətini ayınr, 
qəhrəmanların fərdi xüsusiyyətbrini qabardır, ön plana çəkir, açır.

Hər iki məzmun Bilgə xanm  dilindən söybnilsə də, “Gültəkin 
kitabə”sində söhbət, əsasən I şəxsin cəmində gedir; “məğhıb otdik” , 
“vuruşduq”, “öldürdük” , “a ld ıq”, “ yerbşd ird ik” ,.. dcyo giHÜbn 
işbr, ed ibn  yürüş və döyüşbr, çalınan zəfərbr, bebcə ümumin adına 
çıxıhr. E b  ki, bilavasitə Gültəkinin igidlikbrindən danışıhr, sölıbət 
üçüncü şəxsə aid edilir: “H ücum a keçdi” , “oxla vurdu” , “dalbadal 
sancdı”, “tu tdu”,.. Bütün mətn bu ruhda, bu üslubdadır.

Mogilyan xanm -  Bilgə xanm  kitabəsində isə söhbət əsasən I şəx- 
sin təki ib , “mən” -  deyə edilir: “qöşun çəkdim”, “qalxdım ” , “bas- 
dım”, “vuruşdum ” , “öldürdüm” , “elini aldım” , “üzüb keçdim"...

‘‘Tonyııkukun kitabəsi ”ndə:
“Kökmən yoh bir ərmis, tumus, tiyin, esidip, bu  yohn yorısar, 

yaramacı, tidim... yerci tibd im , çölgi Az əri bultım. Özüm Az yerim, 
anı bil... ərmis, bir turuqı ərmis. A nm  barmıs, anar  yatıp, bir atlığ 
barmıs, - tiyin. 01 yohn yorısar, unç, - tidim, saqıntım, qağanıma 
ötüntüm sü yorıtdım, atlat, - tidim. Ak təməl keçə, oğraqlatdım, at 
üzə bintürə, qarığ sökdim, yoqaru  at yetə, yadağm ığaç tutunu, ağ- 
turtum, önrəki ər yuğuru təkürüp, ıbar bas asdımız, yobalu intimiz, 
on tüngə yantıqı tuğ əbirü bardımız. Yirçi yir yanıhp boğuzlantı, 
bunadıp  qağan, yelü gör, - tims. Anı sübuğ barahm! 01 sub qodı 
bardımız, sanağah tüsürtimiz, atığ ıqabayur ərtimiz. G ün yəmə, tün 
yəmə yelü bardımız. Kırqızığ uqa basdımız... sünügin açdımız, kanı 
süsi tirilmis. Sünüsdimiz, sançdımız, kanın ölürtimiz. Qağmqa Kırqız 
budunı içikdi, yükünti, yantımız. Kökmən yısığ əbirü gəltimiz =

Kökmənə bir yol olduğunu və onun da buzla örtüldüyünü eşit-
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dikdə, dedim; bu yolla getmək yaramaz... bəbdçi d ibdim , çöldə 
yaşayan bir Az əri tapdım. Az torpağı öz doğma yurdumdur, onu  
bil... o rda  bir duracaq var, əgor Anı (çayı) boyunca getsək, duracağa 
bir at yolu qalır. Dedim: o yol ilə getmək mümkündür. F ikirbşdim , 
xaqanım dan xahiş etdim, qoşunu çəkdim. Ağ Termali keçib dayan- 
mağı tapşırdım. At üstündə oturm ağı tapşınb , qarı yardım, atı 
yedəkləyib, piyada ağacdan tu ta-tu ta  yuxarı qalxmağı omr etdim, 
öndəki d ö y üşçüb rb  q a n  tapday ıb  zirvəni aşdıq. Çətinlikb aşağı 
endik, on gecəyə uçurum dan keçərək (dağm ətəyinə) çatdıq. ]3əbdçi 
yolu yanıldı, boğazlandı. K əd ərb n ən  xaqan  tez keçib gedin dcdi. 
Anı çayı i b  gedəyin! O çaym axarı boyunca getdik. Saymaq üçün 
döyüşçübri a tdan  düşürdük, atları ağaclara bağladıq... Gecə də, 
gündüz də yel kimi keçib getdik. Y uxuda ikən qırğızlara basqm  
etdik... Süngi ib  irəlibdik. Xanı, qoşunu yığışıb gəldi. Vuruşduq. 
Sancdıq, xanlanm  öldürdük. Qırğız xalqı xaqana tabe oldu, baş əydi. 
Qalib gəldik. Kökmən dağmı təkrar keçib gəldik” (Ton. 28).

Hər iki kitabədən fərqli olaraq “Tonyukuk”da Kökmənin, Altun 
dağm  aşılması ətraflı təsvir o lunur. Yürüş və döyüşbrin  baş məs- 
ləhətçisi və təşkilatçısı olan Tonyukuk hadisəbri təfsilatı ib  danışır. 
Eyni m əzm un burada dəq iq likb , nöqtəbənöqtə təsvir o lunur. 
T onyukuk  bütün bu had isəb rin  içində olub, ölçüb-biçib, tədbir 
töküb, qoşun başçılan ib , b ə y b r b  mübahisə edib, on lan  qəbbəyə 
inandırıb və s. Bu vaxt xaqanm  ~ Bilgə xanm  özü də, üzürlü səbəbə 
görə, bu döyüşlərdə tam  iştirak edə bilməyib. Bir stratek kimi bütün 
məsuliyyət Tonyukukun üzərinə düşüb, onun adma yazılan kitabədə 
də, təbii olaraq, hadisəbrin gedişi eynib öz əksini tapıb.

Eyni məzmunun müxtəlif səmtdən üç kitabədə b eb  təsvirinin özü 
həmin kitabələrin ağılla və sərraf dəqiqliyi ib  yazılmasmı, bu yazılara 
qədərki ənənənin, yazı mədəniyyətinin çox yüksək və güclü olduğunu 
təsdiq edir.

“Gültəkin kitabəsi”ndə, “M ogilyan xanm kitabəsi”ndə olduğu 
kimi, “T o n y u k u k ”da da həm I şəxsin dilindən tək haida, - “m ən 
bilgə T o n y u k u k ”, “mən e td im ” , “dedim ” , “d ib d im ” , “tapd ım ".

“fıkirbşdim” , “xahiş etdim” , “qoşun çəkdim” , “tapşırdım” ,.. həm 
də cəm halda, üm um in adm dan  “ça td ıq” ,.. deyə danışıhr. Bu isə 
mətndə tam  aydm hq, dəqiqlik yaradır. Hər kəlmədə, hər ifadədə, 
hər müraciətdə hərəkət var, qəbbəyə inam, müstəqilliyə, bütövlüyə 
çağınş var. Bu üstünlük, bu dəyər isə sözə qıhnc kəsəri verir, o dövrün 
türk yazı üslubu, danışıq və müraciət tərzi, bir sözb, ümumtürk nitq 
mədəniyyəti, cah-cəlalh türk dili üslubu yaranmış olur.

“Mogilyan xanm kitabəsi”ndə oğıız problenıi xüsusi olaraq qoyu- 
lur. “Oğuz xalqı”, “doqquz oğuz xalqı” , “üç oğuz xalqı”, “on ok” dcyə 
edilən müraciətbr, onlar barədə fıkir, mülahizə, bununla bcb, gilcy- 
güzar, umu-küsü diqqəti cəlb edir. Hər iki kitabədə Bilgə xanm dilindən 
deyibn “D oqquz oğuz xalqı öz xalqım idi” (GTb. 44, BG, 29) likri 
xatırlanır, baş fikir kimi təkrar olunur, diqqət mərkəzinə çəkilir.

“Gültəkin kitabəsi”nin özü də Oğuzlara müraciot nitqib  başlanır:
“Tokuz Oğuz begbri budunı bu sabımm ədgüti esid qatığdı tınla. 

İlgəri gün toğsıq(q)a, birgərü gün ortusmaru, kunğaru  gün batsıkına, 
yırğaru tün ortusm aru, anta içrəki budun  kop m(ana görür, anç)a 
budun kop  itdim. OI amtı anığ yok, türk qağan Ötügon yış olursar, 
iltə bun yok, İlgəru Şantun yazığa təki sübdim, taluyqa kiçik tək- 
mədim, birgərü T okuz  ərsəngə təgi sübdim . Tüpütgə kiçik tək- 
mədim, k u n ğ a ru  Yinçü ük(uz) keçə Təm ir qapığqa təki sübdim, 
yırğaru Yir Bayjrku yirinə təki sülədim, bunça yirgə təki yontdım. 
Ötügən yışda yik idi yok ərmis, il tursık yir Ötükən yış ərmiş. Bu 
yirdə o lunp , tabğaç budun birlə tüzəltim =

D oqquz  Oğuz bəybri, xalqı bu nitqimi yaxşıca eşit, d iqqə tb  
dinb! İrəlidə - şərqdə, sağda -  cənubda, geridə - qərbdə, solda -  şi- 
malda, o rada  mərkəzi xalqm hamısı mənə tabedir, bu qədər xalqı 
mən çoxlatdım. O rada  indi pislikbr yoxdur. Ötügən dağm da türk 
xaqanı o tu rubsa , eldə dərd-sər yoxdur. İrəlidə Şantun düzünədək 
qoşun çəkdim, dənizə çatmağıma az qaldı, sağa DoqquzƏrsənkədək 
qoşun çəkdim, Tibetə çatmağıma az qaldı, arxa tərəfdə İnci çaymı 
keçərək Dəm ir qapıyadək qoşun çəkdim, solda Yir Bayırku 
yerinədək qoşun çəkdim. Bu qədər yerədək yürüş etdim, Ötügən
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dağm da  yaxşı hökm dar yox idi, el biıiiyinin duracaq  yeri Ötügən 
dağı idi. Bu yerdə məskən salıb tabğaç xalqı i b  düzəlmişdim...” 
(GTb. 2-5).

Bu nitq, müraciət hər üç kitabədə Oğuzlarla bağh fikir və 
h ad isəb rin  “giriş” i kimi səslənir. Fikir “ M ogilyan xanm 
kitabəsi”ndə davam etdirihr. Kitabənin mühüm hissəsi məhz oğuz- 
la ra  aiddir;

“T(okuz) (oğu)z mənin budunım ərti. Tənri yer bulğaqm üçün edin 
(?) ... güni təkdük üçün, yağı bohı. Bir yalqa tört yoh sünüşdim. Ən ilki 
Toğu-bahkda sünüşdim... Eginti Antarğuda sünüşdim, süsin sancdım, 
(ihn ahım). Üçüncü (Çuş başmda) sünüşdüm, Türk budun adaq  qa- 
maştı, yablaq bohaçı ərti. Oza yana kəhkmə süsin ağıt(t)ım... Törtinc 
Əzgənti Qadazda sünüşdim, süsin anta sancdım, yabrıtdım =

D oqquz Oğuz mənim xalqım idi. Göylə yer çaxnaşsın deyə, həsəd 
apard ığm a və tündm əcazhğma görə onlar bizə yağı oldu. Bir ildə 
dörd dəfə vuruşdum, qoşunun dağıtdım, (ehn aldım). Üçüncüsü (Çuş 
başında) vuruşdum. Türk xalqm m  ayağı yoruldu, pis vəziyyətə 
düşdü. Ə trafda  dolaşan, qahb  gəlmək istəyən düşmən qoşununu 
qovdum... Dördüncü Əzgənti Qadazda vuruşdum, qoşununu onda 
dağıtdım, məhv etdim” (Bg. 29-31).

K itabədə iki nəticə ibrəth olub, türk xalqlarmın gələcək tale- 
müqəddəratı üçün çox dəyərhdir.

1) “Üzə tənri ıduk Yer, Sub (asra) qağan qutı taplamadı ərinc, 
tokuz oğuz budun  ycrin, subun ıdıp tabğaçqarı bardı. 
Tabğaç.. .budun yerdə gəhi... biriyə tabğaçda atı küçi yok boltı = 
Y uxarıda tannn ın , aşağıda müqəddəs Vətənin -  Yerin, Suyun 
xaqana olan məmnunluğuna onlar tablaşmadı, doqquz oğuz xalqı 
öz yerini, suyunu atıb tabğaçlara  qısıldı. Tabğaç... yerinə gəldi... 
Cənubda tabğaçda onlarm adı-sanı yox oldu” (BK. 35-36).

2) “Bu yerdə m ana qur bohı. Mən özim qağan olurtukım üçün... 
(anta) sünüşdim, süsin sancdım. İçikikimə içikdi, budun bohı, ölük- 
mə ölti = Bu vaxt mənə yüksək ləyaqət çatdı. M ən özüm xaqan 
olduğum üçün... (onda) vuruşdum, onlarm qoşununu dağıtdım. On-

ların bir hissəsi qayıdıb mənə tabc oldu, xalq ohıraq qaldı, başqalan 
isə itib-batdı” (BG. 36-37).

Mogilyan xan ağıhı, tədbirh hökm dar idi, buna görə Bilgo 
(bihkh, müdrik və s.) adı ilə m əşhur olmuşdu. Bilgə xaqan  dərk 
edirdi ki, Çinə qarışan xalqm gələcəyi ola bilməz, o itib-batacaq, bir 
xalq kimi əriyib yox olacaqdır. Buna görə də, onları tabe etmək, bir- 
ləşdirmək qərarma gəlmişdi. Bu mənada növboti mətnlər daha aydm 
söz deyir:

1) “Oğuz bu(dun)... d ...ıdmaym tiyin sülədim; ebin, barqm  
buzdım. Oğuz budun  tokuz-tatar birlə tirihp gəhi. Ağuda iki uluğ 
sünüş sünüşdim. Süsin buzdım, ehn anta aUım. Ança qazğanıp... = 
Oğuz xalqını... sürməyim deyo yürüş ctdim, evin, var-yoxun talan 
etdim, Oğuz xalqı doqquz  ta tarla  yığışıb gəldi. Ağuda iki böyük 
süngü döyüşü keçirdim. Qoşunun dağıtdım, ehn onda aldım. Bütün 
bunları qazanıb...” (BK. 33-34).

2) “O tuz artukı tört yaşıma oğuz tezip tabğaçqa girti. Ögünip 
sülədim, sukm... (oğ)hn, yotızın anta ahım  = Otuz dörd yaşımda 
oğuzlar tabğaçlara tərəf çəkihb getdi. Qərara gəhb, qoşun çəkdim... 
Onlarm oğlun, qızm onda əsir aldım” (BK. 38).

Bilgə xaqan oğuzlann gələcəyi, oğuz nəshnin xihısı üçün əhndən 
gələni etmişdi, da r  ayaqda  onhırm oğlunu, qızını “əsir a h b ” , geri 
qaytarmışdı ki, nəsh üzülməsin, qalsm.

Kitabələrdə “D oqquz  oğuz xalqı öz xalqım idi” idcyası əsas 
fıkir kimi qoyulur və dönə-dönə qcyd edihr, “öz xalqım nə üçün öz- 
gələşməh, özümün olm am ahdır” likri istiqamətində hərəkət cdilir.

Məsələ də bunda idi. Əslində, hər üç kitabənin qayəsi, lcytmotivi 
bu amal üstündə düşünülüb yazıhb, ideya xətti bu istiqamətə daha 
çox yönəldilib; türk xalqlan Çin əsarətindən qurtarm ah, xaqanlıq 
torpaqlarm ın bütövlüyü bərpa olunm ah, oğuzları məhz bu bütöv- 
lükdə saxlamah, çinlilərlə qanşm asm a imkan verməməlidir. Çin 
böyük okeandır, ora girən batacaqdır.

Oğuzları ipə-sapa yığmaq tarixən çətin olub. Lakin ipə-sapa 
yatanda qaya xislətli birlik, bütövlük yaranıb. Buna görə də ''Oğıız
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xa/cjı öz xaJqım id i” fikrində ərk, qayğı, canıyananlıq var. Oğuzlar > 
o vaxt Böyük Çin səddindən, Tibetdən tutmuş Q ara  dəni/. sahili tor- 
p aq lannadək  yayılmışdı. Oğuzlar -  “D oqquz  O ğuz” , “ Üç O ğuz” 
nəsilləri o vaxt da, sonrakı dövrlərə də türk xalqlarmın qüdrətli qolu, 
şah  d am an , dəli-dolu nəsli olubdur. Güneyli-qüzcyli Azərbaycan 
xalqı da bu  kökün, bu şah dam arm  davamı və inkişafıdır. “Oğuz- 
nam ə”lər, “ K oroğlu” dastanı məhz bu qüdrətli qolun, dəli-dolu nəs- 
lin yaratdığı şah əsərlərdir. Müasir Türkiyə, möhtəşəm türk dövləti , 
məhz bu kökün, yəni həmin Oğuz kökünün, şah dam arm  bugünkü 
zirvəsidir ki, keçmişh-indih bütün türk dünyasmı yaşadır.

Bu gün də tarixi Oğuz problemi, Bilgə xaqanm qoyduğu mənada 
problem olaraq qahr...

Kitabələrdə təsvir olunan “Az xalqı” , “Türkəş xalqı” , “Qırğız 
xalqı” və başqaları ilə döyüşlərdə də bu bütövlük, müstəqilhk 
məqsədi güdülmüşdü.

"Az torpağı öz doğma yurdum, bwnı hil.,. ” (Ton 24).
“ Öz doğm a yu rdum ” nə üçün özgənin olmah, özümün olma- 

mahdır?! Bütün yürüş və döyüşlər bunun üçün idi. “Az xalqmı tut- 
dum,.. özümə tabe etd im ” (BG. 26).

‘‘Türkəş xaqanhğı bizim öz tiırk xalqım ız id i” (CjTb. 18).
“ Öz türk xalqımız” nə üçün özgənin olm ah, (izümün olma- 

mahdır?! Bütün yürüş və döyüşlər bunun üçün idi: “Türkəş xalqmı 
yuxuda ikən məğlub etd im ” (BK. 27); “Xaqanmı, yabqısmı, şadmı 
onda öldürdüm, ehni ondan aldım” (BK. 28).

“Çin xalqı qtrğızlarla hirlikdd yağı-oldu ' ’ (B K . 26); '‘Qırğız .xalqı  ̂
azhqda qahnışdı ” (GTb. 20). !

“Öz xalqım” nə üçün başqasmm təsiri ilə mənə “yağı olmah" idi? 
Qırğız xalqı nə üçün azhqda qalmah, bütövün bir hissəsi olmamah 
idi?! Bütün yürüş və döyüşlər bunun üçün idi; “Cıökmən dağma 
qalxdım və yuxuda ikən qırğız xalqma basqm  ctdim,.. xaqanmı 
öldürdüm, ehni ondan aldım” (BK. 27); “G ökm ən yurdu sahibsiz 
qalm asm ” deyə azhqda qalan qırğız xalqmı qaydaya sahb gəldik, 
Şərqdə K adırqan  dağmı aşaraq xalqı orada yerləşdirdik, beləcə qay- I

daya saldıq, Q ərbdə türk xalqmı bu qayda ilə Gcnü Tarm anadək 
(uzanıb gedən ərazidə) yerləşdirdik, bcləcə qaydaya saldıq” (GTb. 
20-21).

“Tatahı xalqı tabğaç xalqına tabe oldu” (Bk. 39).
Nə üçün türk to rpağm m  xalqı özünə yox, tabğaç xaqanhğm a 

tabe olmahdır?! Bütün yürüş və döyüşlər bunun üçün idi: “Onlardan 
nümayəndə, yaxşı bir söz gəlməyəndə, yayma onlara qarşı qoşun 
çəkdim. O nda bu xalqa qələbə çaldım, ilxısı,.. qoşunu yığışıb gəldi. 
Kadırqan dağm m  to rpaq  və sulu yerlərində on lan  yerləşdirdim” 
(BK. 39-40) və hb.

Ümumi istiqamət aydmdır, qarşıda duran problemlər əwəlcədən 
qəti müəyyəndir. Buna görə, mətn-hekayələr maraqh quruluşa, kom- 
pozisiyaya malikdir.

“Tiirk xalqının m övaıd eh parçalandı ”; “Türk xalqının adı-sanı 
unudulmağa haşladı" (GTb. 7).

Bəs nə etməli? Mövcud el birliyini bərpa edib xalqm ad-sanmı 
qaytarm ah və qaldırm ah!” Ata-babam ıza məxsus Vətənimiz - 
ycrimiz, suyumuz sahibsiz qalmasm deyə xalqı təşkil edib qaydaya 
saldıq” (GTb. 19),..

'Bəy nəsilli oğulların Tabğaç xalqına qul oldu, əsUzadə qızların 
günü oldu” (CıTb. 7).

Bəs nə etməli? Mövcud qüwələri toplayıb, ağılla vəziyyətdən çıx- 
malı, əsarətdən xilas olmah: “X aqan atam qırx yeddi dəfə qoşun çək- 
miş, iyirmi dəfə vuruşmuşdu” , “əmim xaqan olduqda, türk xalqmı 
yenə qaydaya saldı, ucaltdı” (GTb. 15-16); “ Baş qaldıranları baş 
endirməyə məcbur etdik” (CjTb. 18); “Xalqları təşkil edib qaydaya 
saldıq” (CJTb. 19); “ Onda qul qul sahibi, günü günü sahibi oldu” 
(C}Tb.21).

“M ən varh .xalqa hökmdar olmadım, qarnı ac, əyni çılpaq, yazıq, 
miskin hir xalqa hökmdar oldwn ” (GTb. 26).

Bəs nə etməli? Düşünməli, tədbir tökməli, yol tapm ah, aclığı, 
yoxsulluğu dəf etməli: “Ölümə gedən xalqı həyata qaytardım, ayağa 
qaldırdım, çılpaq xalqı paltarh, yoxsul xalqı varh etdim, az xalqı çox
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ctd im ” (GTb. 29); “Xeyirxahiıq etd im ” ; “Süllı yaratdım, dostluq 
yaratdım" (GTb. 29-30).

Burada “gecə b asq m la rr ’, yəni xalq yuxuda ilcən ona edibn 
iıücumlar və bunun  strateji maiıiyyəti üzərindən sükutia iceçməlc 
oimaz. Bir-birindən ayrı düşmüş, əsarətə almmış və yadiaşmağa 
doğru  gedən, eyni mənşəii, eyni lcöicdən oian xaiq iann  bir- 
İəşdiriiməsi, bütövlüyü uğrunda apanİan mübarizəiərin smanıİmış və 
gərəlcİi üsuİu vardı: gecəicən, səssiz-səmirsiz xaiqm üstünü aidırıb təiə- 
fat vermədən, qan  töicmədən onu tabe oimağa məcbur etməlc, zəfər 
qazanmaq, ancaq müqvimət göstərəni aradan  götürməic! Bu yol, bu 
üsul a ta-babadan  qalma türic iəyaqəti, türlc lıumanizmi iiə bağlı idi. 
Bu yoi daiıa əzabİı və çətin oisa da, qəiəbə qazanmağnı, qansız- 
qadasız məqsədə çatmağm mütərəqqi və icəsə yoiu idi. Bu yoi əsarət 
aitma düşmüş bir xaİqı və ya xaiqİan əsarətdən qurtarmağm müdriic 
yoiu idi. Beiə iıallarda düşmənə müti itaətkar başçıiarı, bir q rup  
satqmı sakitcə a radan  götürməkiə, hər şey bitir. Qəiəbə qazanıiır. 
Ağır, qaniı məsəiəiərin həİlində bu müdrik siyasət ancaq təqdir oluna 
biiər. Məsəiənin, əksərən bu yolia həiii, kitabəiərdə tarixi səviyyəyə 
yüksəiməsi və beiə bir strateji xətt götürüiməsinin özü ənənəyə əsas- 
ianmaya, ənənəvi oiaraq keçib gəiməyə bilməzdi. Kitabəiərdə xatır- 
ianm asa və bu barədə söz deyiiməsə də, beiə anlaşıiır ki, Biigə 
xaqanm  atasm m “47 dəiə qoşun çəkib”, ancaq “iyirmi dəfə vuruş- 
ması” da  bu ənənəyə əsasianmışdı. I3u baxımdan oğuziara qarşı bir 
sıra yürüşiər, “az iara” , “ türkeş xa iqm a”, “qırğız xaiqm a” və 
başqaiarm a yuxuda ikən ediiən basqmiar, çaiman qəiəbəiər, süih və 
barışıq iar xüsusi məna və əhəmiyyət kəsb edir. Buniar isə, Biigə 
xaqanm, daha dürüst desək, məium üçiüyün adı iiə bağiıdır və özünü 
yüksək səviyyədə göstərir.

Biigə xaqan “Cjültəkin kitabəsi”ndə, başianğıcda xaiqa müraciət 
ctmişdi: “ D oqquz Oğuz bəyləri, xalqı! Bu sözümü yaxşıca eşit və 
diniə!...” dcmişdi. Bilgə xaqan kitabənin sonunu da beiə tamam- 
iayır, o, müraciəti cyni məzmunda bir qədər fərqiiə ümumxaiqa 
müraciətiə beiə təkrar edir; “Oğuziarı... (tanrı bizə) güc verdiyi üçün
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orada məğiub ctdim, dağıtdım. Tanrı yar olduğu üçün, mən vuruş- 
duğum üçün türk xaiqı qazanıimış oidu. Mən böyük səylə çalışmasa 
idim. türk xalqı öiə biiər, tam am  yox oia biiərdi. (Türk) bəyləri (xaiqı 
bunu) düşünün. Bunu biiin!” ... (BG. 32-33),

Bütün buniar qarşıya qoyuian vahid ideya xəttinin uğuria həyata 
keçiriimosi, vətənpərvəriiyin, eisevəriiyin əsi nümunəsi idi ki, xaiqa 
“hesabatvcrmə” şəklində kitabəiərə yazılmışdı. Bu “hesabatvcrmə”, 
bu çağırışlar türk xaiqiarına, habeiə dünyanm müstəqiliiyə, 
bütövlüyə can atan bütün xaiqlarına bu gün də öz sözünü dc\ ii', on- 
ları azadlığa, süihə, dostiuğa, birliyə, öz taie-müqəddəratmı c'/ü h,'>ll 
ctməyə çağırır. Bu isə türk amaiınm, türk ruhunun əzəii və b, ş̂: r̂i 
mahiyyətini açmış oiur,

5. “Tonyukuk”un kitabəsi

T onyukuk Türk xaqaniığının ağır və mürəkkəb dövründə dövlət 
məsləhətçisi vəzifəsini daşımışdır. O, F>itəris, Qapağan, Mogiiyan 
(Biigə xan) xaqaniarm şadı (titui xandan, xaqandan sonra birinci 
şəxs) oim uş və “bilgə” (biiinci, müdrik) adı iiə şöhrət tapmışdır. 
Tonyukuk öz müstəsna ağiı, uzaqgörəniiyi və tədbiri iiə xaqaniığm 
böyük nüfuzunu qazanmış, “ Biigə T onyukuk” kimi tanmmışdır. 
İkinci adı Apa - Tarkandır.

Kitabədə Tonyukuk tarixi şəxsiyyətinin yığcam şəkiidə tam surəti 
yaradıimışdır: “ Biigə Tonyukuk bən özüm Tabğaç ilində kılmtım, 
Türk b u d u n  Tabğaçqa görür ərti = Müdrik Tonyukuk bən özüm 
Tabğaç ciində tərbiyə aidım (o vaxt) Türk Tabğaça tabc idi” (Top. 1), 

Tonyukuk Çində tərbiyə ai.sa da, bütün varlığı iiə türkə, türk ei- 
lərinə, türk torpağm a bağiı idi, öz xalqmm əsi oğİu idi, Kitabənin 
bütün ru h u  bunu təsdiq edir. Çin əsarətindən xiias oimaq işində, 
həqiqətən Tonyukukun müdrikiiyi, biiiyi, ağlı, zəkası mühüm roi oy- 
namışdır. O, l'litəris xaqanın silahdaşı, məsləhətçisi və tədbirtökəni 
oimuşdur, I3u barədə kitabədə ətrallı məlumat var, Orada deyiiir: 

“BiigəTonyukuk, boyla bağa tarkan biriə, İitəris, qağan boiayın,
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bəriyə Tabğaçığ, önrə Kıtanığ, yıraya Oğuzuğ-ülcüs ölc ölürti. Bililc 
əsi çab əsi bən görtüm. Çuğay Quzın, Qara qumuğ olurur ərtimiz. 
Keyik yiyü, tabısğan yiyü olurur ərtimiz. Ança olurur ərikli, Oğuz- 
dantan  görük gəlti. Görük sabı antağ; Tokuz oğuz budun üzə qağan 
olurtı, tir, Tabğaçğaru Kunı sönünüg ıdmıs Kıtanğaru Tonra səmik 
ıdmıs sab ança ıdmıs azqm a türk budun yoruyur ərmis, qağanı alp 
ərmis, ayğmçısı bilgə ərmis. 01 eki kisi bar ərsər, sini Tabğaçık öldür- 
təçi, tirmən, ənrə Kıtanığ ölürtəçi, tirmən, bini Oğuzuğ ölürtəçi ök, 
tirmən. Tabğaç bəridənyən tək! K ıtan əndənyən tək Bən yırdantayan 
təkəyin! Türk sir budun yerintə idi yorıtazun! Usar, idi yokkısalam!
-  tirmən =

Eltəris, xaqan  olmağı qət etdikdə, müdrik Tonyukuk -  boyla 
bağa tarkanla birgə cənubda Tabğaça, öndə Kidana, şimalda Oğuza 
zərbə endirdi. O nun bilik yoldaşı, şöhrət yoldaşı mən oldum. Çuğay 
Quzu, Q ara  Q um u yaşayış yeri etdik. Keyik, dovşan əti ycyib 
yaşadıq. X alqm  boğazı tox idi. Ə trafdakı düşmənlərimiz vəhşi quş 
kimi idilər, biz onlara leş idik. Oğuzlardan kəşfıyyatçı gəldi. Kəşfıy- 
yatçmm sözü bu  oldu: D oqquz oğuz üzərinə xaqan oturmuş -  dedi. 
O, tabğaçlara  Kunı generah göndərmiş, K idana T onqara  Scmi 
göndərmiş, belə sifariş etmiş: türk  xalqı azacıq xalqdır, (ancaq) 
xaqanları igiddir, məsləhətçisi müdrikdir. O iki adam  qaldıqca, 
tabğaçlar, onlar səni öldürəcəklər, deyirəm; öndəki k idanlan öldü- 
rəcəklər, deyirəm; məni, oğuzları da öldürəcəklər, deyirəm. 
Tabğaçlar, cənubdan hücuma keçin. Kidanlar, öndən hücuma keçin. 
Mən şim aldan hücuma keçəcəyəm. Türk-sir xalqmm ölkəsində 
hökm dar olmasm. Bacardıqca b u  hökmdarhğı yox eləyin! -  
deyirəm” (Ton. 7, 8, 10, 11, 12).

Bunun ardmca, kəşfıyyatçılarm gətirdiyi fıkirlərə Tonyukukun 
münasibəti, onlarm  təhlili, vəziyyətdən çıxış yolu verihr: “01 sabuğ 
esidip tün udısağım gəlmədi, gündüz olursığım gəlmədi. Anta ötrü 
qağam m a ötüntüm, ança ötüntüm. Tabğaç, Oğuz, Kıtan bu üçökü 
qabısır, qaltaçı biz öz içi tasm tutmıs tək biz = O sözləri eşitdikdə 
gecələr yuxum qaçdı, gündüzlər dincliyim olmadı. O ndan sonra

xaqanıma müraciət ctdim, bciəcə xahiş ctdim: Tabğaç, Oğuz, Kidan
- bu üçü birləşib vuruşsa, biz öz daxili və xarici birliyimizi saxlaya 
biləcəyik” (Ton. 12-13).

Sonra, Tonyukukun , onu bu llkrə gətirdiyi əsaslan, müdrik 
kəlamlan gəlir. Həmin kəlamlar bunlardır:

1) “ Yuyqa əriklik toplağah ucuz ərmis = Yumşağı bərkitmək 
asan olur” (Ton. 13);

2) “Yincgə əriklik üzgəli ucuz = İncəni üzmək asandır” (Ton.
13).

3) “Y uyqa qahn  bolsar, toplağuluq alp ərmis = Yumşaq 
bərkidilərsə, onu bərkidən igid o lur” (Ton. 13).

4) “ Yincgə yoğan bolsar, üzgülük alp ərmis = İncə yoğunlaşarsa, 
onu qırıb üzən igid o lur” (Ton. 14).

Bu kəlamlar, göründüyü kimi, məcazi məna daşıyır və müəyyən 
hədəfı vurur, mövcud və/iyyətdən çıxmaq üçün qarşıya tələblər 
qoyur. Bunlar isə xalq müdrikliyinə əsaslanır, hər şeydən qabaq, 
Tonyukuk ağlmm bədii və məntiqi gücünü göstərir.

Vəziyyət gərgin idi, düşmən ordusu qat-qat üstün idi, məsələn, 
təkcə onlarm iki minlik ordusuna qarşı, oğuzlann altı min qoşunu 
vardı. Odur ki, kəlamlarda söhbət “yumşağm” “bərk” və “incənin” 
“ q ah n ”, yəni azm çox, zəifm güclü edilməsindən gedir, az qüvvə ilə 
böyük iş görməyin mümkünlüyü və bunun  igidlik olduğu aşılanır, 
qoşuna cəsarət verilir. “ Nazikin” “yoğun” və ya “incənin” “qahn”, 
yəni dağmıq, seyrəlmiş, incəlmiş ordunun, başsız qalmış, gücdən 
düşmüş xalqm bir yerə toplanması, səfərbər edilməsi, gücləndirilməsi 
və bütün bunlarm igidlik sayılması Ilkri söylənilir.

Bədii şəkildə deyilmiş bu kəlamlarm qiyməti bir də ondadır ki, 
bunlarda həm müdriklik var, həm də qəhrəmanlığa çağınş. Həm nik- 
bin ruh, qələbəyə ümid var, həm də buna qəti inam. Nəticədə də belə 
olur, ağıllı hərəkət ctmək, qüvvələri ağılla bölüşdürüb vuruşmaqla 
qələbə qazanılır: “Qağanım bən özüm bilgə Tonyukuk ötüntük, ötün- 
çümin esidü bcrti. Könlüncə udız, - tidi. Kök Önük yuğuru Ötükən 
yı.sğaru udıztım. İnkək kölükin Toğlada O ğ u /g ə l t i .  Süsi altı bm
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ərmis, biz citi bın ərtimiz. Sünüsdimiz, tənri yanqladı... yanduq yolta 
yomə ölti kük = X aqanım  mənim, özümü, m üdrik  T onyukuku -  
mənim xahişimi eşitdi. Könlüncə elə, - dedi. Kök Öncük çaymı 
keçərək qoşunu Ötükən dağma tərəf yönəltdim. Toğla çaymda oguz- 
lar yük heyvanları ilə gəldilər. Döyüşçüləri aUı min idi, biz iki min 
idik. V uruşduq, T an n  kömək etdi... Qalib gəldik, çoxu da yolda- 
irizdə qırıldı” (Ton. 15-16).

Kitabədə deyilir ki, bu  qələbə ilə Ötügəndə məskən sahndı, ətral' 
qəbilələr və qalan oğuzlar gəlib özlərini təqdim etdi, tabe olducjlarmı 
bildirdilər.

Lakin qarşıda daha ağır çətinliklər dururdu, daha güclü qüvvnl.’'i- 
-düşm ənlər vardı ki, tabe etmək, onları vahid hakimxiyyətdə birləşdir- 
mək lazım idi; “Tabğaç qağan yağımız ərti, on ok qağanı yağımız ərti, 
artuqı Kırqız güclik qağan yağımız boltı. 01 üç qağan ökləsip; Altun 
yıs üzə qabısalım timis, ança ögləsmis, önrə Türk qağanğaru süləlim, 
timis, anaru  süləməsər qaş nən ərsər, ölürtəçi kük, üçəgün qabı.sıp 
süləlim, anı yoq -  qısahm -  timis = Tabğaç xaqanlığı düşmənimiz idi. 
On ok xaqanhğı düşmənimiz oldu. O üç xaqan  məsləhətləşmişlər. 
Altun dağı üstündə vuruşaq -  demişlər. Beləcə sözləşmişlər. Öndəki 
Türk xaqanhğma hücuma keçək, - demişlər, əgər ora qoşun çəkməsək, 
hər necə olsa, bizi (məğlub edəcək). Onlarm xaqanları igid, məs- 
ləhətçisi ağıllıdır, hər necə olsa, bizi məhv edəcəklər, üçümüz birləşib 
vuruşaq, onları yox edək, - demişlər” (Ton. 19-20-21).

T onyukukun  narahathğı -  yuxusuz gecələri, naraha t gündüzləri 
başlanır. Anı çayı boyunca hərəkət etmək qərara ahnır, yol çətin, 
meşə keçilməz, qar, buz. A tlan yedəkləyərək qabaqdak ı döyüşçülər 
qan  yan b  ağacdan tuta-tuta yol açır, meşəli zirvəni aşır, aşağı enir, 
on gecəyə aş ınm m  ətəyinə çalırlar. Gecə yuxuda ikən qırğızlara 
basqm edilir. Vuruş başlanır, qələbə çalmır. Qırğız xanhğı tabe olur.

K ilabənin  sonu öz güclü ümumiləşdirməsi ilə diqqəti cəlb edir. 
Bütün mətn boyu deyilənlər, görülən işlər, edilən yürüşlər, döyüşlər 
və s. nəzərdə tutularaq, bu nəticələr çıxarılır; “ İltəris qağan qazğan- 
masar, udu bən özüm qazğanmasar, il yəmə budun yəmə yok ərtəçi

ərti, qazğantukın üçün uduğ özüm qazğantukım üçün il yəmə il boltı, 
budun yəmə budun  boltı. Özüm q an  boltım, uluğ bollım = Eltəris 
xaqan bunları qazanm asa idi, onunla mən özüm də bunları qazan- 
masa idim, nə dövlət, nə də xalq olmazdı, o buna nail o lduğu üçün, 
onunla mən özüm də buna nail olduğum üçün dövlət də dövlət oldu, 
xalq da xalq oldu. Özüm qocaldım, ixtiyar oldum...” (Ton. 54-56).

Və yenə: “ İltəris qağan qazğanmasar, yok ərti ərsər, bən özüm, 
bilgə Tonyukuk qazğanmasar, bən yok ərtim ərsər, Q apağan qağan 
Türk-sir budun yirintə bod yəmə, budun  yəmə, kisi yəmə idi yok ər- 
təçi ərti = Eltəris xaqan (hakimiyyəti) əldə etməsə idi, o olmasa idi, 
mən özüm, müdrik Tonyukuk çahşmasa idim, mən olmasa idim, Qa- 
pağan xaqanm  Türk-sir xalqı yerində taxt da, xalq da, adam  da, 
hökmdar da olmayacaq idi” (Ton. 59-60) və hb.

Göründüyü kimi, Tonyukuk özü ilə yanaşı müasirlərini də unut- 
mur, o n lan n  fəaliyyəti, xidməti barədə nüfuzlu söz deyir, fıkir 
söyləyir. Bu cəhətdən növbəti sətirlər daha mənalıdır: “ İltəris qağan 
bilik əsin üçün, a lpm  üçün Tabğanğa yeti ycgirmi sünüşdi. K ıtanqa 
yeti sünüşdi... = Eltəris xaqan, bilikli yoldaşları olduğu üçün, iyid 
olduğu üçün on yeddi dəfə tabğaçlara yürüş etdi, yeddi dəfə kidan- 
larla vuruşdu” ... (Ton. 48-49);

Buradakı bədii üsluba, təkrar-təsdiq cümlələrə diqqət edin. Bun- 
larda güclü məntiq, söz ahəngi var.

“T onyukukun  kitabəsi” bu sözlərlə tamamlanır: “Türk Bilgə 
qağan ilinə bititdim bən bilgə Tonyukuk... Türk Bilgə qağan, Türk- 
sir budunığ,Oğuz budunığ igidü olurur = Mən, müdrik Tonyukuk 
kitabəni türk Bilgə xaqanm eli üçün yazdırdım... Türk Bilgə xaqan 
Türk-sir xalqmı, Oğuz xalqmı ucaldır” (Ton. 58-60).

Mətndə Tonyukukun ölüm tarixi göstərilmir. Görünür, mətn əv- 
vəlcədən tərtib olunub, yazılıb, ölümündən sonra isə daşa həkk edilib 
və ya əvvəldən hazır məzar daşı qaidınlıb. Kitabənin sonluğu bu 
fikri təsdiq edir.

* * *

Epitafiya m əzar daşları üzərində yazı bizim əcdadlanmızm, ulu
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babalarm düşünüb kəşf etdiyi, özbrinə məxsus ilkin rosmi fıkir qəlibi 
olmuş, inkişaf edib ədəbi janr səviyyəsinə yüksəlmişdir. Türk xalqları 
öz qədim tarixlərini yazmaq, öz həyat tərzi, ailə, məişət, dövlət işləri, 
ictimai-siyasi əlaqə və münasibətləri, qəhrəmanhğı, vətənpərvərhyi, 
ədəbi-mənəvi təfəkkürü, bədii-estetik hiss və duyğuları və s.-nin izini 
saxlamaq, yaşatmaq üçün bu yazılar, nəticə etibarilə fəal və orijinal 
janr kimi çox iş görmüşdür. Nə yaxşı ki, bizim qədim müdrik babalar 
fikir və düşüncələrini məzar daşlarma qazımaqla mənəvi zənginlik- 
lərini tarixin od-alovundan, tufan  və çovğunundan xilas edə bilmiş, 
bizim nəslə çatdırmışlar.

“G ültəkin” , “M ogilyan xan” və “T on y u k u k ” kitabələrinin 
təbliği məzmunu güclü və təsirlidir; xalqa müraciətlə onun  keçmişini 
yad etmək, bu gününü və gələcəyini yaratmaq, onu səfərbər edib bir- 
liyə və müstəqilliyə, sülhə və ədalətə çağırmaq bu kitabələrin leyt- 
motividir. B una görə də bu əsərlər öz dövrləri üçün nə qədər 
qiymətlidirsə, bu  gün və gələcək üçün də o qədər qiymətlidir. Bu 
kitabələrin böyüklüyü və əbədiyyəti bundadır.

Ümumən, türk ədəbiyyatlarmda və Azərbaycan ədəbiyyatmda 
yaradıhşdan hər bir bədii əsər, real zəminə əsaslanıb, onda şişirtmə, 
bədii dona geydirmə olubsa da, uydurma olmayıb, hadisəni, əhvalatı 
sənətkar özündən düzüb-qoşmayıb, olsa-olsa ona lazımi bədii boya 
verib, gözəllik veribdir. “ Bilqamıs” dastanm ı və “ Dədə Qorqud 
kitabı”nı da hesaba almaqla, qədim Azərbaycan ədəbiyyatmın bütün 
mövcud ədəbi məhsulu -  ağısı, eposu, poeması, dastanı, hekayəsi, 
varsağısı, bayatısı, qoşması, gərayhsı, atalar sözü, zərb-məsəli və s. 
real həyat həqiqəti üzərində düşünülüb yaranıb, inkişaf cdib, ədə- 
biyyatımızın sal-bünövrə daşlarını qoymuşdur.

Biz, artıq  min illərdən bəri ulu babalarm  dilində bəstələnib 
sinələrdə özünə yer etmiş və gəlib M ahm ud K aşğarhnm  “ Divan”ına 
düşmüş mənəvi sərvətinə çevrilən, onlarm ruhuna qida, qoluna 
qüw ət verən söz sənəti incilərinə nəzər sala, bu barədə danışa bilərik.

VI. ÜMUMFOLKLOR YARADICILIĞI

Ümumən türk xalqlarınm, habelə Azərbaycan xalqmm mənəvi 
aləminin ilkin qaynağı və inkişafı folklor yaradıcıhğı ilə başlanır. 
UIu “Bilqamıs” dastanı, “Avesta”nın dini-ədəbi, elmi-fəlsəli kəlam- 
ları məhz şifahi şəkildə yaranıb, inkişaf edib, sonralar yazıya ahnıb, 
biri digərini qarşıhqh tamamlama şəraitində davam edib gəlib.

Bu bölmədə məsələyə ayrıca yer vermək zəruriyyəti yaranır. 
M ahm ud Kaşğarlmm topladığı və “Divanı”na daxil etdiyi poelik 
parçalan xüsusi tədqiqə və təqdimo ehtiyacı var.

“D ivan”da əksini ta p an  poetik əsərləri bu  mövzular üzrə 
araşdıraq.

l.D Ö Y Ü Ş ŞƏRQİLƏRİ

M ahm ud Kaşğarhnm “ D ivan”ında verilən nəğmələrdə - folklor 
əsərlərində döyüş məharəti, qələbə əzmi, qoçaqlıq, ərlik, igidlik tərən- 
nüm olunur. E1 birliyi, el qayğısı, el qayda-qanunları, adət-ənənələ- 
rinin qorunub yaşadılması, ədaləti bərpa etmək, əmin-amanlıq 
yaratmaq və s. döyüş nəğmələrinin əsas mövzusu, aparıcı ideya xətti, 
leytmotividir. UIu babaların  bu nəğmələri düzüb-qoşmaqda və 
yaşatmaqda məqsədi, amalı bu olub, onlar bu uğurda da  çarpışıb, 
əməllərinin ruhuna uyğun da nəğmələr düzüb-qoşublar. Bu nəğ- 
mələri oxuya-oxuya da vuruşublar, qıhnc çalıblar, qələbə qazanıb, 
türk birliyini qoruyub saxlamağa çahşıblar.

Mövzu və əhatə dairəsinə, vurduğu hədəflərə görə döyüş şərqi- 
lərini bir neçə istiqamətdə öyrənmək və tədqiq etmək olar.

1) Yabakularla döyüşlərə həsr olunmuş şərqilər

“Qədim türk lüğəti”ndə yabakuların  qədim türk qəbilələrindən 
biri olduğu, onlarm adı ilə bağh bir coğrali yer-çay admın da qaldığı 
qcyd edilir; “Yabaku sııvı coğr. Çay adıdır, K aşqar dağından axıb
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gəlir və Fərqanə ilə Ozcen arasma tökülür" (90, s. 1, 23, 30, 32). Belə 
məlum oiur lci, bu etnos sıradan çıxıb, digər türk qəbilələrilə qarışıb. 
Bunu ilk növbədə, onlarla döyüşlərə lıəsr o lunm uş şərqilər təsdiq 
edir. O nlarm  mərdliyi, cəsarəti və s. də unudulm ayıb , nəğmələrdə 
yaşayır. Buradan da şeirin, sənətin türk xalqlarmm tarixində, tale- 
müqəddəratı məsələlərinin inkişafmı dürüst müəyyən etmək işində 
böyük və əvəzsiz rolu olduğu anlaşılır.

“Orxon-Yenisey” kitabələrində, yabakularm adm a, onlarla dö- 
yüşlərə rast gəlmirik. K aşqarlm m  “Divanı”na isə onlar barədə 12-
15 nəğmə-şərqi düşüb (128, s. 125-135). Görünür, bu  nəğmə şərqilər 
daha  qədim -  “Gültəkin” , “ Mogilyan x an ” , “T onyukuk” 
kitabələrinin yazıldığı vaxtdan  əvvəlki dövrlərin məhsulu imiş və 
həmin etnos da  sıradan çıxıb, adı-sanı silinib gedib, nəğmələr qahb. 
H ər halda, onlarla döyüşlər tanqutlar, uyğurlar və başqa tayfalarla 
döyüşlərdən əvəllərə aid olmahdır, nəğmə-şərqilər də o dövrlərdən 
qalmadır.

Sənətkarhq, dil-üslub, forma və məzmun bax ım m dan  bu əsərlər 
digər tanqut, uyğur və başqa döyüşlərə həsr olunm uş əsərlərdən bir 
qədər də fərqlənmir, hamısı yüksək sənət nümunələridir, bir-birindən 
gözəldir, bircə artıq söz, ifadə yoxdur.

Şeir-nəğmələrdə bir mühüm üstünlük də nəzərə çarpır. Hər iki 
tərəfin təsviri yüksək səviyyədədir, igid igid, qorxaq da  qorxaq kimi 
təsvir olunur, yəni müqabil tərəf -  düşmən də igiddir, mərddir, 
cəsarətlidir, dönməzdir.

Y ab ak u la n n  hökm darı Budraç/ZBuzracdır. Nəğmələrdən biri 
onun adı ilə başlanır;

Buzrac yamə qudurdı 
Alpağutvt azırdı 
Süsin yaıta qadırdı 
Gəlgəlimət irkişiir ( l ,  144)

Və:

***
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( Budraç ycnə qudurdu,
Alpların hazırladı,
Öz qoşunun qaldırdı,
Gəlməyd hazırlaşır)

Yaıtdı ərinc oğrağı 
Gəldi hərii tığrağı 
Ö zi quyı oğrağı
Alplar qamıığ tirkəşiir (III, 65)

***

( Qəstdən dönməli ikən,
Gəldi bəri elçisi,
Özii əyri dərədən 
Alplar hiitiin toplaşır).

Hər iki şcirdə düşmən qoşunlarına “alpağut” (igid ərlər), “alplar” 
(igidlər, qoçaqlar) - deyə müraciət edilir.

Y abakular İrtış ətrafı xalq imiş, güzəranı bu çayla bağlı imiş, 
ycməyi bu çaydan çıxarmış, əsasən balıq ovu ilə məşğul olurmuşlar.

Ərtiş sııvı yeməgi 
Sıtğah tutar hiləgi 
Kiirmət anın yiirəgi 
Gəlgəlimət irkişiir (1, 325)

***

(İrtışdadır yeməyi,
Çırmalanır hiləyi,
Qızğın onun iirəyi,
O, gəlməyə yığışır).

Basmıllar, com ulla rda  bunlarla birləşmişdir. Y abakularəhd  də
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qılır, and da içir, xandan kömək də diləyirdi, lakin yenə də əl çokmir, 
döyüşə hazılaşır. İrtışı keçib gəlmək istəyirdi. Bu isə xalqı ürküdür, 
narahat edirdi:

Bıcğas bitik qılurlar 
And kəy yəm ə barürlər 
Xandın basut tihvlər 
Basmıl, comul tirkəşir (1, 459)

(Yazılı əhd qütrlar,
Möhkəm and da içirlər,
Xandan kömək dihrlər,
Basmd, comul toplaşır)

Və:

Usıtğan quyaş qansadt 
Utuncluğ adaş yaysadı 
Ərtiş stivın keçsadi 
Budtın antn ürküşür (1, 155)

***

(Yandtran günaş çulğadt,
Utabcaq adaş yaytndt,
İrttşt kcçmək istədi 
Xalq bu hala ürküşiir)

Belə anlaşıhr ki, müqabil tərəf yerində raha t o turm ur, sülho, 
dostluğa razı olmur, nə girov ahb gedir, nə də qənimətdən doyur. 
Qəsdi ancaq savaşdır, vuruşmaqdır.

Oruncaq alth yernwdi 
Alımltğ görü armadt 
Adaşltq üẑ ı turmadı 
Qaltn ər,vı tirkifşür (1, 148-149)

***

(Girov alıb getmədi,
Q^nimətdan ar etmədi,
Adaşhq da etmədi 
Güclü ərhr toplaşır).

Müqabil tərəl' heç nə ilə hesablaşm aq istəmir. Deməh, döyüş 
labüddür. O dur ki, ha/.ır olmaq lazımdır. Qələbəyə inam var. Lakin 
bu inam şərtə bağlanır, əsas fikir “ab an ” - əgər sözü ilə verihr, yəni 
qələbə öz-özünə ahnmır, onu qazanm aq gərəkdir. Həmin mə/.munu 
ifadə edən nəğmə belədir:

Gəiss aban tərkənim  
Ətilk,jmi>t türkiinüm  
Tartlmağay türkünüm  
Əmdi Çrvik cərkaşür (II, 209)

***

(Gəlsa ,ıg.-)r tarkanım,
Düzülifr türküm mənim 
Dartlmaz türküm mənim 
İndi qoşttn c,ymləşir).

Biz burada, təxminən bu hazırhqhı prtışhlara, basmılhıra, co- 
muHara cavab  ohıraq yaranmış, düzülüb-qoşulmuş şeir-nəğmələri 
bütövlükdə veririk. Bunlar dörd-beş nəğmədir. Kaşğarlıda misal şək- 
Hndə ayrı-ayrı cild və səhifələrdə getmişdir. Lakin bu şeirlər bir- 
birinin davamıdır, fikirlər bir-birindən doğur, bəndlərin biri o birini
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tam am layır və bütöv bir əsər təsiri bağışlayır. Bəndlərin son 
həmqafiyə misraları da bunlarm  bütövlükdə bir şeir, bir əsər 
olduğunu təsdiq edir.

Tünb b ih  kcç^lim 
Yamar suvtn keçslim  
Tənıük sııvın içəlim  
Yııvğa yağt uvıılsun (II, 5-6)

Tan ata yortalım
Bıızrac qanın irtəlim
Basmıl həkin örtəlim
Əmdi yik it yııvıılsıın (III, 355-356)

* * *

Qıqrıh atığ gəmşəlim  
Qalqan sün, iin cumşalım 
Qaynah yana yumşalım  
Qatğı yağı yııvılsun (I, 441)

' k ' k ' k

Təkrə ahh əkrəlim  
Attın tüşüh yükrəlim  
Arslanlayu kükrəlim  
Güci anın kəvilsün (II, 13)...

***

(Gccə ilə keçəlim, 
Yamar sııyıın keçəlim, 
Bulaq sıtyıın içəlim, 
Üzgün yağı ııtansnı.

Dan sökühndə yortaq, 
Bııdraç xanın axtaraq, 
Basmıl həyin yandıraq, 
İndi igid yığışsın.

***

Çığrıh, atla hücum çəkək, 
Qalxan, süngilə cumaq, 
Qaynayıh yenə də susaq, 
Qatı yağ t yıımşalsın.

***

Dövrə alıh tııtalım,
Atdan diişiih yüyrəlim,
Aslan tək i kükrəlim,
Giicii onun azalsın).

Yabakularla döyüşləro həsr olunmuş nəğmələr, clə bil, planlı şə- 
kildə düşünülüb, düzülüb-qoşulub. Heç nə nəzərdən qaçınlmayıb, 
hər şey ağıHa əvvəlcədən ölçülüb-biçilib.

Bir qisim şcirlər yava, davakar yabakuları və on lann  başçılarmı 
səciyyələndirir. Hudracm “quldurluğu”, inadla döyüşə hazırlaşdığı, 
onu  yola gətirməyin, onunla bağlanmağm, “adaşlıq” dostluq əla- 
qələri yaratmağm qeyri-mümkünlüyü, yalançılığı, əhd-peymanı poz- 
duğu, acgözlüyü, basmıl, comul tayfalarmı da öz tərəfmə çəkib 
hücuma qoşması və s. şeirlərdə öz əksini tapır.

İkinci qisim şeirlər hücuma hücumla cavab vermək əzmi, qələbə 
qazanıb əm in-am anhq yaratm aq, el-dövlət qayda-qanunlann ı 
möhkəmlətmək və s.-yə aiddir.

Üçüncü qisim şeirlərdə döyüşlərin başlanması və gcdişi, düşmənin 
basılması və qələbə qazanılması təsvir olunur. Huna görə də bu şcir- 
lərlə, vahid hökmranlıq uğrunda yabakulara və başqa tayfalara qarşı
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aparılan  uzun sürən mübarizənin, yürüş və döyüşbrin  məqsədini 
müəyyən edib, dürüst qiymətini vermək, onun əsl larixini yazmaq 
çətin deyildir. Ədəbiyyat tariximizi yazarkən də elə bu həqiqətdən 
başlamaq və düz söz demək olar.

Şeir-nəğmələrdə hər iki cəbhənin təsviri verilir. Vahid hakimiyyət 
uğrunda vuruşan əsas türk qo lu  və onun qoşununun, ayn -ayn  ər 
igidlərin təsviri ön plana çəkilir. Şeirlərdən birindo türk admm şərəil, 
üstünlüyü, ululuğu, böyüklüyü, ləyaqəti ilə eyni köklü digər tayfalar- 
dan  seçildiyi fikri nəğməyə çəkilib, dillərə düşüb, xalqm kəlamı olub:

müəyyən edir.
Nəğmələrə hər iki tərəfə olan münasibət baxım m dan nəzər 

yetirək.
Bu nəğmə düşmən qoşununun ‘‘ot tək biçildiyinə” həsr olunub:

Q ım ’i çuvaç quvuldt 
Tuğum tikih uruldı 
Süsi otun oruldı
Q m cuq qacar ol tutar (I, 194-195)

Qaçan görsə anı türk  
Budun anğa aydaçı 
“Munar təkir uluğluq” 
Mıında naru kaslinür (I, 352)

* * *

***

(Haçan görsə, o türkü,
Xalq ona deyəcəkdir:
“Buna ulııluq yaraşır”
Onda hər iş hitəcəkdir)

Bizcə, bu şeir-nəğmə hər şcyi deyir, onu təhlil etməyə ehtiyac yox- 
dur.

Ədəbiyyatm, əsl sənətin, şcirin öz inkişaf qanunauyğunluqlan, 
deyərdik ki, öz müqəddəs inkişaf yolu var. Hər ötəri, adi hadisə və 
məzmunlar şeir mövzusu olmur, şeirə, sənətə gətirilmir. əzəldən bu 
bclədir. Xüsusilə ağız ədəbiyyatmda, şifahi-bədii yaradıcıhqda 
mühüm, smaqdan keçən, min ölçülüb bir biçilən hadisə və əhvalatlar 
şeirin, sənətin mah olur, ümumilikdə xalqm bədii təfəkkürünün isti- 
fadəsinə keçir və bədii əsər yaranır.

Hər iki tərəlm hünərvər, igid ordusunun və onun cəsur əsgərlə- 
rinin təsviri və təqdimi nəğmələrin əsas fikridir. Bunun özü türk 
ləyaqətini, onun ürək genişHyini təsdiq edir, şeirə, sənətə baxımmı

(Xan çadırı qıırııldı,
Bayraq dikəlib (təhil) vuruldu,
Qoşun flt tək hiçildi,
K im  qaçsa, o tutular)

Bu nəğmə düşmən ordusunun cəsarəth yürüşünə və “ tamam çaş- 
qmlıq saldjğma” həsr olunub;

Tiğraqlamh səkirtti 
Əriıı atın yügürtti 
Bizni qanuğ amttı 
Andağsükə kim yctər (II, 284)

***

( Cürət cdih səyirtdi,
Ərin, atın yiiyürtdii,
B izi tamam çaşırtdı,
Bu qoşıına kim yctər?)

Bu nəğmə digər qoşunun yabakularla birləşib hücuma keçdiyinə 
həsr olunub:

578 579



ELM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ Azərbavcan ədəbiyyatı tarixi
Basmıl süsiıt qomıUı 
Barça galib yum ıttı 
Arslan taha əm itti 
Qorqub başı təzginür (II, 312)

***

(Basmıl qoşunun qaldtrdı,
Hamısı ytğışdı gəldi.
Aslana tə rə f yönəldi,
Qorxub başt gicəllənir)

Bu nəğmə “tük ürpəşdirən” qanlı döyüşbrə lıəsr olunub;

Ərən artğ ürpəşür 
Öçin kökin irteşür 
Saqal tutub tartışur 
Köksi ara ot tııtar (1, 230)

***

(Ə rlərtükü  ürpəşir.
Kini atmaq istəyir.
Saqqal tııtub dartıştr,
Köksü içi od  tutar)

Bu nəğmə düşmən qoşununun ellilclə lıücuma keçdiyinə həsr olu- 
nub;

Gəldi bərü artııru 
Berdi elin arturu 
Munda qalıb olturu 
Bükri bolub ün bütər (1 ,219)

(Gəldi bəri çoxalıb,
Verdi elin artırıb 
Burda qalth otıırub,
Beli bükülüb, sıısar)

Bu nəğmo düşmon əsgərinin “öz qohum unu çağıraraq’ , hücum 
çəkdiyinə həsr olunub;

Güci təni toqıştı
Oğuş qonum oquştı
Bizgə gəlib öc ötər (II, 103)

***

***
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(V ar giicilə toqquşdu,
Öz qohumun çağtrdı.
Çərik taba yaqıştı

Qoştnta yaxınlaşdı,
Bizlə gəlih öcəşir)

Bu nəğmə ağır tələfata, əsgərlərin əldən düşüb cana doyduğuna 
həsr olunub;

Alplar artğ alqtşur 
Güc bir qtltb arqaşur 
Bir-bir üzə alqaşur 
Əzgərməzib ok atar (I, 237)

***

(Alplar tamam məhv olıır,
Giic bir edib arxalantr,
Bir-biriıti alqtşlaytr,
Saym azyana ox atar).

Bu nəğmə yaralı düşmən əsgərlərinin qaçıb a radan  çıxdığma,
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dağa qalxdığına həsrolunub:
Başı amn alıqtı 
Qam yozıb Umuıiı 
Bahğ bolııh tağıqtı 
Əmdi aın kim y e t,v  (I, 192)

ic ie if

(Başı oıııın hovlandı,
Qam axıh dıırııxdu,
Yaradan dağa qalxdı,
İndi ona kim  yetər?)

Bu nəğmo düşmən əsgərinin öiümünə lıəsr oİunub:

Qam aqıh yuşııldı 
Qabı qamnğ teşildi 
Ölük b ih  qoşuldı 
Toğmış p in i  hatar (II, 128)

***

(Qam axıh şorladı,
D m  tamam deşiidi,
Öliihra qoşuldu,
Doğmış giinii batar)

Bu nəğmə artıq düşmən qoşununun lam  məğlubiyyəli və 
nəfəsinin kəsilməsinə - nüluzunu tam am  itirməsinə həsr olunub: 

Tımyəm^ iiçükti 
Əri atı içikti 
Işı taqı cülükti
Sözin anın kim tııtar (II, 118)

***

(Nafəsi di> kəsildi,
Əri, atı alındı,
İşi daxi pozııldıı,
Sözün onun kim tııtar?)

Aşağıdakı nəğmələr aslan ürəkh, cəsur türk döyüşçüsünün ö/, 
dilindəndir. O nun qəhrəm anhğmm ayrı-ayrı səhnələrinə həsr olu- 
nub.

O, döyüşdə qeyzlənib aslan təki kükrəyir, alplar başmı kəsir:

Örkəm gəlih ıığradım 
Arslunlayıı kükradim  
Alplar haşın toğradım  
Əmdi məni kim tııtar (I, 125)

■k'kit

(Q eyzə gəlih ıığradım,
Asian taki kükrədim,
Alplar haştn doğradtm,
İndi məni kim tutar?)

O, döyüşdə U tar adh ulu əsgərlə tutaşır, onunla “yarışıb” , süngü 
ilə başmı vurur...

Toktş içrə m-ıştım 
Uiuğ birlə qarıştım  
Tüküz atm yanştım  
Aydtm əm ti al Utar (I, 367)

***

(Toqquşaraq vııruşdum,
Bir uluyla tutuşdum,
Təpəl atıyla yanşdw t,
Dedim: “İndi al, Utar!”)
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O, döyüşdə Yabdu adlı digər bir əsgəri asir alır...

Yahdu mana ılındı 
Əmgək karü ulındı 
Qılmtşwa ihndi 
Tutğun buluh ol çatar (I, 205)

‘k - k - k

(Yahdu mənə əsir oldu,
Əzah çəkih sızıldadt,
Özün qtnadt, ağladu 
Tutğun olub daşlaşar).

O, döyüşdə alp ə rb ri  əsir edib sjraya düzür, on lan  tamam tərk- 
sılah və qarəl edir...

Alp ərənni tıztırdum 
Boyntn anın qaztrdtm  
Altun gümüş yuzurdım  
Süsi qahn kim ötər (1, 370-371)

(Alp .ırbri man düzdiim,
Onlartn boynun hüzdüm,
Altıın, gümüş z^bt etdim.
Qoştın giiclü, kim ötər?)

Beləlikb, bu nəğmobr iki tayfa arasmda gedən qızğm döyüşlərin 
təbii mənzərəsini vcrir. Həm də bu mənzərə gözəl şeir dilib təsvir 
olunur; “Süsi o tun oruladı = Q oşunu ot tək biçildi” , “Ərən arığ 
ürpəşürj= Ə r b r  tükü ürpəşir", “ Köksi ara ot tu tar = Köksü içi od 
tu tar  , Haş] anm alıqtı ~ IJaşı onun  hovlandı” , “Ölük bib  qoşuldu, 
Toğmış güni batar! = Olüləro qoşuldu, Doğmuş günü batar," “Tmı
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yəmə üçükti = Nəfəsi də kəsildi” , “Arslanlayu kükrədim = Aslan təki 
kükrədim” və s.

Bütün bu məcazlar, llkrin ifadəli deyimi müasir poetika qanun- 
ları baxım m dan da məqbul bədii boyalardır; ulu babalarımızm yük- 
sək bədii zövqə m ahk olduğunu, əsl şeir sənətinə və mədəniyyətinə 
yiyəbndiyini təsdiq edir.

2) Tanqutlarla döyöşlərə həsr olunınuş Dəğmələr

Şeir-nəğməbrin bir qismi tanqutlarla döyüşbrdən bəhs edir. Tan- 
qutlar Çinin şimal-qərbində yaşamış qədim tayfalar olublar. S.Y. 
Malov güman edir ki, onlar İran dilli tayfalardan imiş (85. 103). 
Türk xalqları ib , onlarm arasmda uzun sürən döyüşbr məlumdur. 
Bu barədə “ Orxon-Yenisey” k itabəbrində də məlumat var. Mo- 
gilyan xanm (68.1-735) kitabəsində tanqutlarla döyüşbrə dair bu sö- 
zb r  yazıhb: “ Yeti yegirmi yaşıma tanut tapa sübdim, tanut budunığ 
buzdım; oğhn, yotızm, yılqısm, barım m  anta aldım = On yeddi 
yaşımda qoşunla tanqutlarm  üstünə yeridim. Tanqut xanma qəbbə 
çaldım, oğlunu, qızmı, ilxısmı, var-dövbtini onda aldım” (BK. 24).

“D ivan”da türk-tanqu t döyüşbrinə dair xeyli şifahi xalq 
nəğmələri (şərqiləri) toplanıb. Bu nəğməbrdə həmin döyüşbrə müx- 
təlif səmtdən bədii təhlil verilir, m araqh döyüş səhnələri, bədii 
lövhələr yaradıhr. Bu nəğmə-şərqilərin sayı 20-dir. Bunlarm 
yaranma, düzülüb-qoşulma tarixi, söz yox, Bilgə xaqanm hökmran- 
hğı dövründən, yəni VII-VIII əsrb rdən  bu yana deyil, həmin 
döyüşbr zamanı yaranıb, düzülüb-qoşulub. Nəğmələrin bir qismi isə 
tanqutlarla olan daha  əvvəlki döyüşbrdə yarana bilərdi. Həblik bizə 
məlum olan son döyüşbr isə Mogilyan xanla bağlıdır. Şərqibrin rən- 
garəng m əzm unundan anlaşılır ki, bu döyüşbr uzun ilbr davam et- 
mişdir. Həmin şeir-nəğməbr, hətta miladi tarixdə düzülüb-qoşulsa 
belə, biçim və məzmunca miladdan öncəki ağılardan qidalanıb gəlir, 
özünü bu ənənənin davamı və inkişali kimi göstərir. Şərqibrin poetik 
ruhu, fikrin ifadə üsulları da bu fıkri söybməyə əsas verir. Dili və
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üslubu baxım m dan Alp Ə r və “naməlum qəlırəmanm ölümünə 
ağılar”dan az seçilir və ya iıeç seçiimir. Məsələ bundadır ki, o şe irbr 
məğlubiyyət ərəiəsində, ağır günlərdə və ölüm münasibətilə 
yaradılmışdı. Ona görə də ağı adlanırdı. Bu şeirlər isə qələbə əzmilə, 
döyüşən orduya ruh vermək, ona zəfər qazandırm aq  məqsədilə 
yaradılıb, “nəğmə”-“şərqi” adlanıb, ölçü, biçim isə birdir.

Bu nəğmə-şərqiləri, hələlik iki xətt üzrə tədqiq və təhlil edək.

a) Qələhə dzminin tərənnünıü

Şərqilərdə hadisə və əhvalatlar birinci və üçüncü şəxsin dilindən 
danışıhr, əsas surətlər “O ” və “M ən”dir. “İlk” şeirdə “O ”, Q atun- 
sini//Xatunsmı haraylayaraq, tanqut bəyinə - düşmənə hücum çəkir, 
onu qanına qəltan edir, qələbə çalır:

Qatunshn çoğıladı
Tanqut həgin yağıladı
Qanı akıp zağıladı
Boyun suvtn q ızılsağdı (III, 325)

(Xatıınsını harayladı,
Tanqııt bəyin yağıladı.
Qanı axıb şmldadt,
Boynım qtztl qanın sağdt)

Qatunsini//Xatunsını kimdir?
“Qədim türk lüğəti”ndə “Q a tu n ” , “Qatunsini” sözləri ilə bağh 

bu m ənalar verilir: “Q atun  I: Xanım , kübar-əsilzadə xanım, adh- 
sanlı, əsil-nəcabətli qadm, hökmdarın, məşhur adamm arvadı. Qatun 
II: Qatunsini-şəhər adı. Q a tun  III: qat sözündən, qatı, möhkəm 
o lm aq” (90, s. 436).

“ Q a luns in i” sözü, istər kübar-əsilzadə qadm  hökm dar və ya

hökm dar arvadı, istərsə də şəhər adı olsun, döyüşən əsgər bu adı 
çəkib, onu “çoğılayıb” (haraylayıb), çağınb düşmən üzorinə atılır, 
yağmı qıhnclayır, qanını su yerinə axıdır. Hər iki məna düşündürür. 
Məzmun həm ana qadm, hökmdar və ya hökm dann xanımı, həm də 
ana yurdun doğma şəhəri, ana torpağın adı-sanı, şanı-şöhrəti, şərəli 
ilə bağlıdır. Döyüşən əsgər bu hökm dar ananı və ya bu  ana torpağın 
admı-sanını, şanmı-şöhrətini, şərəfmi qorum aq üçün döyüşə atıhr və 
zəfər çalır.

Şeirdə fıkrin ifadəsi do, məcazi söz və ifadələrdən istifadə də 
uğurludur. Qanm şırıltı ilə axması, düşmən boynundan axan qanın 
suya bənzədilməsi və onun qızıl-qırmızı rəngdə sağılması gözəl 
epitetlərdir. Müasir “qızıl qanı axdı” , “qızıl qanı su yerinə axdı” mə- 
cazları ilə bunlar tam  səsləşir. Dcməli, kökü, əsası burdandır, belə 
qədim ifadələrdən süzülüb gəlir.

Şərqiləri qələbə əzıni, qələbəyə inam doğurmuşdu. Buna görə də 
onlarda bu hisslər güclüdür, təsvir olunan hər döyüşçü, vuruşan əsgər 
inamla irəli gedir, hər çaldığı zəfər, düşmənin məğlubiyyəti onu  ruh- 
landırır, cuşa gətirir:

Yağt bəkdin uzuqladı 
Gimib siini azıqladı 
Öliim anı qonuqladt 
Ağız içrə ağı sağdt (III, 339)

***

(Yağt bəydən tızaq oldu,
Göriib qoşıın çaşıb qaidt.
Öliim onu qonaqladt 
Ağzt içrə ağu sağdt).

Şərqi düşmənin öz bəyindən, əslində, sərkərdəsindən ayrı 
düşdüyü, qarşıdakı qoşunu görüb çaşdığı, özünü itirdiyi fıkirlərlə 
başlanır (iki misra). Sonra buna ölümün artıq onu yaxaladığı fıkri
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calanır. Bu fıkir daha güclü bədiilikb, bütünlükdə mctafor epitetbr, 
necə deyək, məcaz sistemi i b  - ‘‘Ölüıu anı qonuqladı”, qonaq etdi- 
şəklində deyilir. Bu poetik fikrə, onun ardmca mantiqi uyğunluqla 
"Ağız içrə ağı sağdı” məcazı gəlir ki, onu müasir dilimizdə b eb  də 
vermək olar: “Qorxndan ödü ağznıa gəldi”, “Ölüm zəhərini içəcəyini 
yəqin e td i”...

Həyatla vidalaşmaq, ölüm dəhşətini vermək üçün işb d ib n  
bənzətməbr, məcazlar təbiidir, müasir poetik fikir, düşüncə ib  səs- 
bş ir  və özünü qarşı-qarşıya duracaq səviyyədə göstərir. Bu isə müasir 
şeirimizin ana  xəttinin əzəldən b e b  təmiz, saf və təbii bədiiliklə 
başlanıb gəlməsi baxımmdan çox fərəhlidir.

Növbəti şərqidə düşmən bəyi-başçısı və onun  dəstəsi üzərinə 
endiribn  zərbədən söhbət gedir:

Am yetib süm ihdi 
Başm yandvu yam ladı 
Ərən hayııb mümlədi 
Amn alptn qıra boğdt (III, 406)

(Yetib omı siingiilədi,
Yarası baştn təzələdi.
Ərlər baytb şadltq etdi,
Omın alptn qtrtb tökdii)

Qəhrəmanhq, cəsarət, cəldlik və ağıl müharibənin, döyüşün ilkin 
şərti, qələbənin rəhni kimi tərənnüm edilir. Döyüşən əsgər, ordu üçün 
zəruri olan bu  üstünlük ön plana çəkihb, nəğməyə dönübdür. 
“S üngübnən” , qıhncdan keç ir ibn  müəyyən bir dəstəninmi, qoşu- 
nunm u başçısıdır. V urulan zərbə “Batjin yandrıı yan ılad ı”- “onun 
yarasını təzələdi” dey\r. “Yarasını təzələnıək” ifadssi iki mənada an- 
laşıla b ib r; 1) müstəqim m ənada: aldığı yaranm  üstündən yara 
vurdu; 2) məcazi mənada: düşmən zərbə üstündən zərbə aldı,

məğlubiyyət məğlubiyyət üstündən oldu, düşmən igidbri qırıhb 
töküldü, qıhncdan keçəni qıhncdan keçdi, boğulanı boğuldu və s.

Bu, qəbbən in  bir tərəfi.
Şərqidə bircə misra ib  işarə vurulur ki, “Ərən bayıb ınündədı ”, 

yəni “İgidlər qəniməti görüb şadlıq e td i”. Bu da iki mənada anlaşıla 
bibr: 1) müstəqim mənada: əldə ed ibn  qənimətdən “baylanıb” (var- 
lanıb) sevinmək, şadhq etmək; 2) məcazi mənada: çahnan qəbbədən 
mənən “baylanıb” (ruhən varlanıb, zənginbşib) sevinmək, şadhq 
etmək...

Nəğmədəki misralarm beb  dolğunluğu, iki mənada düşünülməsi, 
yozumu özü onun bədii və məna dəyərinin, yığcamhq məziyyətinin 
əbədiliyini təmin edir, poetik fikir kimi bu gün do öz əhəmiyyətini 
itirmədiyini göstərir, türk-Azərbaycan şeirinin əzəldən məzmunlu və 
öz məna dərinhyi ilə fərqbndiyi fikrini söybməyə əsas verir.

At ulu babalarım ızm  qədimdən dostu, vəfah yol yoldaşı, 
köməkçisi, darda-çətində xilaskarı olub. Bu fikrin təsdiqinə türk dilh 
ədəbiyyatlardan, o s ıradan Azərbaycan ədəbiyyatmdan istənibn 
qədər şeir, nəğməbr, atalar sözü, zərbi-məsəl və s. gətirmək olar. Beb 
anlaşıhr ki, tanqutlarla  həm piyada, həm də ath döyüşbr baş verib- 
miş. Hər iki tərəf atla üz-üzə gəlmiş, döyüşmüşbr.

Bir şərqidə ath düşmən beb  təsvir olunur:

özin  öknib urtladt
Yartq yerik qanladt
A ttğ gətşib urtladt
Ufut btılııb tiibii ağdt (I, 309)

(Özi'tn öyiib lovğalandı, 
Yeri öiçiib addtmladt. 
Attn bizləyib çağtrdt, 
Xəcil olub dağa qalxdt).
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Məlləb aydmdjr. Lovğa düşmən əsgəri irəli addımlasa da, atını 
çapsa da, ‘‘xəcil” olub yan keçir, atmı dağa tərəl'sürür, qaçmaq is- 
təyir, am m a yaxalanır... Növbəti şərqidə türk atlı əsgərin lovğa 
düşməni qabaqladığı təsvir olunur:

Uqtlacwt əvik buldı 
Əi'ik bolğıı yeri gördi 
Bıılıt öriib gög örtüldi 
Tumun törüb, tolı yağdı (I, 139)

***

(Uçan attm  süı\ıt aldı,
Çatacağt yeri gördü.
Bulud qalxıb göy örtüldü 
Duman gəlib dolu yağdı).

Döyüşlərin təsvirinə həsr olunmuş şərqilərdə atlı düşmən tərəf 
də unudulmayıb, ona da  ayrıca nəğmə qoşulur, fərq qoyulmur. O, 
da cəsurdur, ona da “ər” , “ərən” , “alp” (igid) deyə müraciət edilir. 
O da  cəsarətlə hücuma keçir. Qorxub meydandan qaçan, dağa dır- 
m aşan da var. “Orxon-Yenisey” nəsrində də belədir. Düşmənin od, 
alov kimi gəldiyi, hücuma keçdiyi təsvir olunur. Bu isə bədii təsiri, 
sözün gücünü artırır, mövcud vəziyyəti reallaşdırır...

Düşmən əsgərinin yaxalanması və məğlubiyyətinə həsr olunmuş 
bu şərqidə fikrin güclü bədii tonu diqqəti cəlb edir. Bu gün də uğurlu 
sayıla biləcək gözəl bədii döyüş səhnəsi yaradıhb. Bədii məntiqlə at 
quşla (“uqılacım” -  “Uçan atım”), ath, döyüşən ordu buludla (“Bulıt 
örüb kök örtüldü” -  “Bulud qalxıb göy örtüldü”), dumanla, dolu ilə 
(“T um an törüb tolu yağdı” “D um an gəlib dolu yağdı”) müqayisə 
edilir, qarşılaşdn'ihr. Bunlar isə o vaxtm bədii düşüncə tərzidir, poe- 
tik təfəkkürüdür ki, şərqilərdə gəlib bu günə çatıbdn'.

Bununla yanaşı, adsız xatırlansa da, şərqilərdə bir-birinə qarşı 
du ran  iki düşmənin iki ath döyüşçünün bədii surəti canlanır, hər

ikisi özünəmoxsus bədii cizgilərlə yadda qahr. M araqhdır ki, adsı/ 
qalib əsgər yuxuda da qələbə əzmi ilə çırpmır, düşməni ona “qara- 
qızıh” qurd şəklində görünür:

Gecə turub yürir ərdim 
Qara q w l  böri gördüm  
Q atığ yam  qıra gördüm  
Qaya görüb baqu ağdı (III, 219)

***

(Gecə durnh ycriyirdim,
Qara-qızılı qurd gördüm.
Q atı yayı tanm  gördüm  
Q aya görüb dağa qalxdı)

Döyüşçü yenə yuxuda “qara-qızıh” qurdun -  yağm m dahnca 
tələsir, qovub onu gücdən sahr, ona çatır:

Uzu barub öküş əvdim 
Tclim yiirüb güci gəvdim  
A tım  birh  təkü əvdim 
M əni görüb ycsi ağdt (I, 167).

***

(U zaq gedib çox təhsdim,
X eyli yürüb gücün aldım,
A tım  ilə qovub çatdım.
M əni görüb tükü qalxdı).

Düşməni parça lam aq üçün yuxuda iti də ona köməyə gəlir:

İtim  tutub qozt çaldt 
Amn tiisin qtra yoldt
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Başın altb qozı salclı 
Boğaz alıb tiikal boğdı (11,24)

***

(İlim tutub oııu çaldt,
Onun tiikiin qm b yoldı.
Başın alıb yer^ saldı 
Boğazlayıb biitiin boğdu).

Şərqilərdə çoxlu məcazi söz, ifadə, bütövlülcdə məcazi fıkirlor- 
dən, rəmzlərdən istifadə olunur, bununla da qəhrəmanın psixoU) ji 
vəziyyəti verilir, daxili aləmi açılır.Yuxuda çarpışmaq, gecəyarısı 
səksəkəli gəzib-dolaşmaq, “qara-qırmızı” qurdun ardmca qoşmaq 
və s. ağır psixoloji gərginlikdir ki, öz bədii ifadəsini nəğmədə tapıb- 
dır.

Lakin o, təpəyə qalxıb baxır, vəziyyəti müşahidə edir, düşməni 
tanıyıb arxaym olur. İstəsə düşmən qoşununu tuta, əsir edə də bilər; 
am m a bu mənzərə ona hər şeyi deyir, sabahkı zəfərdən xəbər verir:

Ağa biiktir iizs yordım
Barıq yakıb qaya gördim
Anı bilib taqı bardtm
Tiikəl yağt tozt toğdı (I, 455 -  456)

■ k * *

( Qalxtb təpa iists çtxdtm,
Yaxtn g^lib qtya baxdtm,
Onu bilib yens getdim,
Tamam yağı tozıı qopdu)

***

Aban qalsam iizii bartb 
Tııtar ərdim siisin tarıb

Bulun qtltb başt yarıb  
Yoluğ barça mana ytğdı (I, 399)

***

(Arzu etsam ona çatıb 
Tutardtm, qoşttnun yaytb,
Əsir altb, baştn yartb.
Amma o, hər şeyi dedi)

Növbəti şərqidə səhərin açılmasma, günün doğması ilə qara 
gecənin qurtarmasma işarə vurulur. Qəhrəman düşdüyü dardan qur- 
tarır, gərginlik yox olur, o, rahat nəfəs ahr. Bu isə “hər zülmətin bir 
işığı”, “hər gecənin bir səhəri var” -  Zərdüşt fəlsəfı bədii ifadəsinin 
təsdiqidir. Şərqi qələbəyə inam və öz nikbin ruhu ilə diqqəti cəlb 
edir:

Qara tiim ik keçirsədim
Ağtr unt uçursadtm
Yetigənik qaçursadtm
Saqtş içrə giiniim doğdt (III, 247)

***

(Qara gecəni keçirdim,
Ağtr ytıxunu uçurdum.
Böyiik Aytnt qaçtrdtm.
Hesah içra giiniim doğdu)

Q əhrəmanm yuxusunda verilən rəmzi mənalar daha böyükdür, 
şərqilər bütövlükdə mocazdır. Belə ki, hər şeyin axırı xeyirdir, işıqh- 
dır, ağır günlərin sonu çatıb, müharibə, vuruşlar qələbə ilə qurtara- 
caq, səhər açılacaq, gün doğacaqdır.

Son şərqilər - bəndlər məhz gözlənilən, arzu edilən bu günün, 
/əfər gününün tərənnüm ünə həsr olunub, smmış, məğlub edilmiş
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düşmən diz çökür, xəcalət çəkir...

Ərən tztb səkə Uırdı
Başt boynıın sökə turdı
Ufııt bıılııb bükə tıırdı
Uztt qamma təbən bağdt (III. 230 -  231)

***

Ərən əssin aşııttıım
Yükün barça özi çağdt (I, 210)

***

(Ərlər stntb təslim oldıı,
Baştn, boynıın əyib dıırdt.
Xəcil olub bükük qaldı 
Vurmadı, ayağtn bağladt).

Növbəti bənddə, düşmən əsgərləri rəhm diləyir, nəyin bahasma 
olursa-olsun əsirlikdən qurtarm aq, sağ qalmaq istəyirlər:

Evin barktn sattğsadı
Yoiıığ berib yartğsadt
Tirik ərsə ttırıığsadı
Anar sağtnc güni toğdı (III, 333)

***

(Ev-eşiyin satmaq istədi,
Əvəz verib rəhm dilədi.
O, diri qalmaq istədi.
Onun ələm günü doğdu)

Əsirlərə güzəşt də edilir; on lara  iş gördürülür, yük daşıtdırıhr və 
s. onlarm  “ayıbm”dan da keçilir. Belə ki, əsirhkdə işləmək, yük daşı- 
m a q  heç də ayıb deyil.

Uzn bərib boşııttıım  
Tavar yolıtğ taşuttum

( Onu buraxtb boşiadtm,
Əvəzində mal daşttdtnu 
Ərlər aytbtndan keçdim,
Yükün tamam özü çəkdi)

Müharibədə, döyüşdə ayrı-ayn əsgərlərin nə günahı!? Onlar əmrə 
tabedir... Buna görə də onlarm günahm dan keçihb.

Hətta bu məzmun şərqilərin mövzusu d a  olub. Əsirlərə belə mü- 
nasibət, onları bağışlamaq, “ayıbmı” üzə vurm am aq nəsillərə tövsiyə 
edihbdir...

h) ŞərqHərin hir-birinə hağhlığı və poetik qııruluşu

Şərqilər səkkiz hccahdır; barm aq hesabı ilə düzülüb-qoşulub. 
Dörd misradır; üç misra qafıyələnir, dördüncüsü sərbəst gcdir, lakin 
sərbəst qafıyə növbəti bəndin dördüncü, o da ondan sonra gələn 
bəndin dördüncü misrası ilə və s. qafıyələnir və bcləcə axıradək 
davam cdir. Bundan əlavə, bəzi bəndlərin dördüncü misrasınm cynilə 
təkrarlandığı da müşahidə olunur. Bu isə çox qədim, “ Bilqamıs das- 
tan ı” ndan başlanıb gələn ənənədir, sözü, fikri dönə-dönə dcmək, 
bununla da ön plana çəkmək vərdişidir. Aşağıdakı iki bənd şcir 
“D ivan”m ay n -ay n  səhifələrində gctsə də, bir-birinin davamıdır; 
söylənilən fıkirlərin cynilə təkrarı da təsdiq edir ki, bunlar bir-birinin 
ardmca dcyilmiş bəndlərdir, lakin bir-birindən ayrı düşüb.

Ərən alpt okııştılar 
Qtnır gözin bakıştılar
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Qanuığ tolmun tokuştılav 
Qılmc qmqa giicün sığdı (/, 183)

Telim başlar yuvaldımat 
Yağı andın yavaldımat 
Giici anın gavildimat 
Qüınc qmqa giiciin sığdı (I, 397)

(İgid arlər çağrışdılar,
Qızğm g ö zh  baxışdılar,
Var giicilə toqquşdular 
Qılınc qına g iicb  sığdı

Çoxlu başlar yumbalandı,
Yağı onda tapdalandı,
Giicii onıın zəiflədi 
Qılınc qma giiclə sığdı)

Yenə “D ivan”m ayrı-ayn səhifələrində getsə də, növbəti üç bənd- 
dəki f ık irb r  biri digərindən doğur; bunlar da oslindo bir-birinin 
ardm ca deyilmiş bəndbrdir.  Lakin bir-birindən ayrı düşüb.

M .Kaşğarlm m “D ivan”da ayrı-ayrıhqda misal göstərdiyi bütün 
bu  şərqibrdə fikirbr ardıcıldır, bir-birini tamamlayır. Görünür, onlar 
tam  bir əsərin yaddaşlara həkk olunub qalmış ayn-ayn  parçabndır. 
Və yaxud Kaşğarh bu nəğm əbri bir neçə ağızdan d inbyib  qəbmə 
ahb, sonra isə “Divan”m ayn-ayrı səhifəbrində, yeri gəldikcə bənd- 
bənd paylaşdırıb, misal çəkibdir. Lüğət “D ivan”mm məzmunundan 
asıh o laraq  ona  e b  b eb  lazım idi. “D ivan”m m üxtəhf səhifəbrinə 
düşsə də bunlar ayn deyildir. M əzmun vahid süjet xətti üzrə gedir. 
İ.V.Stebleva da bunlan e b  sıralamışdır (128, s. 115 -  123) ki, həmin 
ardıcılhq və vahid süjet ahmr.

Bu fikri təsdiq üçün əlavə dəlilbr də gətirmək olar.
Ə vvəbn, məlum 20 şərqinin bütün b ən d b r i  b ir-b irib  həmqa- 

fiyədir. Görünür, poem am n əldə edilməyən başqa bəndbri də olub.
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Lakin Kaşğarlmm topladığı, üzə çıxardığı şeirbr tam və bir-birinə 
bağh bir fikri, hadisəni təsvir edir, nəticədə yığcam, miniatür bir əsər- 
poema ahnır. Bir-birinə yaxm və ya eyni əsrbrdə “Dədə Q orqud  
kitabı” kimi bir əsər vardısa, tanqutlarla döyüşbrə həsr olunmuş və 
s inəbrə düşüb gəzən, elbri dolaşan bir poema da yarana b ib rd i.  
Tanqutlarla döyüşbr Çin səddinə yaxm, S.J.Malovun dediyinə əsas- 
lansaq, farsdilli tayfa (və ya tayfalar) ib ,  “Dədə Qorqud kitabı”nda 
isə döyüşbr yenə qeyri-türk (və ya qeyri-müsəlman) tayfa lan  -  
“kafirb r”b  gedirdi.

İkinci dəlil güclü ənənə ib  bağhdır. B eb  ki, h əb  m.ö. Alp Ərin 
ölümünə ağılarda da bu üstünlük -  b ən d b r i  bir-birinə bağhıyan 
ümumi həlqəbr, həmqafiyə sözbr var. Bu eyni üslubdan tanqutlarla 
döyüşbrə dair  düzülüb-qoşulmuş əsərdə də istifadə o lunub. Hər 
bəndin öz qafiyəbrindən əlavə, həmqafiyə sözbr eyni halda bəndbri 
də bir-birinə bağlayır, qafiyəbndirir.

Bu qafiyəbrin  bir qismi eyni omonim qafiyə sözbrdən təkrarən 
istifadə olsa da bəndbrin  ifadə etdiyi məzmuna uyğun şəkildə başqa 
mənalarda çıxış edir və ya yeni məna çaları ahr, həm də bunlarm  
hamısı feildir. Şərqibri müasirbşdirərkən biz də bu məna çalarlann- 
dan istifadə etdik. Bu isə beb  bir fikir söybməyə əsas verir ki, şərqibr 
ay n -ay n h q d a  kiçik həcmlidirsə, dördlükdən ibarət olsa da, bü- 
tövlükdə “ 80 m israhq” böyük bir şeir və ya poemadır.

Sual doğa bilər ki, m.ö. AIp Ərin ölümünə ağılarla bu -  miladi 
tarixin VI -  V III yüzillikbrinə aid olan döyüş nəğm əbrin in  dil- 
üslubca bu qədər yaxmhğmı nə i b  izah etmək olar? Z am an  fərqi, 
təxminən min il və daha  artıqdır. Lakin şeirlər dil-üslubca bir-birinə 
çox yaxmdır.

A rtıq  deyildiyi kimi, hər şeydən qabaq  bu, türk dili və ya dil- 
lərinin mühafizəkarhğı, güclü özünümüdafiə keyfiyyəti ilə izah olu- 
nur. Sonra, qədim d ö v rb rə  doğru  getdikcə, hər sahədə özünü 
göstərən b n g  inkişaf və b n g  dəyişiklik d ib ,  canh dilin inkişafı və 
dəyişikliyinə də aiddir. Ərəb istilası və sonralar zaman-zaman fars 
hökmranhğmm üstünlüyü, türk xalqlannm ayrılması, parçalanması,
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habelə dilbrin bir-birindən ayn düşməsinə, uzaqlaşmasına scıbəb ol- 
m uşdu ki, bu proses bu günədək davam  edir. Şərqilərdo lars, ərəb 
sö/.ü və ya ifadəsinə təsadüf olunmur. Bu dəlillərin özü də təsdiq et- 
mirmi ki, Kaşğarlmm qələmə aldığı şeirlər XI və ya buna yaxm əsr- 
lərdə yaranmamışdı və yarana da bilməzdi. Bunlarm tarixi daha 
qədimlərə - bir qismi, o rada  təsvir olunan hadisə və əhvalatlara görə 
miladi tarixin əvvəllərinə, bir qismi isə hətta m.ö. yüzilliklərə gedib 
çıxır. Deməh, M ahm ud  K aşğarhnm  “D iv an ”-ma düşən poetik 
parçalar XI əsrə qədərki, təxminən min, min beş yüz ilhk bir dövrün 
söz sənəti nümunələri və şeir inciləri toplusu idi. Bunlar xalqm əsrlər 
boyu yığıhb gələn folklor sərvəti idi ki, qələmə ahnmışdı. Buna görə, 
İ.V.Steblevanm bu əsərləri “XI əsrin türk şeir inciləri” kimi təqdimi 
və öz dəyərh kitabma bu adı verməsi elmi həqiqətdən uzaqdır. Məgər 
bu şeirləri Kaşğarhya söyləyənlər və ya ahm in özü düzüb-qoşmuş- 
dum u ki, XI əsrə aid olsun...

Bu şeirlərdəki məzmunu bəzən müasir z^ngin dihmizlə belə dəqiq 
vermək, şeirin şəkhni, ölçüsünü, rədiflərini eynilə saxlamaq mümkün 
olmur, əsh ahrmıır. Bu onu təsdiq edir ki, hər dövrdə türk -  Azər- 
baycan şeirinin öz yüksək məzmun və şəkilləri olub, şeirdə sözlərin 
sabit sırası, düzümü və öz yeri olub. O dur ki, sözü yerindən eləmək, 
sırasmı, düzümünü pozmaq çətindir, onu müasir dihmizdə verərkən, 
təbii olaraq, şeir öz ilkinhyini xeyh itirir, əshlə müqayisədə zəif səs- 
lənir. Burada tarixihk qanunauyğunluğu da var. Eyni sistemh, eyni 
əsash, eyni köklü və qramm atik quruluşlu dil olsa da, hər dövrün öz 
ruhu, bədii təfəkkür və onun  müəyyən qəhbə düşmüş ifadə şəkilləri 
var, qədim və arxaikhyi ilə bağh sözlərin bir-birini izləməsi qanunları 
var, bir-birilə birləşməsi və ayrılması üsulları və s. var...

Beləhklə, tanqutlarla döyüş nəğmələri türk xalqlarmm, o sıradan 
Azərbaycan xalqmm, ən azı, miladi tarixin I əsrindən VII ~ VIII əsr- 
lərə doğru  olan bədii-estetik təfəkkür tərzidir, mövcud şeir şəkilləri- 
dir. Azərbaycan şeirinin əsasları bu  köklərlə möhkəm və qırılmaz 
tellərlə bağhdır.

Uyğurlarla döyüşlərə həsr olunmuş nəğmə-şərqilər də bu ənənə-

nin davamıdır, poetik təfəkkürün daha bir sahəsidir.

3) Uyğurlarla döyüşlərə həsr olunmuş Dəğmələr

U yğurlarla  döyüşlərdə O ğraq, Tat tayfaları da  xatırlanır. Bu, 
həmin döyüşlərlə bağh deyilmiş şeirlərdən aydm olur.

Ağdt qjzıl bayraq 
Toğdt qara topraq  
Yetşii gəlib oğraq 
Toqşıb amn keçtimiz 

***

(Qalxdı qtzü bayraq,
Doğdtt qara torpaq 
Yetişib gəlib oğraq 
Toqşttb onu keçdik biz).

Və:

Beçkəm* ttrttb atlaqa 
Uyğur dağt tatlaqa  
O ğrtyavttz ttlağa 
Quşlar kibi uctımtz (I, 483)

' k i s ' k

(Bıtnçuq vurub atlara, 
Uyğttra, həm tatlara, 
Oğru, yaman itlərə 
Quşlar kinü ttcduq biz)-

* Beçkəm (buncuq) - ipək və ya  at tükündən düzəldilir; buncuq - qədimlərdə ata- 
manlann və getmanlarm hakimiyyət rəmzi olaraq düyünlənib ağac başına keçirilmiş 

at quyruğu.
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Birinci şeirdə, artıq qızıl bayraq qaldınlıb. Torpaq da ayağa 
qalxıb, “doğub”, döyüşə hazırdır. Oğraqlara qarşı hücum başlanır.

İkinci şeirdə düşmən tərəf lənətlənir. Onlara “oğru", yaman 
(yavuz) itbr -  deyə müraciət edilir və quş kimi hücuma keçildiyi 
təsvir olunur.

Elə ilk baxışdan münasibət aydmdır.
Türkbrin həm öz doğma, həm də yad tayfalarla döyüş təcrübəsi, 

müstəqillik, vahid hakimiyyət uğrunda apardığı bütün döyüş səh- 
nəbrinin təsvirbri təsdiq edir ki, müqabil-düşmən tərəf açıq ürəkb 
yüksək mövqedən, hərtərəfli təsvir olunur. Uyğurlarla döyüşbrə həsr 
olunmuş şeirbrdə isə əksinədir. Uyğurlara, tatlara “oğru”, “yavuz” 
(yaman, quduz) sifətbri verihr.

Başqa ölçü və qafıyəh bir şeir tat döyüşçüsünün acizliyinə həsr 
olunub. O döyüşsüz-vuruşsuz təshm olur. Buna görə bir qədər satirik 
ruhludur.

G əld i m ana ta t  
A yd ım  im di y a t  
Q ıışqa bıılııb ət 
S m i  t ih r  ııs b ö ri (I , 36)

***

( G əld i m ənə ta t,
D edim : in d iy a t,
Q ıışa oldun ət,
S ən i dildr ac  qu rd )

Uyğurlarla döyüşbrdə də Tanrıya üz tutmaq, hücumdan əvvəl 
Tanrmı öyüb, ondan kömək diləmək, necə deyərbr, döyüşə ibadətb 
başlamaq diqqəti cəlb edir. Öz ruhu etibarib bu əsərlər “Orxon- 
Yenisey” kitabəbrib səsbşir, onları tamamlayır.

Qudrııq q a tıq  tü k d ü m iz  
Tənrik ö k ü ş ökdü m iz  
K əm şib  a tığ  tək d im iz  
A ldab  yan a  qa çtım ız (I, 472)

(Q ııyruğu  bərk  d ü yd ü k  biz,
Tanrını ço x  ö yd ü k  b iz,
A tı  çapıb ça td ıq  biz,
A ld a b  ya n a  qaçdtq  b iz )

Şeirdə son misra düşündürür. N ə üçün məhz döyüş yerino çat- 
dıqda vuruş başlanmır, müqabil tərəf “aldadıhb” yan kcçihr. BəH, 
bunun mənası vardır. Bu, düşməni qorxutmaq, onu çaşdırmaqla təs- 
hm etmək, qan tökməmək siyasətib əlaqədardı. Metenin, 13umm və 
İstemi xaqanm döyüşbrindən bu xətt biz^ molumdur: mümkün qədər 
təbfata yol verməmək, danışıqla, sülh-barışıq yolu iiə, ehtiyac duyul- 
duqda isə hədn-qorxu gəlmək, gecə ikən hücum çəkib düşmənin 
üstünü almaq və qəbbə əldə etmək. Qapağan xan da, Mogilyan 
Bilgə xaqan da bu siyasətib hərəkət ctmiş, qəbbəbr qazanmışlar.

Bu şeir də həmin ruhdadır;

G im i içrə oldurub  
Ü la sııvın g eç tim iz  
U yğur ta b a  başlantb  
M u nlaq  elin a ç tım ız  (III , 235)

***

(G a m i içrə dolıışııb,
Ü la  sııyun k eçd ik  biz,
U yğ ıır  sam ta baş a lıb  
M u n la q  elin aşd ıq  b iz)-
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Gəmi ib  Üla suyu keçilir, Uyğur səmtə üz tutulur, Munlaq eli 
aşılıb keçilir. Yenə də onlar xoşluqla tabe olmaq istəmir, müqavimət 
göstərilir. Bebliklə, təşəbbüslər edilir, müqabil tərəf dönə-dönə sı- 
naqdan keçirilir, lakin nəticə vermir və tamam başqa vəziyyət almır. 
Buna uyğun olaraq da döyüşlər başlanır və nəğmələr düzülüb-qoşu- 
lur, vəziyyətə uyğun nəğmə yaranır.

Gelin izləyii aqiımız 
Kəndlər iiz^ çıqtımtz 
Furxan * evin yıqtım ız 
Burxan** üzə sıctımız (I, 343)

***

(Selhr təkin axäıq biz,
Kəndlər iizrə çökdiik biz,
Furxan evin yıxdıq biz.
Burxan iistə çxxdıq biz)

Növbəti basqmlar gecə edilir və döyüşlərə son qoyulur, qələbə 
qazanılır:

Tünlə bilə bastımız 
Təgmə yanaq pusttmtz 
Kəsməhrin kəstimiz 
Mtnqlaq ərən btsttmtz (I, 434)

***

(Gecə ih  basdıq biz,
Hər bir yandan pusduq biz, 
Baş tükhrin kəsdik biz; 
Mınqlaq əhlin biçdik biz)

* Furxan e\'i - budda msbədi. ibadətgalu
** Burxan - büt e\ i, səcdəgalı
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Beləliklə, biz Vətən torpağı, onun birliyi və bu birliyin qorun- 
ması, ona olan sədaqət, Vətənə vurğunluq və b. mövzularda, ürək- 
lərdə özünə yer edib, dillərdə gəzən çox zəngin bir mənzərə ilə, 
qəhrəmanlıq şərqiləri və nəğmələrlə tanış olduq.

Bütün bu şeir-nəğmələr həyatdan gəlib. Döyüşlərdə yaranıb; bir- 
lik, əmin-amanhq, “el adətlərinin qorunması” və yaşadılması, ra- 
hathq, qayğıları azaltmaq və s. kimi müqəddəs hisslər uğrunda gedən 
mübarizələrdə düzülüb-qoşulub. Baş verən hadisələrin, istər ümumi- 
hkdə türk ordusunun və istərsə də ayrı-ayrıhqda döyüşçülərin 
göstərdiyi şücaətlərinin, hiss və duyğularınm, ana torpağa, Vətənə 
bağhhğm tərənnümü -  nəğmələşməsidir. Bunlar hamısı ürəkdən 
gəhb. Burada heç bir qondarma yoxdur. Bu qol, bu ədəbiyyat xalqın 
mənəvi dünyası olmaqla, həmişə onun əmin-amanlığı keşiyində də 
dayanıb: “Qoyun qurdla otlasm” -  amahna xidmət edib. Ana tor- 
pağa, Vətənə məhəbbət hissi bu ədəbiyyatm baş mövzusu, leytmotivi 
olub.

2. SE V G İ-M Ə H Ə B B Ə TLİR İK A SI

“İnsan oğlunu Göylərlə Yerin qovuşması, sevgisi yaradıb” 
(KTb. 1) -  deyən bizim ulu babalar üstümüzdəki Göyləri uca Tanrı 
saydığı kimi, torpağı -  Yeri, Suyu da bu səviyyədə tanımış, təqdim 
və təqdir etmişlər. Deməh, insan sevgidən, məhəbbətdən yoğrulub; 
insanla birgə sevgi də, məhəbbət də doğulub. Ulularımızm qənaəti 
belədir.

Doğulduğu, dünyaya göz açdığı gündən insan oğlu, həqiqətən 
sevgi ilə, məhəbbətlə əhatə olunur. İnsanı, onunla birhkdə ictimai 
varhğı, təbiəti əhatə edən bu ah hiss, bu ah duyğu elə əshndə insanm 
öz “kəşfı”, öz daxih -  ruhani naihyyətidir; onun elə, xalqa, insana, 
təbiətə olan münasibətinin ah təzahürüdür. Bu ah nemət anadan- 
gəlmədir və bu adla hallanan ana Vətənlə, Yerlə, Su ilə, ellə, oba ilə 
həmahəng olur, kamilləşir. İnsan həyatı bunsuz ağlasığmazdır.
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Sevgi, məhəbbət geniş və əhatəli olduğu qədor də müqəddəs an- 
layışdır. Bunlar maddi aləmin bütün sahələrini əhatə edir, - dcsək, 
burada yanhşhq olar, amma səhv olmaz. Cinsi, bəşəriyyətin 
gələcəyini və inkişafmı şərtləndirən məhəbbət həmişə ön sırada 
dayanmış və indi də ön sjrada dayanır. İnsanm insana, yəni oğlanm  
qıza və əksinə olan cinsi məhəbbət, təbiidir, həmişə ədəbiyyatm da 
ilk və obədi mövzusudur.

Bu mövzu tükənən deyil. Məhəbbətin şirini-acısı, odu-alovu olub 
və var; məhəbbətin götür-qoyları, aynhq dəmləri, xoş anlan olub və 
var; məhəbbətin uğurlusu, uğursuzu olub və var. Buna görə, əzəldən 
ədəbiyyatımızm baş mövzusu olub, indi də baş mövzusu olaraq qahr.

İnsanm daxih mənəvi və zahiri gözəlliyi; mərdhyi, cəsarəti, 
ləyaqəti, əxlaqı, ədəb-ərkanı, isməti, şərəl'i, ağlı, dərrakəsi, boyu- 
buxunu, qaməti, sir-sifəti, gözü-qaşı, sözü-söhbəti, oturuşu-duruşu, 
rəftarı və s. əzəl gündən ululanmızm diqqətindən yaymmamış və bu, 
ədəbiyyatm fəal və həmişə təzə söhbəti-sözü olmuşdur. Ulu babalar 
bütün bu insani keyfıyyətləri əzəl gündən müşahidə ctmiş, duy- 
muşlar, bunları vəsf etmişlər, öz ədəbi-bədii yaradıcılığı, söz sənəti 
incilərilə əbədiləşdirmiş, bizim üçün yadigar qoyub getmişlər.

Ulularm  duyumu və hissincə scvginin, məhəbbətin hər anı 
gözəldir, şeirdir; ruhun qidası, hisslərin ah düzümü, odu-alovudur. 
Bəzən onun bircə əlaməti, qığılcımı insana bəs edər: onu çalar, “bənd 
edər” .

Bulnar m ən i ulas g ö z  
Q ara m əniz q tz t l  y ü z  
Andın ta m a r tü k ə l tuz  
Bulnar ya n a  o l q açar (I, 6 0 )

***

( M ən i bən d  cdər ala  göz, 
Q ara həniz, q ız tl  iiz- 
Ondan dam ar tam am  diiz  
M ən i hənd edih, o q açar)

Ulularm duyumu və hissincə sevginin, məhəbbətin hər anı 
gözəldir, şeirdir; uğursuz olsa bclə. “ala göz”, “qızıh üz ’ “duzlu” 
gözəl oğlanı “bənd edib” gedib, qəlbini ahb aparıb. Lakin oğlan gec 
tərpənib, gcc ayıhb. İndi dad hara çatar?!

B a rd ı gözü m  yaru q t 
A ld ı özü m  qonuqt 
Q anda ərinc qantqt 
Ə m d i uztn tızğtırttr (I , 4 6 -47 )

***

(G e td i gözü m  iştğt,
A ld t qəlhim  apardt.
H a rd a d t o, hardadt?
M ə n i indi a y tld tr )

Uluların duyumu və hissincə scvginin, məhəbbətin hər anı 
gözəldir, şeirdir. Gözəlin baş əyməsi, bircə “him i, işarəsi eşqə bəs 
cdər; göz yaşını silər, xəstə qəlbini ovudar. Amma “səyyah kimi 
kcçib getməsi olmaya!

Y iiknüh m ana im lədi 
G ö zü m  yaştn  yam lad t.
B ağrtm  haştn əm h d i
Ə lk in  hııluh o l keçər (IH , 84-85)

■ k * *

(B a ş  əyih  o him  ctdi, 
G ö zü m  yaştn  o sildi. 
B a ğ rım  haştn sa ğ a ltd ı 
S ə y y a h  olııh o k eçər)

Uluların duyumu və hissincə sevginin, məhəbbətin hər anı
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gözəldir, şeirdir; uğursuz olsa belə. Gözəl baş əyib, “him” cləyib bu 
şirin hərək^tilə aşiqi sağaltdı. Amma o gecikdi, soyuq tərpəndi, indi 
qayğı onu üzüb, əldən salır.

G ördii m əni əm ləyü  
B aqtı m ana im ləyü  
Q aldım  k ö n iil Uımltyu  
Q adğtt m ən i tm ğ m w  (III, 2 9 5 )

***

( G ördü m əni sağa ltd ı,
B axd ı m ənə him  etd i.
Q aldtm , kön lüm  soyıtdu  
Q ayğ ı m ən i ço x  y o r ıır ) .

Ulularm  duyumu və hissincə sevginin, məhəbbotin hər anı 
gözəldir, şeirdir; uğursuz olsa belə. Bir an, bir görüş də sevmək- 
sevilmək üçün bəs imiş. Aşiq təşvişdədir, qorxu içindədir. Çünki 
gözəl onun könlünü alıb aparıb, indi kədər, ayrıhq dəmi onu 
bürüyüb, o, saralıb solur;

Ü zik  m əni q o m tllt 
Saqtnç m ana y ım ıtt ı  
K önlüm  anar əm itti  
Y iizüm  m ənin sarğarıır (1 ,6 9 )

' k ' k ' k

(T əşviş  m əni qorxutdu,
K ədər m əni b iiriidü ,
K önliim  ona bağlandı,
Ü ziim  m ənim  sa ra h r)

Ulularm  duyumu və hissincə sevginin, məhəbbətin hər anı
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gözəldir, şeirdir; uğursuz olsa belə. Aşiq gözəlin dahnca ağlayıb 
məhv olduğunu deyir, öz bağrı başmı qanatdığmı etiraf edir; qaçmış 
bəxtini axtanr, göz yaşı qanmm “yağmur tək” saçdığmı bəyan edir;

Y tğlab  tızn artad tm  
B ağrım  baştn qartad ım  
Q açm ış qııtıığ ir təd im  
Yağm ur k ib i qan sa ça r (I , 2 7 2 )

* * *

(A ğ la b  daltnca, m əhv oldum ,
B ağrım  baştn qanatdım .
Q açm ış bəx tim  a x ta rd tm ;
Y ağm ur tək  qantm  sa ça r) və hb.

Vurğunluğun, eşqin-üzgünlüyün oda tutuşması, yanıb-yaxılması 
ürəyi qovurması,.. gecə-gündüz ağlamağı, dərdi-qəmi... Bütün bunlar 
gözəldir, ləzzətli əzablardır; bu gözəlHyi duyan, bu ləz.zətli əzablara 
dözən oğul gərək, əsl məhəbbət aşiqi gərək. Ululanmız belə oğullar 
olub, bu gözəlliyi duyub, bu əzablara dözüblər, məhəbbət aşiqi olub- 
lar. Onlarm düzüb-qoşduğu, yaratdığı söz inciləri, cşq-məhəbbət 
nəğmələri buna tam şahidlik edir, bizi inandınr və başlıcası isə, bizi 
onlann ruhu, qəlbi, mənəvi aləmi ilə birləşdirir, doğmalaşdınr.

Şeir-nəğmələrdə gözəlin işvəsi-nazı, ürəkliliyi, göz vurub “əkil- 
məsi” və əksinə, oğlanm süstlüyü, sonradan ayılması, əzab-əziyyəti, 
özünü danlaması, yanıb-yaxılması və s. mövzulan əsasdır. Heç kəs, 
nə oğlan, nə də qız unudulmayıb. Hər iki tərəf eyni dərəcədə vəsf 
olunub, hər iki tərəfin bir-birinə olan meyli verilib. Sevib-seçilməkdə, 
həyatm bu əzəli, əbədi və təbii axarmda, oğlan da, qız da fəaldır, biri
o birinin qalbini fəth etməkdə sərbəstdir, azaddır. Lakin şeirlər ək- 
sərən oğlanm dilindəndir; oğlanm fəalhğı, oğlanm gözələ müraciəti, 
sözü, onu dəvəti, tənəsi, habelə naləsi, ahu-zan və s. üstündür.

Oğlanm arzusu-dərdi var; o elə bir qız istəyir ki, sözlü-söhbətli
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olsun, xalı qara, özü “duzlu" olsun, gözləri güzgü tək aydın olsun; 
özünü o güzgüdə görsün:

Berin maııa sözgiy^
Mənlik qara tuzqıya 
Yalvın tutar gözgiyə 
Munum mənin bilinə (III, 359)

***

(Verin manə sözcigəz,
Xalı qara duzcığaz.
G özhr tutar güzgücəz,
Dərdim mənim bilinə)

Oğlan özünü simurq quşu i b  müqayisə edir; boğazmı yoxlamaq 
istəyir ki, bildirçin qəlbinin çağlayan odunu-alovunu qıza desin, 
onun  könlünü alsm.

Buç buç ötər səmürgük
Boğzı üçiin tənlənür
Özüm mənin budurstn
Ott anm çaqlanur (II, 290 və I, 513)

***

(Buç-buç ötərkən simurğ
O, boğazın yoxlayır.
Qəlbim mənim bildirçin,
Odu onun çağlayu )

Oğlan intizar.dadır, qəlbi sıxılır, sevdiyi qız ib  gülüb-oynamaq 
istəyir; eyş-işrət domi çatıb, hər şey var, am m a könül verdiyi qız yox- 
dur, h ə b  gəlib çıxmayıb:

Köglər qamuğ tüzüldi 
Ivrıq iziş tizUdi 
Sənsiz özüm üzəldi 
Gəlgil amul oynalım (III, 131)

***

(Bütün dəstgah yığıldı 
Səhəng, kasa düzüldü.
Sənsiz qəlbim üzüldü;
Gəlgil sakit oynayaq)

Oğlan könül bağladığı qızdan nigarandır; o dönüklük edib çıxıb 
gedibdir, onu qayğıda qoyubdur; odur ki, işi-gücü e b  ağlamaqdır:

Yelkin bulub barduqı 
Könlüm anar bağlayu 
Qaldtm ərinc qadğuqa 
İşim uzuytğlayu (III, 309)

* * *

(Dönük oltıb getdi o,
Könlüm ona bağlamb.
Qaldtm belə qayğtda,
Işim olub ağlamaq)

Oğlan xəstədir, təbyə düşüb ayağım yaralayıb; sevdiyi qız onun 
dadm a çatıb məlhəm olub, ona şəfa verib, sağaldıb:

İklədi mənin adaq 
Görməzib oğrn ttızaq  
İglədim ondan uzaq 
ƏnüəgU əmdi tuzaq (I, 380)

608' 609



***

(X əs tə  id i ayağ ım ,
G örm adim  mən tələni,
Ondan b ərk  n axoşlad ım  
Ş əfa  verdin, sevg ilim )

Oğlanm sevdiyi qız oxlarmı hazırlayıb atmalıdır; ancaq onu 
nişan almır. Atsa da əhəmiyyəti yoxdur. Çünki, onsuz da o gözbr 
çoxdan onun canmı ahb, ox nəyə gərəkmiş?..

A tğ a lır  o k m  a za q
T əgm əd i bu sa v  ıışaq
O ğrağ ım  kən dü  y ıra q
B ıılnadı m əni qa ra q  (II, 20  V3III, 2 9 )

***
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( A tm a ğ a  oxıın  y ığ d ı, 
M ən i ııişan alm adı. 
M əqsad im  bundan iraq, 
A ld ı can ım  qara  g ö z )

Oğlan eşqin oduna ahşıb-yanır, üzülüb-gedir, qovrulur; gecəsi- 
gündüzü yoxdur, göz yaşlan onu boğur.

Ü zik  o t ı  tııtıınub
Ö pgə y iir ə k  qağrulur
Tiin gün  turub y ığ la yu
Y aşım  m ənin savru lur (II, 144  və II, 233 )

' k ' k i e

(E şqin  odu tutuşuh,
C iyər, iirək  qovrulur. 
G ecə-gündüz ağ layıb  
Y aşım  m ənim  sovru lnr) və hb.

Bütün bunlar ulularımızm eşq-məhəbbət duyumu, həyatm ah 
mənəvi neməti olan sevgi, sevib-sevilmək haqqmda, insana, gözəlliyə 
məhəbbət haqqmda çox təbii, çox səmimi sözlərdir.

İki şeir isə aynca gözlərə, gözlərə olan vurğunluğa, gözəlin hüsn- 
camahna, məftunluğa, “bənd olmağa” həsr edilib. Gözəl üçün min 
kişi canmdan keçib, qəlbini ona verib, amma, qızm qəlbini ala 
bilməyib.

Aşağıdakı şeir naməlum bir şəxsin admdan deyiUb.

Q oyğaşu b  y a tsa  anın y iiz in ə  
A lsıq a r ökin anın sözinə  
M in  k iş i yu lıığ ı bıılııb özinə  
B erg ələr  özin am n gözü n ə (I, 243 )

***

(K im  qucuşub ya tsa , onnan üz-üzə,
C a va b  tapa  bilm əz onıın sözünə;
M in  k iş i zərər y e tir ib  özünə,
V erərlər qəlbini onun g ö zü n ə)

Şeiri bu mənada açmaq, yozmaq olar; hər kəs, “gəlsə”, gözəlb  
üz-üzə dayansa və ya üz-üzə “qucuşub yatsa” bcb, onun sözü 
qarşısmda aciz qahr, ona cavab verə, suallarma cavab tapa bilmir. 
Çünki qız gözəl olduğu qədər də ağılhdır, hər kimsəni ağh-kamah, 
sözü ib  susdurur. Odur ki, “min kişi ondan zərər çəkib”, əzab- 
əziyyətə düşüb, canmdan keçib; amma gözəl ona məhəl qoymayıb, 
ürək verməyib, onun gözbri “kimsə”bri -  min kişini məftun edib, 
qəlbini ahb, onları yana-yana qoyub...

Növbəti şcir də cyni ruhdadır, amma birinci şəxsin dilindəndir.

A vla lu r özü m  am n tıızına  
Ə m lə lü r  gö zü m  anın tozın a
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Min kişi yuluğı bulub öziiıı^
B erg a b r  özün  am ıt gözü ııə  (1 4 ,1 3 -1 4 )

. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

***

(B ən d  o laram  ö zü tn  onun hüsnünə,
Ş əfa  ta p a r  g ö zü m  onun tozuna.
M in  k iş i zərər  y e tir ib  özünə,
V erərlər qəlb in i onun g ö zü n ə)

Şeirdə oğlanın -  “M ən”in arzu şəklində, qıza, onun hüsn-ca- 
malına bənd olduğu verilir, gözəlin ayağmın tozundan da o, şəfa 
tapar, gözləri dincəbr; bu da ona bəs edərdi. Lakin gözəl tabe olan 
deyil, könlünü heç kimə vermir, hammı yandırıb-yaxır. Başqalan -  
“min kişi” kimi onu da o gözlər bənd edib, canmı ahb, yana-yana 
qoyub...

Gözəlhyin ilkin əlaməti, söz yox, gözlərdir; gözəl sözü də, 
görünür, göz sözü ilə bağhdır, göz  sözündən yaramb; göz+əl... Buna 
görədir ki, ululanmız gözə, gözəlliyə vurğun olublar, gözdən ilham 
ahblar, gözləri dönə-dönə vəsf ediblər. Gözləri nəyə bənzədəsən, nə 
ilə müqayisə edəsən ki, onda olan füsunkarhğı, dərinUyi verə, vəsf 
edə biləsən!

Ulular gözə gözəl sifətlər veriblər;

Bulnar məni ulas g ö z  (1, 60)
(Məni bənd edər ala  göz).

Ulular əzizlərinə, sevgilisinə gözlərinin işığı deyiblər;

Bardı g ö zü m  ya ru q t  (1 ,46)
(Getdi gözüm işığı).

Ulular gözlərə vurulub, ona qəlb, ürək veriblər;

Bergələr özin  anın gözü nə  (I, 243)
(Verərlər qəlb in i  onun gözünə).
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Ulular gözləri insan qəlbinin güzgüsü sanıblar;

Yalvın tutar g ö zg iyə  (III, 359)
(G ö zlər  tutar g ü zg ü c əz).

Ulular gözləri sehrli, əfsunlu, canalan təsəwür ediblər;

Y alvm  amn, g ö z i  (III, 33)
(S eh rli onun g ö z ü )

Və;

Bulnadı məni qaraq  (11, 20)
(Aldı canım qara  g ö z ) .

Ulular gözləri dalğalanan dənizə oxşadıblar;

A k a r  gözü m  uş tən iz  (II, 45-46)
(A x a r  gö zü m  dən iz tə k ) .

Ulular gözləri dolu qədəhə bənzədiblər;

Uvrıq başı qazlayu 
S a ğ ra q  tolu  g ö zləyü  (1 ,100)
(Səbəng başı -  qaza bəazər,
Q ədəh  -  dolu g ö zə  bən zər).

Ulular gözləri axar çaylarla, sellərlə müqayisə ediblər;

A q tu ru r gözü m  yu la q  (I, 222)
( A x ıd tr  gö zü m  se llər).
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G özbrin  -  “insan qəlbinin güzgüsü” sayılan gözbrin ləsviri, göz- 
b rə  olan bu vurğunluq təsadüfı deyil. Ənənəvi olaraq bu nəğməbrin 
yarandığı dövrə qədər də, onların gəlib K aşğarlm m  “D ivan”ma 
düşənə qədər də, o vaxtdan bu günə qədər də davam edib gəlir. Bizim 
eşq-məhəbbət aşiqbri,  söz ustaları Dədə Q orqud , Qazi Əhməd, 
Nəsimi, FüzuH, Sarı Aşıq, Vaqif, Aşıq Ə bsgər və b. bu qaynaqlar- 
dan  su içibbr, ilham ahblar.

G ö zb r  bu  günün də şeir mövzusudur, sabahm  da şeir mövzusu 
olacaqdır.

G ö zb r  həmişə şeirdir, şeir kimi ihq, isti və qaynardır.

3. TƏ BİƏTİ P O E T İK  D U Y U M  N Ə Ğ M Ə L Ə R İ

D ünya yaranandan  ihn fəsilbri də mövcud olub; həyata can 
verib, onu  dəyişib, təzəbyib. İnsanlarm güzəranı, həyat tərzi həmişə 
fəs ilb rb  bağh olub, onlar fəsilbrin gəhşini səbirsizhkb gözbyibbr, 
fəsilbri vəsf ed ibbr, onlara söz qoşub, nəğmə deyibbr...

Hər fəshn öz abm i var. Fəsihərin hər biri gözəldir; hər birinin öz 
yeri var. Təsəvvür edək ki, yaz, yay, payız bir-birini əvəz edib, keçib 
gedib; uzun günbrin  ömrü gödəhb. Qış gəhr. İstih-soyuqlu, sakit və 
k ü b k h  g ü n b r  növbəbşir, e b  bil, b ir i-b irib  bəhsə girişir, qış yayı 
hədəbyir...  Bu m əzm unun özü poeziyadır, real həyat poeziyası. 
F ik irb ri məcazlarla, bədii i fa d ə b rb  deyilsə, adi şəkildə demək çə- 
tindir və ya heç mümkün də deyildir. Bu, əzəldən də b eb  olmuşdur. 
Şeiri, söz sənətinin həyatm öz axarı, öz poeziyası, öz gözəlhyi doğur- 
muşdur.

Bizim ulu babalar fəsilbrin dəyişməsi, bir-birini əvəz etməsi və 
toqquşm asm da poeziya duyub, ruzigarm bu  təbii axarma şeir qoşub, 
nəğmə bəstəbyibbr; Aym doğmasmı, Günəşin batmasmı, suyun ax- 
masmı, buludlarm  çaxmasmı, kübyin  əsməsini, yağışm şırıUısmı və 
s. m ənaland ınb lar; bunlara bədii don  geyindiribbr, öz mü- 
nasibətbrini, hiss və duyğularmı bədii şəkb  sahb, sabiq ölçü-biçi ib  
nizamlayıblar, qafiyəbyibbr, bu  hiss və duyğulan  bədii əsərbrə çc-

viribbr, həm də bu əsərbr ağızlarda yaranıb sinəbrə həkk olunub, 
dildən-dib düşüb, nəsilbrdən-nəsilbrə ötürülüb gəhb. Biz bu  əsərbr- 
dən qədim dövr türk xalqlan, o sıradan Azərbaycan xalqı ədəbiyya- 
tm m  gözəl inc ib ri kimi bəhs edir və bunlardan  hissiz, həyəcansız 
damşa, söhbət aça bilmirik.

Bu, təbii görünür. Çünki nə qədər qəribə olsa, oxucuya təəccüblü 
gəlsə də, indiyədək ağhmıza b e b  gəlməyib ki, bizim miladi tarixin I 
minihiyinin islamaqədərki dövrü bu qədər zəngin olub, xalqımızm 
sinəsi sözb, şeir -  ağı, nəğmə, şərqi və s. i b  bu qədər dolu olub. Bu 
əsərbr e b  yığcamdır, ölçü-biçi, ahəng, qafıyə i b  e b  bağlanıb ki, 
bəzən onları müasir dihmizdə eynib  verməyə - müasirbşdirməyə çə- 
tinhk çəkirik, qaf iy əb r  əshnə uyğun səviyyədə çıxmır; bəzən yed- 
d ihkb  deyibn şe irb r  səkkizhkb ahnır və s.

Bu da təbii görünür. Çünki hər dövrdə dihn inkişafmm öz 
səviyyəsi olub, ahəngi, bədii uğuru olub, dihn ihyinə işbmiş qram- 
matik qanunları, lüğət tərkibi olub, bu günün baxım m dan arxaik 
söz, ifadə və qafıyəbri olub. Və buna görə də, dihmiz qədim dövr- 
b rd ə  yoxsul, kasıb olub, bədii imkanları məhdud olub -  demək, 
m ü tb q  m ənada  özünü doğrulda bilməz. Hər dövrdə dil m ənsub 
olduğu xalqı təmin edibsə, onun bədii zövqünü, hiss və duyğularmı 
verə, ifadə edə bihbsə, o d ib  yoxsul dil, o dihn yaratdığı ədəbiyyata 
kasıb ədəbiyyat demək olmaz.

Hər dövrün öz ədəbi səviyyəsi var. M üasir baxımdan isə o dövr- 
b r in  ədəbiyyatı əvəzsizdir, müasir türk xalqları ədəbiyyatlarmm qızıl 
külçə qatlarıdır. Bu elmi-tarixi həqiqəti görməmək olmaz. Ədəbiyyat 
h ə b  çox qədim d ö v rb rin  yaratdığı, məsəbn, “Bilqamıs” dastanmm, 
“Avesta”nm və bun la rm  ənənəvi davamı kimi, miladi I minilliyin 
məhsulu olan “ D ədə Q orqud k i ta b f ’nm səviyyəsinə çata 
bilməmişdir. B urada  qanunauyğunluq  var, hikmət var, onu  kəşf 
etmək, aşkarlayıb  üzə çıxarmaq, tarixi və ədəbi həq iqə tb rin  tən- 
tənəsini ya ra tm aq  ədəbiyyatşünashğımızm vacib işi, p rob lem br 
problemidir...

Təbiət poeziyasmm, müasir baxımdan kamil sənət incibrinin.
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gözəl lirik şeirin bu gün də əla nüm unəbri sayıla b ibn , iki-üç 
lövhəsinə nəzər salaq.

U lu  babalar yazm gəlişilə quşlarm cəh-cəhinin, qaranquşlarm 
elçihyinin və insana sığmmasmm, bülbülbrin “dadh-dadh” ötməsi- 
n in poeziyasmı necə də şairanə duyublar!?

Sm dən qaçar sundılaç 
M əndə tınar qırğdac 
Tatlığ ötər sanduvac 
Ə rkək tışı ucraşur (I, 529)

***

(Səndən qaçar oxuyan quş,
Məndə sığınar qaranquş,
Dadb-dadh ötər bülbüL 
Erkək-dişi ntayalaşır).

U lu babalar yazm gəHşib qoyun, qoyunun aynlması, süd sağımı 
və oğlaq-quzu qanşm asm m  poeziyasım necə də şairanə duyublar, 
bunun səmimi, təbii, ürəkaçan və rəngsiz-boyasız təsvirini necə də 
verə bilibbr?!

Qoçnar təkə səşildi 
Sağlıq sürük qoşuldı 
Sütlər qamuğ yuşuldı 
Oğlaq quzı yamraşur.

***

( Qoçlar, təkə ayrıldı, 
Sağmal sürü yığıldı, 
Sütlər tanmm sağıldı; 
Oğlaq-qtıztt qartşır)

Ulu babalar yazm keçib yaym gəhşib qulanlarm qızışması, keçi- 
köbkərin yığışıb yayiağa çəkilməsinin poeziyasmı necə də şairanə 
duyublar, bunun səmimi, təbii, ürəkaçan və rəngsiz-boyasız təsvirini 
necə də verə biliblər?!

Qulan tükəl qomıttı 
Arqar suqaq yumuttt 
Yaylağ taba əm itti 
Tızğtq turub səkrişür (I, 214)

***

616

( Qulan bütün qızışdı,
Keçi-köbkər yığışdı,
Yaylaq sart qalxışdı.
Cərgə tutub səyrişir)

Bununla belə, yaym, yazm-baharm şıltaqlığı da  unudulmayıb. 
Yazda aşıb-daşan sularm, yağışm-selin qorxusu da nəğməyə çəkilib. 
Ulular bu  barədə də öz nəsihətini əsirgəməyib, öyüdünü verib, sözünü 
deyiblər.

Yay körkinə inanma
Suvlar üzə tayanma
Əsizlikik antınma
Tdda ctqar özgə söz (III, 160-161)

***

(Y a z görkünə inanma,
Sular üstdə dayanma,
Pisliyə sən qurşanma;
Dildən çtxar əziz söz)

Nəğmədə “Sular üstdə dayanm a” yay yağışlan və bah ar  seli,
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suyunun coşğunluğuna işarədir ki, yay, bahar fəslində seldən-sudan 
qorun! -  deməkdir; yazm “görkəminə” , gözəlliyinə, hüsnünə uyub 
çaşarsan, sel-su səni aparar, məhv edər. Son iki misra tamam-kamal 
a ta la r  sözü, zərb-məsəl səviyyəsində kəlamlardır; “Pisliyə qur- 
şanm a!” , “Kinli-küdurəth o lm a!”, “Y am anhğa adət etmə!” və 
“Dihni şirin elə!” “D ihndən yaxşı söz, “əziz” söz çıxart!” və hb.

Qışla yaza və yaya həsr olunm uş şeirləri məzmun və əhatə 
dairəsinə görə bir neçə istiqamətdə araşdırm aq olar.

a)  Qış nəğmələri
Bu mövzuda şeirlərdə qışm gəhşinin təsviri olduqca təbii və hoya- 

tidir; babalarm  duyumu və zövqünə söz ola bilməz. Qış öz haqqmı 
tələb edir, öz yerini tu tm ağa çahşır, bu uğurda insan kimi mübarizə 
aparır, vuruşur, daha dürüst desək, qış, yay insan kimi hərəkət edir, 
on lara  insani sifətlər verihr.

Qış, ilk növbədə yazla toqquşur, ona təpinir, hədə-qorxu gəhr. 
Bu şeirlərin bədii təsir gücü, sözün obrazh deyihşi və fikrin ifadə 
tərzində özünü göstərir. Elə bil, oxucu ulularm  zövqünün estetik 
duyum u ilə isinir, xoşallahlanır, ona sevinc və fərəh gətirir.

Aşağıdakı Yaz nəğmələrinə diqqət edək.
Bu şeirdə Qışla Yaym toqquşması, insan kimi, bir-birinə baxışıb 

bir-birinə güc gəlməsi, hücum çəkməsindən bəhs edihr:

Qış Yay bilə tokuştı 
QiDir gözÜD bakıştı 
Tutuşqalı yakıştı 
Utğahmat oğraşur (1 ,17)

***

(Qış Yay ilə toqquşdu, 
QoDur gözlə baxışdı, 
Tutuşaraq yaxışdı, 
Bir-birilə gücləşir)
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Bu şeirdə Qışla Yayra qarşılaşması, insan kimi bir-birinə qarşı 
qoşun çəkib ox atmağa hazır o lduğundan bəhs edihr:

Yay Qış bih qanştt 
Ərdəm yasvı qunştı 
Çifrig tutub giirəşti 
Ortağalt utruşur (11,97)

***

(Y ay  Qış ilə qarışdt,
Ər ox kimi quruşdu,
Qoşun tutub vuruşdu:
Ox çəkibən haztrlaşır)

Nədir bu ox, igid ərbrin  ox kimi qurulması? Nədir bu vuruşma, 
qoşun çəkmə, bu hazırhq? Növbəti şeirlərdə bu suaharm yenə bədii 
cavabı var: qara buhıd, soyuq kiilək, tufan-çovğıın, qar və s.

Bu şeirdə tufan təki gələn sərt küləyin adamları, xüsusilə kasıb- 
kusubu qovub daldalara təpməsindən bəhs edilir:

Gəldi əsin əsnəyi 
Qazqa tükəl iisnəyü 
Girdi budun qasnayu 
Qara btdtt kükrəşür (II, 223)

***

(Gəidi kiilək əsərək,
Tufan tək i kəsərək 
Girdi xalq daldalandı,
Qara bultıd oynaştr)

Bu şeirdə Qışm gəlişilə sərt buludlar guruUusunun, güclü yağışlar 
uğuhusunun xalqı heyrətə gətirdiyindən bəhs edihr:
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Ördi bulıt vtraşu 
A ktı akın tiinrəşü 
Qaldı budun tanlaşu 
Kükrar tağı tanraşür (III, 398)

***

***

(Qalxdı bulud guruldayıb,
Axdı axın uğuldayıb,
Xalq heyrət içrə qahb.
Elə gurlayır, böyriişür)

Bu şeirdə kükrəyərək səmaya qalxmış yağmurlu, dolu ib  yüklü 
buludun “ürküdülüb” ünvanmı itirdiyindən bəhs edilir;

Ağdt bulıt kükrəyü  
Yağmur tolu səkriyü  
Qaltq anə ügriyü 
Qanca barır bəlgüsiiz (I, 354)

***

( Qalxdt bıılud kükrəyib,
Yağmur, dolu səyriyib,
Səma onu ürküdüb,
Hara gedir, bilinmir)

Bu şeirdə soyuğun gəlib, qapmı aldığı, gözəl Yaya təpindiyi və 
hər yerə qar yağdığmdan bəhs edilir;

Tıımlığ gəlib qapsadı 
Qutlıığ yaytğ  təpsədi 
Qarlab azıın yapsadı 
Ə t yin üşiib əmrişür (I, 463)
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(Soyııq qaptm aldt,
G özəl yaya təpindi,
H ər yer  yaman qar aldı,
Bədən üşüb titrəşir).

Sual oluna bibr ki, Qış nə üçün Yaya “təpinir”? Payız Qışa daha 
yaxm olduğu halda, Yayla toqquşur. M əsəb də bundadır. Qışm 
soyuqluğuna qarşı əks qütbü təşkil edən güclü qüvvə Yaym qız- 
marıdır, onu gücdən salmadan, smdırmadan mülayim, barh- 
bərəkətli Payız yetişməzdi. Qışm rəqibi Yaydır, daha dürüst desək, 
qələbənin ilk mərhəbsi Yayı zəiflədib əldən salmaq, aradan götür- 
məkdi. Yaya tam qələbə çalmadan o, hökmranlıq edə bilməz. Söz 
yox, burada bədii məntiq də, ardıcılhq da hesaba ahnıb. Qışla Yaym 
deyişməsinə həsr olunmuş şeirbrdə bədii həqiqətin gücü də bun- 
dadır.

Artıq Qış qapmı alıb, öz işini görür, hər yer qardır... Palçıq, gil- 
lil yoğrulub. Kasıb-kusub soyuqdan büzüşür, xilas üçün yer axtarır;

Balctq bahq yoğrııhır 
Çığay yavıız yığrılur 
Ərnəkləri oğrııiıır 
Ozğııc bilə əvrəşür (I, 248)

***

(Palçtq gil-lil yoğruhır,
Yoxsul, kasıb büzülür,
Barm aqlan titrəyir,
Xilas iiçün tərpəşir).

Ulularm gözündən heç nə yayınmayıb -  Qışm gözəlliyi, torpağa 
verdiyi dinclik, xeyir-bərəkət, məhsul bolluğu və s. də unudulmayıb.
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Qış fəsli gərəklidir, təbiətə, insanlara lazımdır. Qış nə qədər sərt 
gəlsə, nə qədər soyuq olsa, kübklər nə qədər bərk əssə, qar nə qədər 
qalın yağsa, kasıb-kusubun işi çətinə düşsə də, təbiət təzələnir, qurd- 
dan-quşdan  təmizlənir; bu  isə torpağa can verir, onu  məhsula hazır- 
layır, insanları bərkdən-boşdan  çıxarır, heyvanları bərkidir, 
“sm aqdan” keçirir və hb. Buna görə Qış da vacibdir, digər fəsillər 
kimi o da gözəldir. Görün, ulular bu həyat həqiqətini, torpağm bu 
m əzm ununu necə də şairanə tu ta  bihblər, təbiətin bu əzəh və əbədi 
qanununu necə də vəsf ediblər?!

Qış yayğaru sövlənür 
Ər at fənin yavrayur 
İglər yəm ə savrtynr 
Ə t yin taqı bəkrişür (III, 278)

Və ya:

***

(Qış Yaya ptçıldayır: 
Ər, at məndə giiclənir, 
Həm xəstəlik azalır 
Həm də bədən bərkişir)

Ol qar qamuğ qışın inər 
Aşlıq tarığ anın önər 
Yavlaq yağı məndə tinər 
Sən gəliibən təvrəşür (II, 204) 

***

(O  qar bütün Qışda düşər, 
Məlısul, taxıl onda bitər,
Kinli yağ ı mənə sığınar 
Onda ki, Qış gəlib yetişir)
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Və hb.
İndi də Qış qurtarıb Yazm gəlməsinə, baharm vəsfmə deyilmiş 

şeir-şərqilərə keçək.

b) Bahar ıwğnıəhri
Ümumtürk, h ab eb  Azərbaycan poeziyası tarixində Yazm 

gəlməsi, bahar təravətinin tərənnümü həmişə ön plana çəkihb. Yaza, 
bahara, onun gözəlhyinə, insanlara, heyvanlar aləminə, təbiətin 
özünə gətirdiyi sevinc, həyat eşqi, verdiyi xoş təəssürata dair nə qodor 
sözdeyilib, şeiryazıhb, qoşma, bayatı qoşulub! Bunlar saya-hesaba 
gəlməz.

Şah İsmayıl Xətainin “D əhnam ə” poemasmm “ Bahariyyə” fəsh 
də bu misralarla başlanır:

Qış getdi, yenə bahar gəldi,
Giil bitdi və laləzar gəldi...

M ahm ud K aşğarlm m  “D ivan”m da da Yaza, Yazm vəsfinə 
deyilmiş şeirlər sayca çoxdur. Bu mövzuda “Divan”a düşən şeirlər 
gözəl başlanğıcdır, miladi tarixin bütövlükdə min ilini əhatə edir, ona 
zinət verir, bəzəyir, zənginləşdirir. Lakin müəyyən etmək olmur ki, 
bu söz inciləri minilliyin əvvəllərində, yoxsa birinci və ya ikinci 
yarısmda yaranıb, təkmil şəkil ahb. Çünki bu şeirlərdə fikrin ifadə 
tərzi, dili, üslübü, bir sözün bir neçə şəkildə deyilişi, yazılışı və s. 
saxlanılır.

Ulu babalar Yazm gəlişinə vurğun olublar. O nlar baharla oy- 
anan təbiətin - ağ, göy buludların, qalxıb-enən, burulan dumanların, 
bərq vuran şimşəklərin, axar sularm, yaşıl otlarm, düymə-düyün 
bağlayıb qönçələrin, bükülən və açılan çiçəklərin, bir-birilə qanşan, 
qızılı-sarı güllərin, bir-birinə sanşan  yaşılhqların və s. pocziyasını 
şairanə duyub, şairanə də vermişlər. Təbiətin bu əsrarəngiz 
mənzərəsindən məst olduqlarını, bu gözəlliyə “mat qaldıqlarmı” bir 
şeirdə belə ifadə etmişlər:
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Q tzıl sartğ arkaştb 
Yəbkin yaşıl yiizksşib  
Bir-bir kərü yürkəşib  
Yaltnuğ ant tanlaşur (I, 395)

. Azərbaycan adəbiyyatı tarixi

***

(Qtztlf sarı qartştb,
A l yaştlla hörüşüb,
Bir-birinə sartştb,
Adam btına mat qalır)

Ulular Yazın gəlişilə qarm əriməsi və selin-suyun axmmı, aydm 
ulduzlu səmanm gözəlliyini belə görüb təsvir etmişbr:

Yay baruban ərküzi 
Aqtt aktn mnndtızt 
Toğdt yaruğ ytılduzt 
Ttnla sözüm gülgüsüz (I, 96)

***

(Y az gəlib qar əridi,
Güclü sel axdı gəldi,
Aydtn ulduzlar doğdu,
Dinlə sözüm gülmədən)

Ulular Yazm gəlişilə yağışlarm yağıb quru yerbrin gölbndiyini, 
havaya endiyini beb görüb təsvir etmişbr:

Qaqlar qamuğ gölərdi 
Tağlar başt ilərdi 
Azun tını ytltrdı 
Tütü çəçək cərgəşür (1 ,179)

***

(Quru yerlər gölləndi,
Dağlar başt göründü,
Yerin cant isindi;
Əlvan çiçək cərgələşir)

Ulular Yazm gəlişib yağışlarm yağıb saçılması və dürlü gül-çi- 
çəyin açılmasmı, səndəlin müşkə qarışmasmı beb görüb təsvir et- 
mişbr:

Yağmur yağub saçtldı 
Türlüg çəçək suçuldt 
Yinçü qabt açtldı 
Çtndan ytpar yuğruşur (II, 122)

***

(Yağm ur yağtb saçtldt,
Dürlü çiçək açtldt,
İnci qabt açtldt,
Səndəl müşkə qartştr)

Ulular Yazm gəlişib gülün-çiçəyin yerdən baş qaldırıb dirildiyini, 
qönçə bağlayıb büküyündən açıldığmı beb  görüb, təsvir etmişbr:

Tümən çəçək tizildi
Bükündən olyaztld t
ö k ü ş ya ttb  üzəldi
Yerdə qopa azrtşur (I, 233-234)

***

(Saystz çiçək düzüldü,
Bükükdən o açtldt 
Çoxltı ya ttb  üzüldü 
Yerdən qopub aralaştr)
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Ulular Yazın gəlişib saysız-hesabsız çiçəklərin qönçəbndiyini, 
düyülüb büküldüyünü, açılaraq bir-birib saynşdığını beb görüb 
təsvir etmişbr:

Təgnw çəçək ükiildi 
Buktıqlamb biiküldi 
Tüksin tükün tüküldi 
Yarğahmat yürkəşiir (I, 437)

***

(Saysız çiçək yığıldı,
Qönçələnib biiküldü,
Diiymə diiyiin düyüldii;
Açüaraq sayrışır)

Ulular Yazın gəlişib dürlü gülün-çiçəyin açıldığı çölü-çəməni ip ək  
xalıya bənzətmiş, bu çəməndə cənnəti beb görüb, təsvir etmişbr:

Tiirliik çəçək yazddı 
Barçın yaztm  gərildi 
Uçmaq yeri göriUdi 
Tnmluğ yana gölgiisüz (1 ,119)

-kie-k

(Dürlü çiçək açddt 
İpək xalım sərildi 
Cənnət yeri göriildii 
Soyttq daha gələn deyil)

Ulular Yazm gəlişib çaxıb bərq vuran şimşəkbri, qalxıb burulaı 
dumanları, ayğırm, sığırm döl alıb kişnəşməsini beb görüb təsvir et 
mişbr:

Yaştn attb yaşnadt
Tuman tttrub tuşnadt
Azğtr qtstr kişnədi
Ügiir altb oqraşttr (I, 235-236)

***

(Şimşək çaxtb bərq vttrdtt,
Duman qalxtb btırtıldtı,
Ayğtr, qtstr kişnədi;
Höviir altb iyləşir)

Ulular Yazm gəlişib qurd-quşun dirilməsini, erkək-dişinin yığış- 
ması və döl alıb dağılışmasmı beb görüb təsvir etmişbr:

Qttş qtırt qamttğ tirildi 
Ə rkək tişi törildi 
Ügür altb tarıldt.
Ytnqa yana girgiisiiz (III, 5-6)

***

( Qttrt-qtış tamam dirildi,
Ərkək dişi ytğtldt.
Döliin altb dağtldt,
Yttvastna girən deyil)

Ulular Yazm gəlişib  təpəbrin göyərib quru otlan necə giz- 
lədiyini, gölbrin suyunun çoxaldığmı, buğanm, sığırm böyrüşməsini 
beb görüb təsvir etmişlər:

Altn töpii yaşardt 
Urttt otın yaşttrdt 
Gölnin sttvtn kiişərdi 
Stğtr buqa tiinrəşiir (II, 79)
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(Təpə üstü göyərdi,
Qurn otu gizlədi,
Gölün suyu çoxaldı,
Sığır, buğa böyrüşür)

Ulular Yazın gəlişib  ilxıların otlayıb kökəlməsini, sürülərin 
sevincdən gəmrişməsini beb  görüb təsvir etmişlər:

Yılqı yazm  atlanur 
Otlab antn ətlənür 
Bəglər səmüz atlanur 
Sevnib ügür ısrışur (I, 285)

***

(İlxı Yazda atlanır,
Otlab bundan ətlənir.
Bəylər kök ata ndnir;
Sevnib sürü gəmrişir)

V əhb.

Göründüyü kimi, Qışla bağlı şeirbrin bir qismi onun Yayla 
apardığı “mübarizəyə” həsr olunmuşdur. Bu mənada “Qış Yay bib  
qanştı”, “Yay Qış b ib  qanştı”, “Qış Yayğaru sevbnür” (“Qış Yaya 
pıçıldayır”) misralan ilə başlanan şeirbr maraqhdır. “Divan”da 
Yaya aid və onu səciyyəbndirən bir-iki şeir var. Onlardan biri Yaym 
cırcıramasmm, Yaym çibinli-milçəkli, ilanlı günlərinin təsviridir:

Səndə qonar çazanlar 
Quzğu sinək yüanlar 
D ük min qayu təmənlər 
Qttzruq tikib yügrüşür (III, 367)
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***

(Səndə qonar əqrəblər,
Çibin, milçək, ilanlar.
M indir ətrafda onlar 
Quyruq dikib yügrüşür)

Hər halda şeir Yaym qızmarı və çibinli, milçəkli günləri, axşam- 
İarı barədə aydm təsəwür yaradır. Görünür, bu məzmunda, habeb  
Payız fəslinə dair şeirbr Kaşğarlmm qəbminə düşməyib, xalqm  
sinəsində yatıb qahbdır.

Ulu babalann təbiətb təması güclü olub, onlarm bu həssashğı da 
ondan qahb. Onlar təbiətdə hər şeyin öz rəngini, öz ahəngini 
tapıblar, poeziyasım duymaqda mahir olublar. Buna görə, onu sözb, 
sənət dih ib  verə, ifadə edə bihbbr.

Ulu babalar təbiəti qəlbən sevibbr; təbiət hadisəbrindən, onun 
qışmdan-baharmdan, soyuğundan-istisindən, qarmdan-çovğunun- 
dan, yağışmdan-yağmurundan zövq ahblar. Yazm-baharm ayh-ul- 
duzlu gecəbri, səhərin açıhşı, quşlarm cəhcəhi, uçan durnalann səsi 
və s. onlara rahathq verib, onlarm zövqünü oxşayıbdır. M əsəbn, 
aşağıdakı nəğmədə gecə vaxtı səmanm parlaq ulduzlarma baxa- 
baxa, cəh-cəhb ötən quşlarm dadh səsindən həzz ala-ala yatıb yuxu- 
ya gedən xoşbəxt bir ulunun zövqü-səfası təsvir ölunur:

Yaruq yulduz toğarda 
Uznu gəlib bakarmən 
Satnlayu sayraşıb 
Tatluğ ünün qnş ötər (III, 194)

***

(Parlaq ulduz doğanda 
Uzamban baxaram.
Durmadan hey oxuyub 
D adb səslə quş ötər)
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Qışda, Yazda müştərək, necə deyərbr, təbiəti tənzim edən , 
nizamlayan, ona həyat verən, dəyişən, təzəbyən təbii qüvvələr var: 
"bubıd, küJək, yağış, çən, duman, qar... Şeir-nəğmabrdə bu q ü v v ə b r  
o qədər həssaslıqla, dəqiq ifadə olunur, onlara yerinə, daşıdığı məz- 
muna görə e b  epitetbr verilir, e b  sifətbr qoşulur ki, Qışm qış, Y a z m  
da  yazhğı qabardıhr, göz önündə gözəl poetik lövhələr canlanır.

Bəzi anlara diqqət edək.
Qışda buluda “q a ra” sifəti verihr.

Qara buht kökrəşür (II, 223)
(Qara bnlud oynaştr)

***

Və:

Qoydı hulnt yağmurm  
Garib tntar ağ torın 
Qırqa qoztt o l qarın 
Aktn akar anrəşür (III, 39)

***

(Kəsdi bulud yağmurun,
Gərib tutar ağ torun,
Tökdü yerə öz qarın,
Yağış yağar, sel axşar).

Deməh, h ə b  havada, torpağm  canmda istilik var, bulud kainata 
“ağ to r” çəksə də, qar  töksə də yağışa dönür, sel-su axır. Deməh, 
yağan sulu qardır, h əb  əsl Qış gəlməyib...

Və ya:

Ördi bulıt ınraşu
A ktı akın tünrəşü (III, 398)
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(Qalxdı hulnd gurnldayth,
Axdt axtn uğtddaytb)

Yazda buluda “göy-kökşin” və “ağ” sifətbri verihr; yaz yağışlan 
o qədər yağıb ki, hər tərəf sudur, dəniz kimi suyun-sehn içindədir...

Qar huz qamuğ ərüşdi 
Tağlar suvt aktşdı 
Gökşin btdtt ərüşdi 
Qayğuq bultıb əgrişür (I, 186)

' k ' k ' k

( Qar, bnz tamam ərişdi,
Dağlar suyn axtşdt.
Gökşin bulttd qalxtşdt 
Qaytq kimi oynaştr)

Gözəl, poetik mənzərədir: “qar, buz tam am  əriyib, dağ sulan, 
çay kimi axıb gəhr, dəniz yaranır. Göy-göyümtül buludlar qalxışıb 
qayıq kimi suyun üzündə oynaşır” . B urada  “dəniz” sözü yoxdur; 
yerin-yurdun su içində üzməsi məntiqi yolla dənizə bənzədihr, bu- 
ludlar dənizdə üzən qayıqlarla qiyas edihr.

A y qopub əvləttüb
Ak hulut ərlənüb (I, 257-258)

***

A y doğub bədirlənib 
Ağ bttlid qalbilənih)

■ Gözəl, poctik  mənzərədir: “Ay doğub bədirbnib” , bəyaz gecədir,
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“Ağ bulud qəlbibnib” ... Burada, yəqin ki, bir qədər sonralar deyilib- 
qoşulan, kamil şəkil alıb ellərin dilində-ağzında gəzən bu bayatı yada 
düşər:

A y doğdu q^lbilandi,
Doğduqca qəlbüəndi,
Quran gatir ə l basım 
Bu qəlb o qəlbiləndi.

Qış Y ayla “mübarizə”də qələbə çalır, öz yerini tu tur, öz işini 
görür... Lakin  Yaz ona am an vermir. Yazm gəlişi, torpağm  oyan- 
ması, yağışm, selin-suyun axmı Qışm da  ömrünü alır. B ahar gəlir. 
Güllü-çiçəkli bahar! Buşeirlərdə həyatm, heç kəsin iradəsindən asıh 
olm ayan gedişi, fəsillərin dəyişməsi çox təbii şəkildə bədii boyalarla  
öz əksini tapır.

Baharla bağh şeirlərdə təbiətin oyanması, sehn-suyun daşması 
həyat gerçəkhyinə uyğun təsvir olunur. Bu şeirlər baharm özü kimi 
ihqdır, istidir, yazm ahəngi ilə düzülüb, elə bil, güllə-çiçəklə dəstə 
bağlanıb, u lu lann  qəlbinin dərinhklərində bəstələnib dünyaya gəhb- 
dir. Buna görə də, dilcə bir qədər arxaik nəzərə çarpsa da, min, min 
beş yüz və bəlkə də iki min il bundan əvvəl olduğu kimi, bu gün də 
təravəthdir, gözəldir, qədim dövrlərin də, bu  günün də əsl sənət inci- 
ləri, bədii sözün ölməz nümunələridir.

4) Ö YÜ D -N ƏSİH Ə T, Q O N AQ PƏ RVƏ RLİK  
VƏ BAŞQA M O TİV LƏ R

Q anun-qaydalar, adət-ənənələr dedikdə, bura  çox şey, xalqm 
bütün mənəvi və xəlqi-milh keyfıyyətləri daxildir; kişilik, mərdhk, 
dostluqda sədaqət, düzlük, ailəcanhhq, qonaqpərvərhk, ədəb-ərkan, 
böyüyə hörmət, kiçiyə qayğı və s. Bunlar min illər boyu qazanıhb, 
kamilləşib, qorunub xalqm mənəvi zənginliyinə çevrilib.

Xalq kəlam m a hörmət, müdriklərə inam və ehtiram qədim və

orta əsrlər dövrü xalq yaradıcıhğmm təbhğ və təlqin etdiyi fıkirlərdir. 
Şeirlərdə bəzən elə mühüm, zəruri və həyati məsələlər qoyulur, 
nəsihətlər edihr ki, bu gün də gərəkhdir və onlardan yan keçmək 
olmaz. Bunlar xalqm keçmişini bu  günü ilə bağlayan, onu  tamam- 
layan və inkişaf etdirən əvəzsiz söz inciləridir.

Ululanmızm öyüd-nəsihətincə, kişi sifəth olmaq, insana, ər sifəth 
adam a ər sifəti göstərmək, yüksək hörmət və qayğı göstərmək gərək, 
çünki açıqqabaqhhq, şirindilhhk insanm gözəlhyidir.

Gülsə kişi yüziinə 
Görklüg yiizin görüngil 
Yavlaq güdəz tilinni 
Ədgü savığ tiləngil (III, 43)

***

( Gülsə kişi üzünə,
G özəl üzün göstərgU.
Pisdən qoru dilini,
Yaxşi sözlər diləgil)

U lularım ızm  öyüd-nəsihətincə, insan tapdığı, ələ gətirdiyi 
qənimətə, qazanca bir az scvinsə də əldən getmiş, itirilmiş şeyə daral- 
m aq  olmaz, əksinə, bir qədər də buna öyünmək gərək; çünki daral- 
m ağm , peşmaçıhğm nə faydası?

Bulmış nənik səvərsən 
Aqrun anlar səvingU 
Barmış nənik saqınma 
Azraq anar sevingil 

***

(Bulmuş şeyi sevərsən,
Bir az ona sevingU.
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Getmiş şeyə danlma,
Azca oıta sevingil)

U lulanm ız ın  öyüd-nəsihətincə, insan xalqın rəyinə, üm um un 
fıkrinə qu laq  asmalıdır; tu tqun  üzlülükdən, xəsislikdon qaçm aq 
gərək. A talar oğullan düzlüyə-dürüstlüyə çağırmalı, hər şeydən. hər 
bir uğurdan dərhal mədh, tərif gözləməməyi onlara tövsiyə etməlidir.

Baqmas budun savüksüz 
Yudqı yü zi savanqa 
Qazğan nlış füzünlük 
Qalsın c a v ı n  yarınqa (II, 249-250)

' k - k ' k

(Baxmaz xalq, sevməyənə,
Tutğun iizlü X9SİS9.
Qazan oğlum, düzgünlük,
Qalsın mədhin sahaha)

U lu lanm ızm  öyüd-nəsihətincə, əmək haqqı, halal qazanc ev 
üçün, ailə üçündür; onu  bağışlamaq olmaz. Tapılmayan malı od 
qiymətinə (“ buz parçasmı inci ycrinə” ) almaq d a  məsləhət deyil; 
buna  görə müdriklər səni danlar, töhmətlər.

Qavdunı yinçü saqınman 
Tuzğunı mançu səzinmən 
Bulmaduq ndmp sevinmən 
Bilgəbr anı yii'31' (I, 419)

***

(Buz parçasını inci sanman,
Əmək haqqını bağışlaman,
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Bnlmadığın malı alman,
Müdi'ikbr bunu töhmətlər)

Ulularımızm öyüd-nəsihətincə, qonaqpərvərlik, qonağa hörmət 
və qulluq göstərmək insani keyfiyyətdir; bu, xalqm daxili-mənəvi 
üstünlüyü kimi qiymətləndirilə bilər, bununla foxr etmək, öyünmək 
gərək. Gələcək nəsillərə də bunu tövsiyə etmək gərok.

Qolsa qah oğraban
Bergil taqı azuqluq
Qarğış qılıır umalar
Yuncuğ görüb qonuqluq (1,274)

***

( Qalmaq istəsə qonaq 
Ver dəxi yemək-içmək.
Qarğış qılar qonaqlar 
Z ə if  görüb hörməti)

Digər bir şeirdə əliaçıqlıq, ürək genişliyi ilə səxavətliliyin, dost- 
aşna ilə yeyib-içməyin, qonağa hörmət etməyin şərəfli, şöhrət artıran 
iş olduğu fikri söylənilir:

Görklük tonuğ özüngə 
Tatlığ aşı azınqa 
Tııtğıi qonuq ağırlığ 
Yazsun cavın budunqa (I, 45)

***

( Gözəl don sənin özünə,
Dadh yem ək özgəsinə,
Qonağa ağır hörmət et.
Yaysın şöhrətini xah[a).
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Üçüncü bir şeirdə qapıya g əb n  qonağı hörmətlə qarşılamaq, ra- 
hatlam aq üçün tələsmək, onun atmm da rahathğı qayğısma qalmaq 
və arpa-samanla onu  yedirtməyin vacib olduğu fıkri söybnilir;

Galsə uma tiişiirgil 
Tımın amn aruqluq 
Arpa-saman yağutqü 
Bulsın atıyaruqluq (II, 326)

***

(Gəlsə qonaq təhsgil,
Keçsin ondan yorğunluq 
Arpa-saman gətirgü,
Bulsm att işıqhq) və hb.

Müdrikliyə, ağıla, bihyə yiyəbnən və bu mənəvi keyfıyyətbri 
həmişə təbhğ və tövsiyə edən ulularımız bunları hər şeydən -  
dünyanm mal və dövbtindən  üstün tutublar; gəbcək nəsilbri də bu 
ruhda tərbiyə etməyə çahşıblar. İnsan üçün zəruri olub yüksək insani 
keyfiyyətbri təmsil edən bu üç mənəvi amildən isə müdrikhyə daha 
artıq üstünlük veribbr;

Büigni irdədim  
Bögiini öziirdiim (III, 228)

***

(Büiyi axtardım  
M iidrikliyi seçdim) -

- deyibbr.
Beyti bu  m anada d a  yozmaq olar ki, bilmək, bihk axtarmaq, öy- 

rənmək məni müdrikhyə yetirdi, elmi axtanşlar məni müdrikhyə çı-
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xartdı. Buna görə, həmişə müdriklərdon Öyrənin, ulu larm  ardmca 
gedin, öyüd-nəsihətinə qulaq asm, çağnşma təbsin;

Ündəb uluğ tabaru 
Tavraq galib yiigiirgü  
Quğraq yüın budun gör 
Qanda diişər qodı ü (III, 68-69)

(Ünləb ulu çağıranda 
Təhsik gəl, yiiyiirgiL 
Quraq ildə xalqı gör,
Harda diişər, san da diiş)

Ulularımız yüksək mənəvi saflığa, təmiz bihyə, elmə m ahk olub- 
lar, onlarm dünyagörüşbri həm elmi, həm də bədii yaradıcıhqlarmda 
az-çox öz əksini tapıb. İnsanm əm əb gəlməsi, Yer kürəsinin fırlan- 
ması və s. b ih k b rə  u lu lanm ız h ə b  çox qədim zam anlardan  
yiyəbniblər.

Xalq yaradıcıhğı incilərində əngin səmalarm, ulduzlarm, Aym, 
Günəşin gözəlhyini təsvir edən bədii lövhələrb yanaşı, Yerin-Göyün 
fırlanması, parlaq ulduzhınn axmı ib  gecənin gündüzə dönməsi kimi 
elmi-bədii söhbət də diqqəti cəlb edib:

Tənri ajun töriitti
Cığrı uzu t^zginiir
Yulduzları cərgsşib
Tiin giin üzə yörkaniir (II, 303)

***

(Tanrı dinclik törətdi 
Durmadan Göy fırlanır
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Uldnzlar cərgəbşib,
Gecə gündiizə döniir)

Yarattı yaşıl çaş 
Savurdı öriin qaş 
Tizildi qaraquş
Tün gün üzə yörganür (I, 330-331)

***

(Yarandı yaşü  Çaş, *
Sovruldı aydın Qaş**
Düzüldü Qaraquş, ***
Gecə gündüzə dönür)

Əgər mütəxəssisbr təsdiq edirlərsə ki, “iıəmin şeirlər islamiy- 
yətdən əvvəlki dövrb rin  m əhsuludur” , onda burada  ifadə o lunan  
elmi f ık i rb r  də o vaxtlar vardı, bədii yaradıcılıqda öz əksini də 
tapırdı.

Q ədim brdə ululanmızm həyat tərzinin, məşğuHyyətinin bəzi an- 
ları -  maldarhğı, ovçuluğa meylliyi, eyş-işrət əhh olması və s. şeir- 
b rd ə  təsvir olunur. Onlar, xüsusib ov etməyi nəinki yaşamaq üçün, 
həm də məşğəb, vaxt keçirmək, istirahət, eyş-işrət məqsədib edir- 
m işbr. Bu m ənada aşağıdakı dördlükbr az söz demir.

U lular kədər, qəm-qüssədən uzaq olmaq üçün yeyib-içib çağrış- 
mışlar, at səyirtmiş, aslan kimi kükrəmişbr;

O ttuz içih qtqrabm  
Yoqar qopuh səkrəlim  
Arsianlayu kükrəlim  
Qaçtı saqınc sevnəlim (I, 142)

(Üçqat içih çağrahm,
Uca qal.xıh səkrəlim.
Aslan kimi kükrəlim,
Qaçsın kədər scvnəlim).

U lu b r  kədər, qəm-qüssədən uzaq olmaq üçün ig id b rb  gəzintiyə 
çıxmışlar, ov ovlamışlar, quş quşlamışlar:

Yigitlərik ışlatu 
Ytğac ycmiş ırğatu 
Qulan geyik avlatu 
Bədrəm qüıh əvnəlim (1, 263)

***

* - ən g in  səm a

** Q ( i f  - -  q a ş ı k im i p a r la q  u ld ıız ia r

***  O n r a q ı ı . ş  -  bürc, u ld u z  to p a s ı

(İyidləri işlədih,
Ağac meyvəsin dərih,
Qulan, geyik ovladıh 
Şadhq edih şənlənək)

Ulular igidləri xam atlara mindirib itb, şahin quşu ib  ova çıxmış, 
keyik, tülkü, d onuz  ovlamış, bundan  zövq almışlar;

Tosun münüh səgirtsün 
Əsizligin amurtsun 
Itqa keyik qaytartsun 
Tutmış sanı umnalım (III, 429)

■ k-k-k

(Xam at minih səyirtsin,
Yuvaların ram etsin,
İ t kcyiki qaytarsın 
Tutmuş hcsah edəlim).
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Və;
Çağn berib quşlatu 
Tayğan ıdıb tışlatu 
Tilki tonuz taşlatu 
Ərdəm bilə ögləlim ( I I 343)

' k ' k ' k

(Şahin verib quşladıb,
I t göndərib dişlədib,
Tiilkü, donuz daşladıb 
Ərdəm ih  öynəlim)

Həyat əkslikbrin vəhdətidir. Əzəldən də b eb  olub. D ünyada iki 
zidd qüvvə bir-birinə qarşı durub; xeyir və şər, işıq və qaranlıq, yaxşı 
və yaman, ağ və qara, gülmək və ağlamaq, sevmək və nifrət etmək, 
doğru və yalan, dost və düşmən, kamil və cahil,.. Bu ikilik insamn 
daxilində də var. İnsanm birində mənfi keyfiyyətbr çox, digərində 
i?ə az ola b ib r .  Buna görə, həyatda m ü tb q  müsbət və ya m ü tb q  
mənfi xarak te rb r  olmadığı kimi bu, bədii əsərdə də ola bilməz. Müs- 
bət keyfiyyətbrə m ahk bir şəxs qüsurlardan da xah deyil. Əgər ədəbi 
əsər həyatı bütövlükdə, ziddiyyətbrib birhkdəgöstərir, təsvir edirsə,
o sənət özünü ölməzhyə, əbədiyyətə yüksəldir. M ahm ud Kaşğarhnm 
“D ivan”ma düşən və tədqiqatımızm mərkəzində dayanan bədii əsər- 
b rdə  də bu ikihk var. Ulular bunu nəzərdən qaçırmayıblar. Məsəbn;

1) aild münasibatləri nıövzusımda yaranmış əsərlərdə:
Oğul vahdeyn haqqmı itirib, evdən uzaqlaşıb, çıxıb gedib. Buna 

görə ata-ana oğuldan gileyhdir, bu cür hərəkəti ona bağışlaya bilmir:

Qança bardın ay oğul 
Ərdin munda inc amul 
A ttvı əmdi sən töniil 
Qıldm ərsə qdmağu (I, 74)
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Bardtn nəliik aymadın 
Kirii görüb qaymadm  
Könül bərü yaym adın  
Bundun ərinc bulmağu (III, 245)

- k 'k - k

(Hara getdin, ay oğul?
Burda sənə dinclikdir.
Atdan indi döndün sən,
Bunu etdin, etmə sən.

Getdin, heç nə demədin,
Geri dönüb baxmadın,
Könliin bəri əymədin.
Belə oldun, olma sən).

2) nıəişəl, həyal iərzi mövzusunda yaranmış əsərlərdə:
Birisinin taxıhnı siçan, mişovul daşıyıb apanr,  am m a o, xəsıshk 

edib m ahnı gizlədir, adam lara qıymır;

Eltib tarığ qodmadı
Sıçğan daqı sıqırqan
Gizləb nəlük kütərsən
Əmdi anı qısırqan (II, 263-264)

' k i c ' k

( Daşıdı taxd  qoymadı,
Siçan, həm də mişovul.
G izhb niyə küdərsən?
İndi xəsislik edərsən).

3) döyüş mövzusunda yaranm ış əsərlərdə:
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Döyüşçü yuxuya qalıb, bu  tənbəllik bəs deyilmiş kimi, oyanarkən 
öyünür də, el içində inadlıq da  göstərir:

Əmdi uzut uzmdı 
Gedin telim ögiindi 
E l bulğalı ikəndi 
Andağ ərik kim utav (I, 200)

***

(İndi yuxudan oyandt,
Sonra xeyli öyiindii.
E l bulunca inad etdi.
B eh  ərb  kim udar?)

Ulular deyib ki, özünü öyən, lovğa, hay-küyçü döyüşçü üz ağart-  
maz, qələbə qazana bilməz, məğlub olar:

Özin öknib urtladu 
Yarıqyerik qartladt 
A tığ kəmşik urtiadt 
Ufut bolub tiibii ağdt (I, 309)

A zərbavcan  ədəh ivvatı  tarixi

Yalvtn amn gözi
Yelgin antn özi
Tolun Ayın y ilz i
Yardt m.vtin yiirək (III, 33)

' k 'k - k

(Sehrli onun gözü,
Dönük onun özü.
Dolun Aydtr üzü 
Yardt mənim ürəyim).

Ulular dcyib ki, “Adm nədir, Daşdəmir, yumşalısan yumşah",.. 
Oğlan sevdiyi qızm yolunda çox əzab çəkir, buna  göro do günü 
qaradır. L ak in  könlünün odu-alovu, ümid işığı onu  yaşadır; “ Ib rk  
yum şalar” xalq kohımı ona təskinhk verir, inanır ki, scvgilisi 
yumşahb yola golocok, ona könül vcrocəkdir:

A ydt sənin uzn 
Amgək telim tzu 
Yumşar qattğ özü 
Könlüm sana yükrük (I, 110)

(Özün öyüb lovğalattdı,
Yeri ölçüb addtmladt.
Atın bizhyib çığırdı 
Xəcil olub dağa qalxdı).

4) sevgi-mə/ıəhhət wövzusunda yaranmış dsərlərdə:
Sevilən qızm gözləri “sehrh” olsa da, özü dönükdür. Üzü “dolğun 

ay ’ kimi gözəlsə də, dönüklük edib gedir, aşiqinin ürəyini par- 
çalayır...
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( Dedi: sənin yolun 
Gətirdi çox əzttb.
Yumşalar bərk özü,
Könlüm sənə meylli)

5) öyiid-nəsihəl mövzusunda yarannu.^ əsəriərdə:
Ər sifəth kişi birisi ilə dostlaşır, qucaqlaşıb onunla qovuşur, ona 

mərdlik cdir; o isə əksinə, nam ərdhk cdir, onun  yay istirahətini 
po/.ur, əhndən ahr,
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Nəlük anar bilişdim  
Qucşıtb tağı qavuştum. 
Tözünliikin qaytştım  
A lqtı mənin yayım ı (III, 188)

(N iyə onunla qonuşdum?
Qucuşub, dəxi qovuşdum 
Ona mərdliklə yanaşdım.
M əhv etdi mənim yayım ı)

U lular deyib ki, lıəmişə ayıq və elıtiyatlı ol, hər kəsə inanma, al- 
danarsan . Sadəlövh, pak  bir ad am a biri yaxmlaşıb dostlaşır, 
küsüşüb-barışır, axırda qoyun sürüsünü sürüb aparır:

Yanğ bulub yağuşdı 
Artuğluğun söküşdi 
Qulun qapub gətişdi 
Sürdü mənin qoyımı (II, 90)

' k ' k ' k

(V ax t tapıb yaxınlaşdı,
Çox küsüşdü, bartşdı.
Qttlant qaptb gizlədi.
Sürdü mənim sürümü)

Beblikb, döyüşbrə, qəhrəmanhq lövhəbrinə, Qış, Yaz, Yay Ibsil- 
brinə, sevgi-məhəbbət, öyüd-nəsihət və başqa mövzulara aid ulu- 
larımızm qoşduğu şe ir-nəgm əbrb  tanış olduq. Bu əsərbrdə vahid 
hakimiyyət, əm in-am anhq uğrunda mübarizə lövhəbri, igidlik, 
mərdlik, qəhrəmanlıq ənənəbrin in  davamı və inkişafı, qışlı-yazlı 
təbiət təsvirləri, gözəl Yaz və Qış günlərinin poeziyası, dostluğa,
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kişihyə, düzlüyə, sədaqətə çağırışm şeiriyyəti var...
A na köklər “Dədə Q orqud”a gətirib çıxarır.
Fikrimizi, nəticə o laraq bircə şərqi-nəğmə üzərində yekun- 

laşdıraq:
Endik kişi titilsün 
E l törü yetilsün 
Toğlu börü yetilsün  
Qazğu yəm ə savtlsun (I, 106)

***

(Enən kişi didilsin,
E l qaydast qorunsttn,
Qoyttn qurdla otlastn,
H əm  də qayğt sovttşsun).

U lularım ızm  tarix boyu apardığı döyüş və mübarizələr bcbcə 
məqsədyönlü olub. Enməzlik, qorxmazlıq, kişilik təbliğ edilib, el bir- 
liyinə, el qayğısma qalmaq üçün nəğmələr qoşulub, “qoyunla qurdun 
bir yerdə otlaya bilməsi” üçün qıhnc çahnıb. Bu m ənada şeir-nəğ- 
m əbr bu  günb  səsləşir, bu günün ruhunu  ifadə cdir, arzu və amal- 
larma cavab verir.

A zərbaycan ədəbiyyktı doğuluşundan, yaranışmdan bu yüksək 
milli-bəşəri ideallar ədəbiyyatı kimi inkişaf etmişdir. Bəşəriyyətin 
əzəli istək və arzulan, insani keyfıyyətbri, həyat tərzi, mübarizəeşqi 
və bu kimi ali hissbrin bədii təsviri, təsdiqi və təqdiri ədəbiyyatımızm 
həmişə baş mövzusu olub və gəbcəkdə də baş mövzusu olacaqdır. 
Bu m ənada yuxandakı şeir də çox söz deyir. Dördcə misrada özünə- 
qədərki və sonrakı yüz-yüz ilb rin  məramı, xalqımızm ədəbi bədii 
təfəkkürü, mənəvi abm i, həyat eşqi və mübarizəsinin bədii təsdiqi 
var. Dördcə misrada insanm çox m ühüm  və gərəkli fəaliyyəti, insan 
ömrünün mənası verilir.

Birinci misra, ümumən insanhğı, xüsusən xalqı və onun hər övla- 
dmı qorxmazhğa, dönməzliyə, enməzliyə, igidliyə, kişiliyə çağırışdır. 
Məsələ çox ciddi qoyulur, bu keyfiyyətbrdən məhrum olan şəxsin
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yaşamaq haqqı yoxdur; o, məhv edilməlidir.
İkiııci misra ümumən insanhğı, xüsusən xalqı vo o n u n  h ə r  bir 

övladmı, monəvi sərvatləri, adət-ənənə, qayda-qanunları və s. qoru- 
mağa, yaşatm ağa, inkişaf etdirib təkmilləşdirməyo ç a ğ ın şd ır .  Bu, 
borc kimi, insanı, vətən və onun hər bir övladmı dos tluğa , sülha, 
əm in-am anhğa çağırır. Bunun üçün o çarpışmah, v u ru şm ah , 
mübarizə aparmahdır. Burada həm də müstəqilhk, birlik və azadhq 
uğrunda gcdən mübarizə və döyüşlərin məqsəd və qayəsi verilir...  Bu 
likir haqq-ədalət uğrunda döyüşən hökmdarlara, sərkərdəlc^ro daha 
çox aid edilə bilər. Hələ m.ö. VI əsrdə Tomiris ana bu ali mnqsədlə 
Kiri yohi gətirmək istəmişdi, onu süihə, əmin-amanhğa çağ ınn ışd ı,  
ona mehriban qonşuluq, dostluq şəraitində yaşamağı təkhl 'e tm işd i.  
Sülh, əmin-amanhq ənənələrinin davamı olaraq, Nüşabo dünya  
latehi Makedoniyah İsgəndərin qabağına yemək əvəzinə k a s a la r  do- 
lusu ləl-cəvahirat qoyub susdurmuşdu... Şeir-nəğmənin m əzm u n u , 
qayəsi bu qaynaqlardan gəlir, şeir-nəğmə bu bəşəri hisslərin  arzu 
şəklində yığcam təsviri və təqdiridir. Kim bihr, bu şeir-nəğmə bəlkə 
də elə o vaxtlardan sinələrə yazıhb, dilə-ağıza düşüb, gəlib b u  günə 
çatıb.

Dörclüncü misra, yenə də ümumən insanhğı, xalqı və o n u n  hər 
bir övladını qayğılardan qurtarıb, fırəvan yaşayışmı təmin clməyə 
çağırışdır, həm də fıkir xeyirlə şərin əbədi mübarizəsində xeyirin 
qələbəsi, xeyirxahhğın təntənəsinə doğru yan ahb.

Ana köklər “Dədə Q orqud”a gətirib çıxarır.
Miladi tarixin I minilliyinin ən böyük ədəbi-bədii hadisosi olan 

“ Dədə Qorqud kitabı” bu zəngin, çoxcəhətli və sanbalh bədii zəmin 
üzərində ucalmış, Azərbaycan ədəbi-bədii fıkrinin, m ənəvi fikir 
tariximizin gözəl və əvəzsiz səhifələri yaranmışdır.

İndi də Dədə Qorqud dünyasma daxil olub, bu mənəvi a ləm ə baş 
vuraq.

VII. DƏDƏ QORQUD DÜNYASI
1. TARİXİ HƏQİQƏTLƏRİ BƏDİİ TƏSDİQ KİTABI

A z^rbaycan xalqt va oııun məııəvi aləmiudə VII-JX əsvbr çox 
höhranlı, keşm əkeşli hir dövrdiir. Bıı dövrdə Azərhaycaıı-türk 
mədəmyyətinə yen i bir qol - ərəh mədəniyyəti qovıışıır, calamr. Ərəh 
hökmranlığı VII-VIII əsrlərdən etibarən Azərbaycan-türk dünyasıııın 
daxili inkişaf imkanlanm daraidır, rəsmi dairələrdən sıxışdırırdı; hıı 
hökm ranlıq adət-ənənələri “təzələm ək”, mədəniyyəti “islamluşdır- 
maq ”, qədim türk  yazısını ərəb yazısı ilə əvəz etmək və s. üçün hər 
vasitədən istifadə edirdi. Qədim atəşpərəstlik-Zərdüştlük dini İslum 
dini ila  əvəz olunurdu... Tarixin isə ədalətə m eylli öz qanunaııyğnn- 
luqları var.

D il,  ədəhiyyat, mədəniyyət, adət-ənənə xalqın güclü mənəvi 
sərvatləridir. EIə mənəvi sərvətləri ki, ya d  təsirlərə və təzyiqlərə laqeyd 
qala bilmir, müqavimət göstərir, mövcudluğunu müdafıə edir, özünü 
qoruyur. Hər istedadh, köklü-əsaslı xalq ağır, böhranlı şəraitdə 
vəziyyətdən çıxtşyolu tapır, mənəvi qüvvələrini səfərbər edib, müəyyən 
yön a lır , mədəniyyətini inkişaf etdirir, mənəvi dünyasını nəinki zəngiıı- 
ləşdii'ir, həm də onu ümumbəşər səviyyəsinə yüksəldə və çıxara da bilir. 
Azərhaycan xalqı və onun şifahi ədəbiyyatı-folkloru məhz ağır, 
böhı-anlı yüzilliklərdə öz mənəvi sərvətləriııi mühafizə edərək yaşatmış, 
in k işa f etdirərək bəşəri səviyyəyə yüksəltmişdir.

T əkcə bclə hir fa k tı qeyd etmək kifayətdir ki, tarixi-rəsmi imkan- 
larııt məhdudluğu üzündən müəyyən dövrlərdə Azərbaycan folkloru  -  
ağız adəbiyyatt daha güclü inkişaf etmiş, həzən ana dilli yaztlt sdə- 
h iyya lt üstələmişdi. Məs., “Dədə Qorqııd K itah t” yarantşından bu 
ağır, böhraıtlt illəri keçirmiş, on illiklərdə, yüziIUklərdə - nəinki ıınu- 
dıılııb yaddan çtxth, əksinə, beləcə, rəsmi dairələrin gözündən ıızaqda, 
“həyatın dibində”, xalqın ürəyinin dərinliklərində özünəyer edib, daha 
da kamilləşib, dil və üslııbca canlanıb, elə poetik, elə qüdrətli bəşəri 
sənət abidəsi şəklinə düşüb ki, haçansa haş qaldtrtb özünü təsdiq etsin.
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sözüııü (lesiıı, bütün dünyamn ııəz^ı iın özün^ calb ecb bilsin...
Işğal yamaıı dərddir.
Ərəb işğalı Azsrbaycan xalqınm qədim atəşpərəstlik diniıw - 

miiqəddəs “Avesta” kitabma elə zərbə endirdiki, üzifrinə eh  qalın qara 
pərda çəkdi ki, haralardasa, küncdə-bueaqda, zərdüştçübrin qalbinin 
dərinlikhrində özünə yurd salıb qala bildi və yüz-yüz illər boyıı yavaş- 
yavaş közərdi, öz təliminin ancaq çox cuzi bir qismini gətirib bizə çat- 
dırdı.

Jşğal yaman dərddir.
Ərəb işğab Azərbaycan xalquun qədim əlijbasını əlindən aldı, omm 

qədim ya z ı mədəniyyətinin, türk-run əlifbasımn üstünə elə qalın qara 
pərdə çəkdi ki, min il işıq üzü görmədi, ancaq keçən əsrin sonlarında 
üzə çıxdı, öz kamilliyi, türk dillərinə yararlı olması ilə bütüıı 
tədqiqatçıları heyrətə gətirdi.

Ərəb işğalı xalqımızın adət-ənənə, əxlaq-etika, ədəb-ərkan və s. 
kim i milli-mənəvi dəyərlərinin başına da eyni oyunu açmışdır. “Dədə 
Q orqııdkitabı”nın yazdmış, yəııi əlyazma nüsxələri, görünür, əllərdən 
elə qapılıb alınmış, şəxsi və ümumi kitabxanalardan elə təmizlənmiş, 
Vətən torpağında qalıb yaşaması hüququ elə qadağan edilmiş ki, 
xoşbəxtlikdən, hansı bir müdrik əl iləsə Drezden və Vatikan kitabxa- 
nalarına ötürülüb, orada mühafizə oiıınub qaimışdır. Yenə çox şükürU

Xalqın ağtr, böhranh dövrlərində, müvəqqəti olsa da, bəzən kələfin 
ııcu itirilir, xalq öz qımııa çəkilib daxili mənəvi imkanlarım toplayır, 
həqiqət ortaya çıxm cayadək isə əsrlər keçir, mübahisələr kəsilmək 
bilmir ki, bilmir, m üxtəlif fik ir və mülahizələr baş alıb gedir...

“Dədə Qorqııd K itabı”mn da taleyi, bir növ, belə olmuşdur; onun 
düzülüb-qoşıılması, tamamlanması qədim mədəniyyətlə “yeni” islam 
mədəmyyətinin qarşılaşdığı bir dövrə, keçid dövrünə təsadüf edir.

Kitabın bizə gəlib çatan yazılı adı belədir: “Kitabi-Dədəm Qorqud 
ala lisam -taifeyi-Oğuzan”. Kitab “Oğuznamə” də adlanır. Biz ona, 
sadəcə olaraq müasir ümumi adı ilə müraciət edirik: “Kitabi-Dədə 
Qorqud” və ya  “Dədə Qorqııd K itabı”.

“Dədə Qorqııd Kitabı ” iimumtürk kitabəsidir; Oğuz türkləri bu

kitab ilə fəxr  cdə və omı “özününkü” saya bilər, onların bıına mənəvi 
haqqt vardtr. Lakin “Oğııznamə” türkün Oğıız kökünün, bilavasitə 
isə Azərbaycan Oğıız oymağımn, bu torpaqda yaşayan türk xalqtnın 
bədii yaradıcıltq məhsuludur, mənəvi dünyastdtr.

Bıınunla belə, bir sıra məsələlərdə mübahisələr hələ də davam cdir. 
Bu mənada, əvvəlcə Dədə Qorqııdun məkanı, zamanı və şəxsiyyəti, 
kitabənin yaranma və yaztya  altnma tarixləri, hadisələrin cərəyan et- 
diyiərazi barədə dantşmaq zərurətiyaranır. Sonra isə “Dədə Qorqud" 
dünyastna, mənəvi aləminə nüfuz etmək olar.

1 ) D Ə D Ə  Q O R Q U D U N  M Ə K A N I VƏ Z A M A N I

“ D ədə Q orqud  K itab ı” Azərbaycan oğuzlarm ın ədəbi-larixi 
həyat salnaməsidir. M ahm ud Kaşğarhnm məlumatma görə, oğuzlar 
türklərin  dah a  güclü boyudur. Bununla belə, bu  boy öz daxihndə 
müstəqil qollara, oym aqlara ayrıhr. Oğuz qollan, oym aqlan  22-dir;
1) “ Q m ıq ”lar, 2) “Qayığ”lar, 3) “Bayundur”lar, 4) “Ivfa” lar və ya 
“Y ıvfa” lar, 5) “Salğur”lar, 6) “Ə fşar”lar, 7) “ Bəgtili” lər, 8) 
“Bükdüz”lər, 9) “ Bayat” lar, 10) “ Yazqır”lar, 11) “ Iiymür”lər, 12) 
“Q arabölük”lər, 13) “Alqabölük”lər, 14) “ İkdir” lər, 15) “Ürəgir” lər, 
16) “T u tu rğ a ”lar, 17) “ U layundluğ”lar, 18) “T ükər” lər, 19) “ Be- 
çənək” lər, 20) “ Ç uvaldar”lar, 21) “Çəpni”lər, 22) “Ç aruq luq”lar 
/1,55-58/

M ahm ud  Kaşğarh: “ M ən K aşğarh M ahm ud  bu oym aqların  
hamısını hər kəsin bilməsi vacib olduğu üçün yazdım... Bu saydığım 
bölüklər kökdür. Bu kökdən bir çox oymaqlar çıxmışdır, on lan  
söyləmədim, sözü qısa elədim” /1,58/ - deyir.

Oğuzlar “ Üç o k ” (İç Oğuz) və “ Boz O k” (Taş Oğuz) olmaqla, 
iki qola  ayrılır. Bu qollar arasmda vahid birlik var. Araşdırmalarda 
bu iki qola ayrı-ayrılıqda hansı boylarm, bölüklərin və hansı bəylərin 
daxil olduğu da  göstərilir: “ Boz ok: Qayı, Bayat, Alqabölük
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(Alqaevli), Qarabölük (Qaraevli), Yazğır, Tuturğa, Yaparalı, Əfşar, 
Qazıq, Bektili, Qarkin. Üç ok; Baymdır, Beçənək, Çuvaldar, Çəpni, 
Salür, Eymür, U layundlu, Ürəgir, Bükdüz, Yıvfa, Q m ıq” (164, s. 
XIV). “ İç Oğuz bəylərinə Q azan xan, Budaq bəy, Yegən bəy, Şəm- 
səddin bəy, Beyrək bəy, Q ara  Q onuq bəy deyirlərdi. Taş Oğuz 
bəylərinə D ondar  bəy, Əmən bəy, Əfşar bəy Dükər bəy, Rüsləm bəy 
deyirlərdi. Cəmi doxsan min əsgər idi. Dədə Qorqud şeyxləri idi. Min 
bir cəngi bəylərinin ulusuna Qazan xan deyirlərdi. Əlli səkkiz Səi- 
cuğun ulusuna D ondar bəy deyirlərdi. Min Bükdüzün ulusuna Əmən 
bəy deyirlərdi. Altmış çal saqqallı qocanm ulusuna Aruz Qoca, Otuz 
çobanm  ulusuna Qaracuq Çoban deyirlərdi” (152, s. 40).

“Dədə Qorqud Kitabı” bu birliyin ədəbi salnaməsidir.
“D ədə Qorqud kitabı” nm  ədəbi siması Qorqud “Bayat” boyun- 

dandır. Bayandır xan “B ayandır”lardan, Salur Qazan “Salğur 
(Salur)” lardan, Bükdüz Əmən “Bükdüz”lərdəndir. Bunlar dastanın 
baş qəhrəmanlarıdır. Qalan surətlər ümumilikdə Oğuz//Uğuz boy- 
larm dandır. D iqqət edək ki, M ahm ud Kaşğarhda bütün b u  Oğuz 
qəbilələri, bölükləri həm də, “boy” adlanır. “Oğuznamə” də qəhrə- 
m an lan n  adına bağlanmış 12 “boy”dan  ibarətdir. Beləliklə, qəbilə, 
bölük m ənasm da işlənən “boy” sözü o vaxtlar ədəbi istilaha da çev- 
rilmişdi.

“D ədə Q orqud  k itabı” ümumi Oğuz boyunun, onun  hər iki 
mühüm qolunun yaradıcılığı, həyat tərzinin ədəbi-bədii ifadəsidir. 
“K itab”da  təsvir o lunan xalqm -  Oğuzlarm məskəni Azərbaycan 
torpağı, hökm dan  Q am ğan oğlu Bayandır xan, bəylərbəyisi Qahn 
Oğuzun dövləti sayılan Q azan  xan, “səhabəsi” dini təbliğatçısı 
Bükdüz Əmən, müdrik atası, başbiləni, “elm-sənət kahini” , şeyxi 
Dədə Q orquddur.

M ahm ud K aşğarh yazırdı: “Zülqərney Uyğur ellərinə yaxın- 
laşanda Türk xaqanı ona qarşı dörd min əsgər göndərir. Dəbilqələrinə 
şahin qanadları taxmış əsgərlər qabağa ox atdıqları kimi, arxaya da 
ox atırmışlar. Zülqərney buna çaşıb qalmış...” (I, 111-112).

Budur, ingilis alim-naşiri Londonda nəşr etdiyi “Dədə Qorqud

k ita b r ’nm (1974) üz səhifəsindo bu həqiqətdən məharətlə faydalan- 
mışdır.

M ahm ud K aşğarh  öz “D ivan”ında “O ğuz” boyu, Oğuzlarm 
məkanı üzərində ayrıca dayanaraq yazırdı: “M ən kök və ana boyları 
saydım, oym aqları buraxdım... H ər boyun sakin olduğu yeri də 
bildirdim. Bizans-Rum ölkəsinə ən yaxm olan boy “ Beçənək”dir, 
sonra “Qıfçaq” , “Oğuz//uğuz” ... gəlir” /1,22/.

Hazırda Azərbaycanm şimal qərbində, həqiqətən qədim Bizans- 
Rum  elinə yaxm  yerdə Qax rayonu ərazisində Qıpçak / 'Q ıbcaq// 
Qıbçaq //Qıbçax //Qıpçaq// //Qıfçaq// //Qıfçax// ... və yeddi para 
Qtpçaq kəndləri /Onçallı, Baydarlı//Baydarrı, Baysarlı //Baysarrı, 
Amannı// Amanlı, İbaxlı //Ibaxlı// Ibaqh, Tanqıt //Tanıt, Qamalar, 
el-oba, oymaq var. Söz yox, bu el-oba, oymaq orada qədimdən sakin 
olan türk tayfalarmm adlarmı indi də saxlamış canlı nişanələridir. 
Bu oymaq “ Dədə Q orqud”da mühüm rol oynayır, Q ıpçaq Məlik də 
bu oymağm başçısıdır.

İndiki Cəlilabadm  Cənubi Azərbaycan sərhədində “Q azan 
köşkü” zirvosi var. Qırmızı, bişmiş kərpic qalıqlan zirvənin vaxtilə 
çadır şəklinə salınıb hörüldüyünə şahidlik edir... G öz işlədikcə 
oradan dörd tərəf ovucun içi kimi görünür. “Q azan köşkü”n cənubi- 
qərbində, Yardımlı rayonu ərazisində “Aruzy/Arus” kəndi də var ki, 
Qazan xanın dayısı Aruz Qocanm adı ilə bağh ola bilər.

“Dədə Q orqud  k itabı” nm  özü təsdiq edir ki, onun  boylan 
Qafqaz/dastanlarda: “Qışda-yazda qan-buzu  ərinməyən Qazıhq 
dağı” -  26, 27.../, daha dürüstü, Qafqazm cənub ətəkləri və bütöv- 
lükdə Azərbaycan ərazisilə bağlıdır, boylardakı əhvalatlar Kür-Araz 
düzənliyində, Şəruv mahalmda /dastanlarda: Şərük-235/, Əlutcə Qala 
qornqlannda /255-256/, Dərəşamda /263/, Ağcaqalada, Siirməlidə 
/153,279/, Ağqayada, Ağ S azd a /2801, Qaradərədə /59/, Qara dağda 
/102/, Kökcə dağda /126/, Bayatda 121 və s. yerlərdə vaqe olur. Bu 
adda yerlər isə Naxçıvan ərazisində, Araz üstündə, Zəngilanda, 
Cıöyçə m ahahnda, Ağcabədidə, Şamxorda, Şəkidə, Şirvanda, Də- 
vəçidə, Abşeron torpağında bu gün belə mövcuddur.
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“Dədə Q orqud” das tan lan  məhz bu torpaqlarda məskun olan, 
oğuzlarm dilində deyilmiş, düzülüb-qoşulmuş və yazıya almmışdır.

“Dədə Q orqud”da  həmçinin dönə-dönə adı çəkilən Dəmür qapu 
Dərvənd, Qara dərvənd /60, 71/, Ala Dağ  /20-25/, Cıztqlar, Ağtlqan 
/126/, Bükdiiz /151,218/, Ayqırgözlü sttyu /62/ və s. torpaqlar oğuz- 
larm, oğuz qəhrəm anlarm m  oylaqlarıdır. Bərdə, Gəncə şəhərləri 
/236/ on la rm  köç saldıqları, vətən saydıqlan yerlərdir.

A zərbaycan oğuzlan  Abxaziya elinə qız almağa /124/, Trabu- 
zona qız bəyənməyə /172/, R um  elinə mal alış-verişinə /69/, Q ara 
dəniz kənarlarm a /202/, Q arun  elinə /280/ at oynatmağa, ov etməyə, 
keyf çəkməyə gedirlər. Bununla yanaşı, Oğuza “Toquz tümən Gür- 
cüstanm xəracı gəlir” /235/, “Trabuzon təkun bəylərbəyi olan xan 
Q azana şahin göndərir” /272/ və s. Oğuz bəylərinin Azərbaycanm 
hüdudlarm dan uzaqlarda at çapdıqları, şücaət göstərib qələbə çal- 
dıqları yerlərin ad lan  da əksərən türk-oğuz tərkibU sözlər, bir- 
ləşmələrdir: “Q ara  dəniz” /202/, “Q ara  Dərvənd” /71/, “ A qhasar 
qələ” /280/, “Suncudan qələ” /279/, “Düzmürd qələsi” /207/ və b. 
Buna uyğun olaraq da bu yerlərdə yaşayan qeyri-türk dilHlər qopu- 
zu-sazı sevir, oğuzca “söyləmə”lərə, “ayıtma”lara həvəslə qulaq asır- 
lar.

“Dədə Q orqud” dastan larm m  dili məhz Azərbaycanm hüdud- 
larmı aşıb keçmişdi, onun  əhatə, nüfuz dairəsi çox geniş idi...

“Dədə Q o rq u d ”un harah  olduğu, nə zam an yaşadığı barədə 
Türkiyə “Dədəqorqudşünaslığı”nda maraqlı bir fıkirlə rastlaşırıq; 
“Dədə Q orqud” ən qədim türk şairlərindəndir. Miladm VII-VIII əsr- 
lərində yaşadığı təxmin edilsə də nə zaman və harada yaşadığt bəlli 
olmayan bu şəxsin varlığt harədə məlumat yoxdtır” (15S, s 29).

Burada, hələlik “Dədə Qorqud kitabı”ndakı “Giriş” in baş- 
lanğıcmı xatırlayaq: “ Rəsul Əleyhissəlam zam anm a yaqm Bayat 
boymdan Q orqut A ta  diyərlər bir ər qopdı” ... /12/.

“G iriş” haçan və kim tərəfmdən yazılmış olur-olsun, o rada 
açıqca deyilir:

1) “Dədə Q orqud” Rəsul Əleyhisəlamın, yəni islam Peyğəmbəri
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M əhəm m ədin  zam anm a yaxm 
/570-632/ yaşamışdır;

2) “ Dədə Q orqud” nüfuzlu ər 
o lm uşdur,  “ Bayat boyundan  
q o p u b ” . VI-VII əsrlərdən Oğuz 
ellərində bir qədər geniş m ənada 
alsaq, bütünlüklə türk dünyasında 
məşhurlaşmışdır.

B urada  elə bir əlavə izahata 
ehtiyac duyulm asa da, bir cəhət -  
bu  şəxsin “ B ayath” , yəni Bayat 
qəbiləsindən olduğu fikri üzərinə 
gələk.

İslamiyyətə qədər vahid Oğuz 
eli və o n u n  22 kökü-boyu vardı. 
Bayat b u n la rd a n  biri idi. “ Dədə 
Q o rq u d ” da  b u  boydan “ qop- 
m u ş ” , məşhurlaşmışdı. Qalm

Azərhavcan ədəhivvatı tarixi

THE'&ÖOKOFDEpf KORKUT
' ^ J  '  ' / ■ J < " ı - . -  .

O ğuz eli bu  o tlaqdan  o otlağa birgə köçər, yaylaqlara birgo qalxar, 
birgə də arana enərdi. Zam an keçdikcə oturaq həyata keçildi, köçlər- 
o b a la r  daimi kök saldı, artdı; kəndlər-şəhərlər salmdı. Bu köçlər- 
obalar , bu  kəndlər-şəhərlər içərisində, təbii olaraq, Bayat boyundan 
o lan la r  da  vardı. Bu ərazidə, hələ m iladdan öncəki dövrlərdən 
başlanan proses miladm VI-VII əsrlərində də davam edirdi... Budur, 
“Dədə Q orqud”un mənsub olduğu Oğuzun Bayat elinin adı ilə bağlı 
nişanələr, Bayat el-obalarmm canlı tarixi şahidi olan yerlər indi də 
yaşayır. Azərbaycanm indiki Ağcabədi, Dəvəçi, Salyan, Ucar, Şa- 
maxı rayonlarm dakı, habelə A razdan o taydakı “ Bayat”// “Boyat” , 
“S incan-boyat” (6, 5 ,25,44, 76, 80, 91) adlı kəndlər (beş kənd) məhz 
Bayat boyundan yadigardır. “Dədə Q orqud” bu kəndlərdən, daha 
dürüst desək, bu kəndlərin VI-VII əsrlərdə məcmuu olan Bayat 
kökündən, bir qədər əhatəli götürsək, 22 kökü birləşdirən vahid Oğuz 
elindən idi. Dədənin bütün varlığı bu  ellərlə bağlıdır. O  bu “Qalm
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elin” mənəvi alası, el ağsaqqalı, ədəbi siması idi.
Beləlikb, “Türk məşhurları ensiklopcdiyası”nm müşkül hesab 

etdiyi suala cavab veririk; ağhn məntiqi deyir ki, mübarək qəbri Dər- 
bənd yaxmhğma düşmüş Qorqud Atanm, yeri-yurdu, ünvanı gcniş 
mənada Azərbaycan, dar m ənada isə Bayat//Boyat kəndbridir. Bu 
gün də kəndbrin  hər birində onun abidəsi ucaldıla bilər.

Bu m əsəb  ib  bağh, bir sıra digər ah m b rin  goldiyi nəticobr də 
maraqhdır. “Cami-cəm ayin” müənifı təsdiq edir ki, məlum olduğu 
kimi, “Dədə Q o rq u d ” -  Qorqud Ata İslam Pcyğəmbərinin za- 
m anm da yaşamışdır (59 a, s. 232). V.V.Bartold yazır: “Qorqud adı 
i b  bağh olan epik silsibsinin Qafqaz mühitindən kənarda 
yarandığmı təsəvvür etmək çətindir (72, s. 120). A.Q.Yakubovskiyə 
görə: “Q orqud kitabmm fəaliyyət məkanı Azərbaycan və lirmənis- 
tandır” (146, s. 121) və hb. İngilis alimi Col'rey Lyuis “Kitab”ın in- 
giliscəyə tərcüməsində abidənin öz mətni əsasmda onun söylənilən 
fıkirbrə tam  uyğun fəaliyyət dairəsini göstərən xəritə də verib (163, 
s. 8).

Deməh, “Dədə Q orqud”da təsvir olunan hadisəbrin, əhvalatla- 
rm  əsas məkanı Qafqaz və konkret olaraq Azərbaycan ərazisidir. 
Bununla belə,: öğuz qəhrəmanları “av avlayıb quş quşlamaq” , qız 
bəyənmək, qohum luq m ünasibətbri yaratm aq və s. məqsədlərlə 
A zərbaycanm hüdudlarm ı aşaraq Gürcüstan torpaqlarına, Q ara  
dəniz sahilbrinə, Abxaziya elinə qədər gcdib çıxır və yenə doğm a 
yurda, vətənə qayıdırdılar. Bu doğma yurd Azərbaycanın bugünkü 
ərazisinə tam uyğun gəlir və bir qədər kənarlara da çıxır.

“Dədə Qorqud k itabı” bu ərazidə yaşayan xalqm-Azərbaycan 
tü rkbrin in  bədii qəhrəm anhq tarixidir və ya bu  tarixin parlaq bir 
səhifəsidir.

Beblikb,
1) “I3ədə Qorqud kitabı” türk dünyasmm Azərbaycan məkanm- 

da yaranmış, düzülüb-qoşulmuşdur.
2) Dədə Q orqud Bayat boyundandır, sonralar bizdə Bayat 

qəbibsi, tayfası kimi məşhur olmuşdur.
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3) Oğuz elinin Bayat qo lu  Azərbaycan xalqma dah i Dədə 
Q orqudu  vermiş, üstəlik “ Bayatı” adında qədim, həmişəyaşar və 
təravətli bir mənəvi sərvəti -  bayatı ja ıınn ı yadigar qoyub getmişdir: 
Füzuli və Vaqif də bu soydan, bu kökdəndir.

2) D Ə D Ə  Q O R Q U D U N  Y A Ş I - 1500 il!

“D ədə Q orqud” və onun yaranm a tarixinə dair çox yazıhb.
“Əgər Dədə Q orqud VI-VII əsrlərdə yaşamış şəxsiyyətsə, o, İs- 

lamm banisi Məhəmmədin müasiridirsə, bilavasitə iştirakçısı olduğu 
və onun  adı i b  bağlanan boylar haçan yaranmah, haçan  formalaş- 
mah imiş?

Azərbaycan dədəqorqudşünaslığmda bu məsələ aynca  bir prob- 
lem kimi qoyulm uş, bir sıra dəyərli fıkir və mülahizələr söylənil- 
mişdir. O n lann  hamısnı nəzərdən keçirmək im kan xaricindədir. Ən 
səciyyəvi və gərəkli mülahizələr isə bebdir:

A bidənin Azərbaycanda ilk araşdırıcısı sayılan Əmin Abid boy- 
larm məkanı, formalaşma dövrü, dastanda baş verən hadisələrin şə- 
raiti və coğrafı çevrəsi, yaradıcıları, nəşri və öyronilmə tarixi barədə 
bir sıra dəyərli fikirlər söybmişdir. O nun 1926-cı ildən başlayaraq 
“K itabi-D ədə Q o rq u d ”a dair  m ətbuatda dərc etdirdiyi silsilə 
məqaləlor bu gün də öz realhğmı qorumaqdadır.

“ K itab i-D ədə Q o rqud” un mədəniyyətimiz tarixindəki mövqe- 
yinə to xunan  Ə.Abid yazmışdır: “ Azərbaycanlılarm lcodalizm döv- 
rüridən əvvəl malik olduqları xalq ədəbiyyatı naminə tapa bildiyim 
ən əski əsər “O ğuznam ə”dir. “Oğuznamə” indiki vəziyyətinə görə 
Az^ərbaycan ədəbiyyatmın ilk əsəri dcməkdir. Müəllifə görə “Oğuz- 
namə” nağıllarmm Miladi tarixin ilk əsrbrindən başlayaraq, XVIII 
əsrə qədər az.ərbaycanhlar arasında yaşadığmı qəti şəkildə demək 
müm kündür (26, s 29-30).

“ D ədə Q o rqud” dastanlarının yarandığı və formalaşdığı tarixi 
kəsim barədə söybnilmiş önəmli və dəyərli fikirbrdən biri də prof.
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M.H.Təhmasibə məxsusdur. O, yazmışdır; “Bizcə, bu dastanlar VII- 
VIII əsrlərdən baş layaraq  müxtəlif zam anlarda baş vermiş ha- 
d isələrb  səsləşən tarixi əfsanə və rəvayətlər əsasmda yaranm ağa 
başlamış, uzun bir m üddət ərzində tarixi hadisələrdən rəvayətlərə, 
rəvayətlərdən əfsanələrə, əfsanələrdən nağıllara, boy və dastanlara 
çevrilmək yolu ilə həm kəmiyyətcə, yəni miqdarca, həm keyfiyyətcə 
təkmilləşə-təkmilləşə gəlmiş, X-XI əsrlərdə Azərbaycanda baş vermiş 
hadisələrlə səsləşdirilmiş, axırmcı dəfə köçürüldükdə isə kitabm əla- 
vələri hesabma xeyli dəyişərək, indi əlimizdə olan şəklə düşmüşdür” 
(57, s. 12).

T .Hacıyev “D ədə Q orqud  kitabı”nm yaranm a tarixindən 
danışarkən bu barədə özünə qədərki fıkirləri belə yekunlaşdırır: 
“Ümumi fıloloji qənaət belədir ki, hadisələr IX-XII əsrlərə uyğundur 
və das tan  X -X II əsrlərdə yaranmışdır. Ancaq tədqiqlər genişlən- 
dikcə, əsərin daha  qədimlərə aid olması fıkri oyanır. “Dədə Q orqud  
kitabı” , şübhəsiz, birinci növbədə X-XII əsrləri xatırladır. Ancaq ona  
görə yox ki, əsər bu  zam an yaranır; ona görə ki, boylar bütöv hahnda 
bu zam an tam am lam r və görünür, məhz onda ilk dəfə yazıya kö- 
çürülür. Əsərin dili və hadisələri təsdiq edir ki, boylar müxtolif dövr- 
lərdə yaram b, həm  də bu  yaranm a müddətləri arasmda əsrlərdən 
ibarət məsafə var” . Burada müəllifm “tədqiqlər genişləndikcə, əsərin 
daha qədimlərə aid olması fikri oyanır” sözləri səmərəli sayıla bilər. 
G üm an etmək olardı ki, növbəti ax tanş lannda  o, tədqiqatı dərin- 
ləşdirəcək və əsərin daha  qədimlərə aid olduğu qənaətinə gələcəkdir. 
Lakin 6-7 il sonra yuxarıdakı fikirləri ikinci bir müəlliflə birgə 
vergülünü də dəyişmədən eynilə təkrar edir (30, s. 60-61). Düzdür, 
bu fikirlorin ardmca, “ K itab”da, onu qədimə, islamiyyətin yarandığı 
dövrə aparan fikirlərə də nəzər sahnır: “ Dastandakı müəyyən ifadə- 
lərə görə/məsələn, “ Rəsul Əlehissəlam zam anm a yaqm Bayat boym- 
dan Qorqud Ata derlər bir ər qopdı/” onun islamiyyətin yarandığı 
ərəfədə meydana gəlməsi güman olunur” (30 b, s.6) və s. Lakin buna 
əhəmiyyət verilmədən tez sərf-nəzər edilir və fikrə belə bir istiqamət 
verilir; “Ancaq bu da var ki, qəhrəmanhq dastanları xalqm tarixində

yadellilərlə mübarizə salnam əsinin bütün fəsillərinə uyğun golir; 
qəhrəmanlıq dastanı bir yadelli ilə mübarizə nəticəsində y a ra n n , 
başqa yadellilərlə m übarizədə dirçəlir, fəallaşır...” və hb. Bununla 
T.Hacıyev “Dədə Q orqud  k itab ı”nm  tarixinə da ir  özünə qodər 
söylənilən fikirləri təkrar və təqdir edir və bu məsələdə onun mövqcy) 
tam aydmdır: X -X II  əsrhr.

Bütün bunlardan sonra isə tədqiqatçı ortaya belə bir sual atır; 
■‘Dədə Qorqud k itabı”nı VI-VII əsrlərə aparm aqla biz nə qazanınq? 
X-XII əsrlərdən o yana gcdə bilməyən müəllif az-çox mövcud tarixi 
mənbələrə müraciətlə həqiqətə yan almaq, elmi fikir söyləmək əvə- 
zinə, birdən-birə “ Dədə Q o rq u d ”un  daha  çox qədimliyini “sübut 
etmək” arzusuna düşür, o n d a  “m ifoloji dövrhriıt III m əzm ununu 
oxumağa çahşır və s. Tarixdə “mifoloji dövrlər” olm ayıb, mifik 
qəhrəmanlar olub. H ər bir mifin isə real əsası var. A ncaq  böyük, 
qeyri-adi şəxslər və hadisələr mifiəşə bilir, xalqın ə lçatm az xnyali 
aləminə çevrilir, qeyri-adiləşir, yəni əfsanələşir...

“Dədə Q o rq u d ” un yaranm a, yazıya ahnm a tarixinə dair 
Ş.Cəmşidovun mülahizələri də diqqəti cəlb cdir. (), mnnbələrə 
müraciətlə avvəlcə yazır: 1/ “XII-XIV əsr tarixçisi Rəşidəddin məş- 
hur “Came ət-təvarix” adlı əsərində Dədə Q orqudu VII əsrdə Mə- 
həmməd Pcyğəmbərin dövründə yaşamış bir şəxs kimi qələmə alır” 
(16, s. 18) 2/ “Başqa bir mənbədə Dədə Q orqudun ən əski türk şairi 
olub, miladm XII-XIII əsrlərində yaşadığı və “ Dədə Q orqud kitabı” 
admda məsəllərdən ibarət bir əsər olduğu göstərilir” ; .3/ Bayat 
clindən olan Təbrizli Həsən ibn M ahm ud “Cami-Cəm ayin” adlı əsə- 
rində onun özünə məxsus olan “O ğuznam ə” k itab ına  əsasən 
yazmışdı ki, “bu O ğuznam ədə” qədim Oğuz hökmdarlarının, Dədə 
Qorqud və onun oğlu haqq ında gcniş məlumat verilir. Burada gös- 
tərilir ki, Oğuz clinin hökm darı Q araxan VII əsrdə Dədə Q orqudu 
Məhəmməd Peyğəmbərin yanm a göndərib öz təbələri ilə birlikdə is- 
lamiyyəti qəbul ctdiyini bildirmişdir (17, s .30). Müəllif bundan əv- 
vəlki faktlan bir daha  təsdiq edən axırmcı mənbəyə '6/. münasibəlini 
“guya” sözü ilə bildirir və bununla da  onu şübhə allına almış olur;
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sözünə bcb  davam  cdir; Guya Dndə Qorqudun oğlu Ürgəc Dədo də 
Q araxandan. sonrakı hökm darlardan  Ayqulluğun voziri olmuş, 
xolilb Osmanm ölümünü eşidərək, Kəbəyo gclmiş və qayıdarkən Əli 
ilo Müaviyyo arasmdakı çəkişmənin şahidi olmuşdur.

Bunlar olduqca işıqlı və məq.sədo yan ahb həqiqotin gözünə vuran 
gorokh dolillordir. Todqiqatçı buradan yapışıb cosaroth və tozə söz 
dcyo, bu yöndə axtarışlarmı davam ctdirə bılordı. Lakin bütün bun- 
lardan sonra o yenə X -X IIəsrlərdən qabağa gedə, buna ürək qızdıra 
bilmir, müollimlərin fikirləri ətrafmda dolaşır, onları dönə-dönə tək- 
rarlayır: “H.Arash yazır; “Kitabi-Dədə Q orqud” X -X Isst Azərbay- 
can ozan  ədəbiyyatmm məhsulu olub. Homin osrlərdə də yazıya 
köçürülmüşdür” (16, s. 57-59). Ə.Domirçizado isə dastanm  IX-XII 
osrlordə qoləmə ahndığmı göstormoklə,- homin tarixi bir osr do qədim- 
liyo doğru dərinloşdirir... (17, s. 57-58). Bu dcyilənloro müəlhfm özü- 
nün '‘olavosi” vo yəqinliyi bundan ibarətdir: “ Dcmoh, “ Kitabi-Dədə 
Q orqud’’un ilk dolə tərtib edilib yazıh odəbi abido kimi qələmə ahn- 
dığı dövrü X-XI əsro aid etmok həqiqəto uyğundur; “ K itabi-Dədə 
Q orqud” təxminon X-XI əsrdə ilk dəlb işiənərək yazıya köçürülmüş- 
dür” (17, s. 59) və hb. Bcləliklə, Ş.Cəmşidovun da “Dədə Qorqud 
kitabı”nm tarixinə dair fıkri vo mövqcyi tam aydmdır; X -X I ashr.

Əslindo, Dodo Q orqudun şoxsiyyoti, “Dodo Qorqud k itabı”nm 
yaranm a tarixi, o rada  coroyan cdən hadisolərin tarixi və s. məsə- 
lolorin tədqiqindoki nöqsanlar, buraxılan sohvlor bu kitabənin in- 
diyodok sırf folklor nümunosi, şil'ahi-bodii yaradıcılığın məhsulu kimi 
qoləmə vcrilməsi ilə daha  çox bağlıdır ki, bu barodə irəhdə bəhs 
cdilocokdir.

Azorbaycan fılologiyasında “ Dodə Q orqud"un tarixi, yazıya 
alınması və s.-nin tədqiqi mənzərəsi, təxminən bclodir.

3) D ÜN YA E L M İF İK R İ “D ƏD Ə  Q O R Q U D ”U N  
TARİXİ BARƏ D Ə

Biz 1971-ci ildə “ Dədə Q orqud  k itab ı”nm  yaranm a tarixini 
ayrıca problem şəklində qoymuş, kitabənin məhz VI-VII əsrlorin 
məhsulu olduğu barədə söz demiş, tədqiqatlara nəzər salmış, ilkin 
tezisləri vermişdik;* sonra bu fıkirləri inkişaf etdirməyə çahşmışıq, 
indi isə bunları bir qədər də genişləndiririk.

Dünya elminin, xüsusilə son dövrlərdə apardığı araşdırmalar irəli 
sürdüyü fikir və mülahizələr bir nöqtədə daha  möhkəm birləşir: 
“Dədə Q o rq u d ” islamiyyətdən əvvəl və ya ən geci islamiyyətin 
birinci əsrində yaranmışdır.

Y unan alimi, filosof-tarixçi F .Sim okatta VI-VII əsrlər Odlar di- 
yarı türklərindən bəhs edərək yazırdı; “Türklər odu  hər şeydon uca 
lutur, hava və suya ehtiram göstərir, torpağa tərif nəğmələri oxuyur, 
göyləri və torpağı yaradana isə sitayiş edir və onu Tanrı adlandırır... 
Onlar bu T an n y a  at, buğa və qoyundan qurban verir və özlərinin 
kahini o adamı hesab edirlər ki, o peyğəmbərlik edib, gələcəyi qabaq- 
cadan  xəbər verə bilsin” (136, s. 161). Bizans tarixçisi F.Simokatta, 
təxminən Q orqudun  müasiri olmuşdur.

Bizans aliminin bu fikirləri Odlar yurdu Azərbaycan əhalisinin, 
Oğuzlarm Zərdüşt dininə sitayiş etdiyini, onlarda bu inamm güclü 
olduğunu göstərir.

F .S im okattanm  göstərdiyi mənəvi keyfıyyətlər məhz VI-VII əsr 
hadisələrinin ədəbi salnaməsi olan “Dədə Qorqud kitabı”nda geniş 
şəkildə öz əksini tapır: əsərdə hava və sudan ehtiramla söz-söhbət 
/D . 11,21, 45/ açıhr, torpağa, suya tərif nəğmələri /44, 45, 100/ oxu-
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*  H ax: “ K it a b i- D o d ə  Q o r q u d '’u n  ta r ix in ə  d a ir . “ Ə d a b . vn in c a sə n a t" , 1."̂  n o y a b r ,  
1971: “ Dad.-ı Q o r q u d ” d a k ı  t o p o n im b r  n ə  d cy ir ; - “ F lm  v ə  h ə y a t ” , 1976 , 6; “ D ə d ə
Q o r q u d ” un  d il i  h a n sı ə sr lə r in  d ilid ir , - “A z ə r b a y c a n  m ü ə llim i” , 21 iy u n , 1978; “ D iin y a  e lm i 
fık r i, D ə d ə  Q o r q u d ” un  ta r ix i h a q q n ıd a  -  “ E lm  v ə  h ə y a t” , 1980 , N? 7; “Ə d ə b i şəx s iy y a t və  

d i l ” , “ Y a z ıç ı" , B a k ı. 1 9 8 2 .

nur, T anrm m  adm a at, buğa, qoyun qurbanları /14, 15.../ kəsilir;
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Q orqud Atanın peyğəmbərliyi -  “Ğaibdən dürlü xəbər söylədiyi”, 
“Oğuz qövminin müşkilini həll etdiyi” , “hər nə buyursa qəbul olun- 
d u ğ u ” /2/ və bütün bu məziyyətlərinə görə də onun “clm, sənət 
kah in i” hesab edildiyinə çoxlu işarələr vardır. Yəqin ki, yunan 
tarixçisi kənardan  müşahidə etmə, öyrənmə yox, məhz oğuzların 
həyat tərzinə, mənəvi aləminə bələd olub, bu ümumiləşdirməni ver- 
mişdi.

VI-VII əsrlər oğuzlarmm əzəməti, türk dili və onu öyrənməyin 
zəruriyyəti barədə Məhəmməd Peyğəmbərin özünün fıkri diqqəti 
cəlb edir. M ahm ud Kaşğarh yazır ki, “And içərək söyləyirəm, mən 
Buxaranm  sözünə güvənilən imamlarmm birindən və xüsusən, nisa- 
burlu bir im am dan eşhdim, ikisi də sənədlərlə təsdiq edirlər ki, 
peyğəmbərimiz qiyamət işlərini, axır zaman qanşıqhqlarmı və oğuz 
türklərinin ortaya çıxacaqlarmı söyləməklə “türk diiini öyrənin, 
çünki onlar üçün uzun sürəcək hökmranhq vardır” deyə buyurm uş- 
d u r” /D.4/. M.Kaşğarlı bu fıkrə dərhal öz münasibətini bildirərək 
olavə edir; “Bu söz /hədis/ doğru isə, məsuhyyəti onlarm öz üzərinə
- türk dilini öyrənmək gərəkli (vacib) bir iş olur; yox, bu söz doğru 
deyilsə ağıl da bunu təsdiq edir” .

Oğuzlarm gələcəyi haqqında, türk dili və onu öyrənməyin 
vacibliyi haqqm da Məhəmməd Peyğəmbərin “buyruğu” Qorqud 
Ata ilə olan məlum danışıqlarla, müasir istilahla -  desək, diplomatik 
münasibətlərlə də əlaqədar ola bilərdi. Bu “buyruq” oğuzlara, türk- 
lərə gələcək münasibətin islam başçısı tərəfindən əvvəlcədən verilmiş 
məramı idi və onun təlaşı ilə əlaqədardı; ehtiyath olun, türklərə, xü- 
susən oğuz türklərinə baş qaldırmağa aman verməyin, buna görə on- 
larm dilini də öyrənin...

Fikrimizin lehinə burada VII əsrə aid digər bir faktı -  Məhəm- 
məd Peyğəmbərin tanışı olub Xəlifə I Müaviyənin /661-680/ gecə 
müsahibi və məsləhətçisi Übeyd ibn Şəriyyə əl Çürhuminin onunla 
müsahibəsindən bir am xatırlayaq; Müaviyənin “Sən allah, Azərbay- 
can haqqm da əlaqəniz, təlaşmız və xatirəniz nədir?” suahna Übeyd 
ibn Şəriyyə belə cavab vermişdir; “Ora türk torpağıdır. O nlar orada
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cəmləşərək bir-birilə qanşmış və təkmilləşmişlər” (8, s. 86-88). Bu- 
radakı “ təlaş” sözünü xüsusi vurğu ilə deyir və “təkmilləşmə” sözünü 
“formalaşma” mənasmda ahrıq. Bu “ təlaş” , görünür, M əhəmməd 
Peyğəmbərin oğuzlar haqqm dakı məlum “təlaş”ı idi ki, əsrin son- 
larma doğru  daha da artmışdı...

“D ədə Q o rqud” un qədim, ən geci islamiyyətin birinci əsrinin 
ədəbi məhsulu olduğunu ilk növbədə oğuzlarm adət-ənənələri, ailə- 
məhəbbət və əxlaq-etika norm alan  təsdiq etməkdədir. Həm də bizim 
üçün m araqh  cəhətdir ki, indi xarici tədqiqatlar da bu səmtdən çıxış 
edir, Azərbaycan oğuzlarm m  mənəvi keyfıyyətlərinə əsaslanaraq 
dastanlarm məhz islamiyyətdən əvvəl yarandığı fıkrinin tərəfmdə 
durur. Həqiqətən də “ K ita b ”da elə ənənəvi və mənəvi-əxlaqi 
keyfıyyətlər var ki, bunlar islam qanunlarma ziddir və ərəb hökm- 
ranhğı dövründə bədii əsərdə öz əksini bu  şəkildə tapa bilməzdi.

İngilis alimi Cofrey Lyuis “ Dədə Qorqud k i ta b f ’nm ingiliscəyə 
tərcüməsinin “Giriş” ində islam aləminə yad olan bu  ənənəvi xəlqi 
keyfiyyətləri xatırladır;

1) “Oğuzlarda qadm lar tam  azaddır” .
2) “O ğuz qəhrəm anlan ölərkən onlara öz atm dan ehsan verilir” .
3) “ D oğulan  uşaq böyüyüb döyüşdə ad çıxarmaym ca ona ad 

qoyulmur” .
4) “O ğuz gənci evlənərkən ox atır, oxu hara düşsə, o rada gərdək 

dikir” .
5) “ Bəylər məclislərdə şərab içirlər” (163, s. 9-11).
C.Lyuis oğuzlara məxsus “ K itab”da əksini tapan bu qədim adət- 

ənənələr əsasmda onun  islamiyyətdən əvvəl yarandığı fikrini söyləyir 
və bu nəticəyə gəlir; “D astan la rm  tarixi çox qədimdir; islam 
tarixindən xeyli əvvəl yaranmış bu dastanlar köçəri oğuzlann həyat 
tərzilə islam mədəniyyətini birləşdirir” (164, s. XVII).

Xarici tədqiqatlarda “K itab”m yaranm a tarixinin islamiyyətdən 
əvvəlki dövrə aid olduğu fikri qadm  surətləri və onlarm  ictimai 
vəziyyətilə daha çox əsaslandınhr. ABŞ-m Texas Universitetinin 
nəşr etdiyi “ Dədə Q o rqud” un “Giriş” məqaləsində deyilir; “ Dədə
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Q orqud k itab r’nda qadınlar da  kişilər kimi iştirak edirbr. Onlar öz 
ictimai vəziyyətlərinə görə kişilərb tam  bərabərd irb r” (163, s. 8). 
Müəllif Azərbaycan xalqmm qədim milli keyfıyyətbrindən -  ailo- 
məhəbbət, əxlaq-etika, anaya sitayiş, qadm a yüksək hörmət və 
ehtiram  kimi məziyyətbrindən danışaraq, əsərin qədimhyini, isla- 
miyyətdən əvvəl yarandığmı sübuta çalışır: “Çadra, hərəm, çoxar- 
v adhhq  ə rəbbrin  islam dinini qəbul e td ird ikbri vaxtdan  sonra 
başlanır. Boylarda qadm lara bir ana kimi sitayiş edilir, bir arvad, 
həyat yoldaşı kimi hörmət göstərilir. Qadmlar həmişa ərb rin in  gözəl 
m əsbhətçibrid ir.  Dirsə xan /II boy/ və Bəkil /IX  boy/ ağır, böhranh 
vəziyyəti qabaqlayırlar, çünki arvadlarmm ağıllı məsləhətbrinə əməl 
ed irb r .  Köçərilik həyatmm çətin likbrib  böyüyon Oğuz qadm ları öz 
təbii xüsusiyyətlərib Amazonlan xatırladır” (163, s 8).

V.V.BartoId yazır; “Eposda çoxarvadlıhqdan əsər-əlamət yox- 
dur: hər bir igidin “göz açıbah gördüyü” , “könül verib sevdiyi” ancaq 
bir həyat yoldaşı var” (72, s. 115). C.Lyuis də eyni mövqedə duraraq  
b e b  bir mənəvi-əxlaqi keyfiyyətə işarə edir: hər cür imkan və şəraitə 
baxmayaraq, “Oğuz bəylərinin ancaq bir arvadı olur” və ömürbrinin 
sonunadək ona sadiq qalırlar.

Bütün bu f ik irb r  “ K itab”m özündən, oradakı real həyat və 
had isəb rdən  çıxış edilərək deyildiyi üçün bizi onun tam am lanm a 
tarixinin ən geci islamiyyətin ilk əsrinə aid etmək qənaətinə gətirir.

“ K ita b ”da zam anm a uyğun müasirlik güclü olduğu qədər 
tarixihk də güclüdür; hadisə və əhvalatlar islamiyyətdən qabaqkı V-
VI ə s rb r  və ondan da əvvəlki d ö v rb rb  səsbşir. Tam am ib  təbiidir 
ki, Qədim Oğuz-türk adət-ənənəbri güclü idi, ilk əsrbrdə islamm 
əxlaq-etika görüşbri həb  bunlarm  qarşısmı ala bilməmişdir. Oğuz- 
larda “a tdan  ayğır, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırıb” toy 
ebm ək, qonaqhq  vermək, şadhq məclisbri qurmaq, şərab içmək 
güclü adət-ənənə hahnı almışdı. At əti yemək, ondan ehsan vermək, 
Tanrı adına qurbam demək türk xalqlarmda islamiyyətdən çox əv- 
vəlki qədim adətdi. H ə b  eradan əvvəl buna Herodot da işarə etmişdi 
/IV, 61/. Artıq deyildiyi kimi, bunu  VI əsr Bizans tarixçisi

F .S im okatta  da təsdiq edirdi. Bunku'in İslama dəxli yox idi. Oğuz- 
la rda  həddi buluq yaşı, xüsusib qızm nişanlanması, ərə gclmə yaşı 
/16 yaş/ qəti müəyyən idi və s. “ Kitab”da təsvir ed ibn  hadisə və əhva- 
la tlarm  kökləri bəzən miladdan əvvəlki tarixə gedib çıxır. Məs: 
“Təpəgöz” motivi “ Kitabi-Dədə Q orqud”da da var, antik dünyanm 
dahisi H om erin  əsərində də; əslində isə, C.Lyuisin sözbrilə dcsək, 
“ bu  mövzu Qafqaz torpağı ib  bağlıdır” ...

“Dədə Q orqud kitabı” Azərbaycan xalqmm islamiyyətə qədərki 
və heç bir əsərb  müqayisəyə gəlməyən ən dürüst və ctibarh tarixidir. 
Bu kitabda xalqımızm ali mənəvi kcyfiyyətləri -  qəhrəmanlıq, ailo- 
məhəbbət, əxlaq-ctika, ədəb-ərkan qayda və normaları öz iradosini 
parlaq  şəkildə tapmışdır.

Dədə Q orqudun “Kitab” bağladıgı toy və şadlıq məclislərindoki, 
düzüb-qoşduğu bir sıra boylar tarixi mahiyyət daşıya, VI-VII əsrbr- 
dən  əvvəlki dövrləri də əhatə cdə bilərdi. Məgər Q orqud Alanın 
had isəbrin  yekununda, “boy”ların axırmda dediyi son sözlər də bu 
fikri söybməyə əsas vcrmirmi?...

4) “DƏDƏ QORQUD K lT A B rN IN  YAZIYA 
ALINMA TARİXİ

Min ildən artıq bir dövr ərzində səsi-sorağı eşidilməyib, ancaq 
keçən əsrdən məlum olan “Dədə Qorqud kitabı” üzərinə gəbk, görək 
indiyədək buna  necə yanaşmışıq?

“Dədə Q o rqud” elm aləminə “kitab” , yazıh bir abidə kimi çıxıb. 
B e b  olan surətdə, hansı clmi əsasa, hansı məntiqə görə indiyədək bu 
“ K itab” şifahi-bədii ədəbiyyat, folkior nümunəsi sayılıb?

“ Dədə Q orqud kitabı”nm özünəməxsus ahəngi, üslubu var. Bu 
ahəng , bu üslub onun  bir ağhn məhsulu olduğunu təsdiq cdir. 
“ K ita b ” əsasən şeirb  yazıhb və onun nəsri də - mənzumdur, daxili 
qafiyələr, daxili ahəngbnm ə bu keyfiyyəti bir qədər də artırır. “ Dədə 
Q o rq u d ”dakı şcirbr ölçücə də çox zəngin və rəngarəngdir, xcyli son-
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ralar milli axara düşmüş iıeca ölçüsündə və golmo-almma əruz 
vəznində yox, xüsusi ahıəng və ölçü ilədir. Bu vəziyyət özü də dastanm 
şcirlərini cynilə yadda saxlamağa, sinələrə yazmağa mane olmaya 
bilməzdi. “ K itab”m nizamlı və əksərən poetik biçimli yurd hissəsinin 
yadda saxlanması, bu şəkildə yaddaşlara həkk olunması da çətindir, 
ağıia b a tan  deyildir.

“ K ita b ”da iikrin həmqafıyə sözlər və ölçülərlə ii'adəsi -  çox 
səciyyəvi haldır. Bu ölçülər bəzən özünü məlum şcir ölçülərindən 
daha  gcniş miqyasda göstərir. Məsəiən;

“Dədə Qorqud Keçi başlu Keçər ayğıra sıçrada bindi. Dadəyi 
qoa-qoa Dəli Qarcar on yelək ycr aşurdu” (D. 84).

“Q azan bəgün qarıcıq olmuş anası qara dəvə boymda asılu gctdi. 
Xan Qazanm oğh Uruz bək üç yüz yigidlən əli bağlu, boynı bağlu 
gctdi. İlək Qoca oğlı Sarı Qalmış Qazan bəgün cvi üzorinə şəhid oldı” 
(D. 38).

Və ya:
“Ərənlər əvrəni Qaracuq Çoban sapanm ayasma taş qodı, atdı. 

Birin atanda ikisin-üçin yıqdı, ikisini atanda üçün-dördin yıqdı” . (D. 
4 I ) . _

İnsan ağlı, insan bədii təfəkkürü nə qədər məntiqi ardıcıllığa 
malik olmahdır ki, müxtəlirilkirləri dalbadal bcləcə sərrast və dəqiq 
ölçü iiə /18-18, 24, 24, 24, 24, 24/ iladə cdə bilsin, onu yadda saxlasm, 
şilahi olaraq nəsildən-nəslə ötürə də bilsin.

Həmin ölçüləri iki ycrə böldükdə aşağıdakı biçim şcirlər ahnır;

/ )  “Dədə Qovqud Keçi haşlu Keçəv ayğıra
sıçradı hindi;

Dədəyi qoa-qoa Dəli Qarcar
on yeh k  yer aşurdt”.

2) “Qazaıı həgiin qarıcıq olmnş anası
Qara dəvif hoymnda asılıı getdi.
Xan Qazanın oğlı Uruz həg üç yiiz yigitbn
Əli hağlu, hoym hağlu getdi.

İh k  Qoca oğlı Sarı Qalmış 
Qazan həgün cvi üz^rinə şahid oldı”.

3 ) “Ərənhr övrəni Qaracuq Çoban 
Sapamn ayasına taş qodı atdı.
Birin atanda ikisin-üçin yıqdı,
İkisini atanda üçün-dördin y ıq d ı”.

Əlbəttə, bu formanı, bu vəzni təsadüfı saymaq olmaz. Bunlar 
ölçü üzrədir, poetik düşüncəyə, ağıla əsaslanan ölçüdür.

Dədə Q orqudun  şəxsi bədii istedadmı, boylar üzərindəki 
yaradıcıhq əməyini hcç də azaltm adan dcməliyik ki, əsərin “y u rf '  
hissəsində də müşahidə cdilən bu ölçü, bu ahəngdarlıq, bu  axıcılıq 
hər şcydən əvvəl, d ihn öz daxili potensiah, bədii qüdrətinin toza- 
hürüdür.

“Dədə Qorqud kitabı”nda hadisə və əhvalatlar, ayrı-ayn boylar 
arasm da on lan  bir-birinə bağlayan, əsərin ümumi ahənginə, üslu- 
buna uyğun elə məntiqi əlaqələr, dəqiq düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş 
elə paralcllər, simmctriyalar, dönə-dönə və nizamla tənzimləmələr 
var ki, heç bir şifahi ədəbiyyatda buna rast gəlmirik. Bunları ancaq 
kamil və qüdrətli bir ağhn və qələmin məhsulu hesab etmək olar.

Tədqiqatçılar iddia edirlərsə ki, əldə məlum nüsxələr hər hansı, 
özündən əvvəlki bir nüsxədən köçürülüb, burada həqiqət var. 
Crörünür, “ ilk nüsxə” Dədə Q orqudun özünün qələmilə yazıya ahnan 
bir kitab olub. Sonrakı, bizə məlum va naməlum əlyazma 
nüsxələrinin əsası, ilki bu nüsxə, bu  “k itab”dır. Bundan başqa, 
məlum əlyazma nüsxələrinin hər hansı bir münasibətlə də olsa, 
“ kitab” adlanması, habelə kitabın ikinci adının “Oğuznamə” olması 
d a  burada az söz demir.

Dədə Qorqud hər “Oğuznamə”də - hər “Boy”da sözünü mənalı 
və ibrətli sonluqla tamamlayır. Sonluqlarda qəhrəm anlara 
müraciətlə onlarm ata-babaları dünyadan köçmüş, habclə boylar- 
dakı döyüşlərdə igidliklə həlak olmuş alpərənlər yada salınır, böyük
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ehtiramla xatırlanır və qalanlara alqışlar edilir, xeyir-dua verilir. 
Bununla da  keçmişb “boylar”dakı hadisəbr arasmda məntiqi-ənə- 
nəvi bağhhq, əlaqrt yaradıhr, keçmiş alp ərənbr, ər ata-babahır, ha- 
b e b  halak olmuş müasir qəhrəmanlar yad edibrək onlarm igidliyinə 
ənanovi keyfıyyət kimi qiymət verihr. Beb  anlaşıhr ki, Q orqud 
A tanm  şadhq məchsbrində, toyda-düyündə və hər bir qəlobə mü-. 
nasibə tib  sonda söybdiyi “qazi ə rənbrin” başm a gəbn  əhvalatlar 
bundan  əvvəlki əhvalatlardır; bunlar sanki böyük bir nəshn, böyük 
bir imperiyanm süqutundan xəbər verir. Deməh, Qorqud Atanm , 
h aq q m d a  danışdığı “qazi ə rə n b r” artıq yoxdur, o n b r  igidliklər 
göstərib, ömür sürüb dünyadan köçmüşbr. İndiki alp igidbrə, bəy 
ə rən b rə  isə “yum verəyin” ki, öz ata-babaları kimi yaşasm, 
“nam ərdə möhtac olmasm” , onlarm işi həmişə düz gətirsin. İgidhk, 
mərdhk, qəhrəmanlıq ənənəvi bir keyfiyyətdir, bu keyfiyyəti qoru- 
maq, yaşatm aq və gəbcək nəsillərə vəsiyyət etmək hızımdır. “ Dədə 
Q orqud  k itabı”nm  leytmotivi, amah budur. Bizə beb  gəlir ki, 
Qorqud A ta dedikbrini, düzüb qoşduqlanm vaxtmdaca özü yazıya 
almış, “k itab” bağlamış ki, gəbcək nəsilbrə yadigar qalsm.

Son tədqiqatlarda xatırlanır ki, Sasani hökm dan Ənuşirəvanm 
/531-579/ vəziri Büzürkmehrdə U luxan Bitikçi haqqm da türkcə 
yazılmış bir “O ğuznam ə” olubmuş. Ərəb xəlil'əsi H arun  ər-Rəşid 
/763-809/ zam anmda bir “Oğuznamə” ərəb dilinə tərcümə edilibmiş 
(50, s. 28).

Burada, bir-birinə yaxın dövrdə mövcud olan iki “Oğuznamə” 
xatırlanır: biri Uluxan Bitikçi haqqm da - onun düzüb-qoşduğu və 
yəqin ki, yazıya da aldığı “Oğuznamə” , digəri isə Dədə Qorqudun 
adı ib  bağh ~ onun düzüb-qoşduğu və yazıya aldığı “Oğuznamə” . 
B eb  anlaşıhr ki, qədim tü rkb rdə  - oğuzlarda “Oğuznamə” adlanan 
janrda  hadisə və əhvalatları müşayiət edib əsər -  indiki istilahla 
desək, poema şəklinə salan və yazıya alan ədəbi şəxsiyyətbr, ənənəvi 
olaraq, özbrini də ora əlavə cdir, “Oğuznamə”nin əsas qəhrəman- 
larm dan və ya iştirakçılarından biri olurmuş... Vəzir Büzürkmehrə 
məxsus “O ğuznam ə” nin adı və onun baş qəhrəmam U luxan

Bitikçinin adı diq'qəti cəlb edir. Bitikçi sözü indi arxaikdir, qədim 
lürkcə “kitabçı” , yəni kitab  yazan deməkdir, müasir dilimizdəki 
yazıçı sözünə uyğun ədəbiyyatdan gedir. Həm vəzir Büzürkmchrdə 
olan “ Oğuznamə'” , həm də H arun  ər-Rəşid zam anm da “Oğuz- 
namə” nin ərəb dihndə tərcüməsi folklor nümunəsi deyil, kitab idi. 
Ənuşirəvan dövründəki “O ğuznam ə” , Dədə Q orquddan  əvvəlki 
tarixə düşür, H arun  ər-Rəşid dövründəki “Oğuznamə”, yəqin ki, e b  
baş qəhrəmanı Dədə Qorqud və ya Q azan xan olan ikinci bir “Oğuz- 
namə” , yəni “Dədə Qorqud kitabı”nm  özü imiş ki, ərəb dilinə tər- 
cümə edilmişdi.

O  vaxtlar “O ğuznam ə”nin ərəb dilinə tərcüməsini iki m ənada 
izah e tm ək olar; 1) Dədə Q orqudla islamın banisi M əhəmm ədin 
tarixdən bizə məlum görüşü, dostluq və diplomatik əlaqəbrini nəzərə 
alsaq, o n u n  kitabmın ərəb dilinə tərcüməsi mümkün və ağlabatan 
idi; 2) H arun  ər-Rəşidin xəlifəliyi dövrü idi və işğalçı ə rəbbrə  öz 
planlarmı həyata keçirmək m əqsəd ib  Azərbaycanı öyrənmək, öl- 
kəyə, xalqa, xüsusib oğuz-türk “q r ım m a” - xarakterinə yaxmdan 
bəbd olm aq üçün bundan gərəkli bir kitab ola biiməzdi. Bu “ ilk” 
nüsxə - “ Dədə Q orqud  k itab ı” , buna  heç şübhə ola bilməz ki, 
“Orxon-Yenisey” yazısı adlanan qədim türk əlifbası ib  imiş... Ərəb 
əlifbası i b  bizə gəlib və təxminən IX-X əsrbrdə üzü köçürüldüyü 
güman edilən “D rczden” əlyazması, görünür, Dədə Q orqudun za- 
m anında qələmə ahnmış və “Orxon-Yenisey” əlil'bası ilə yazılmış 
nüsxədən köçürülmədir. Təəssüf ki, ilk nüsxə və ya başqa bir nüsxə, 
həblik elm aləminə bəlli deyildir. Tarixdən biẑ ə məlumdur ki, ərəbbr 
işğal e td ik b r i  ö lkəbrin  mədəniyyət abidəbrin i dağıdır, kitabları 
yandırır, məhv edirdi. İşğalçılarm yandırdığı kitab və əlyazmaları 
arasm da “Dədə Qorqud kitabı” ola bilməzdimi?...

Ə rəb işğalına qədər türk dövb tb rin in  3000, türk xaqanhqlarınm, 
təxminən 1300 illik tarixi biz^ məlumdur. Bu xaqanhqlar m.ö. VII- 
IV əsrlərdə əsasən Ön Asiyada, Kaspi dənizinin bu taymda Azər- 
baycan ərazisində m ərkəzbşmişdi...  Yeni eranm  əvvəlbrindən 
xaqanhq lar  Kaspi dənizinin o tayında O rta Asiyada gücbnib
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mərkəzləşəməyə başladı. Məlum “Orxon-Yenisey” kitabəbri də bu- 
rada  yaranmış, inkişaf elmişdi. Hələlik Ön Asiyada bu yazı nü- 
munələri tapılmayıb. Lakin qədim Azərbaycanda Tomiris 
(Massaket-sak) padşahlığmm mərkəzi olan Örən qala Boyləkan tor- 
pağm da zəngin bir mədəniyyət yatıb qalır. “Orxon-Yenisey" əlil'bası 
ilə yazılmış kitabələr burada da olmamış deyil. Güman ki, bunlar 
tapılacaqdır.

Yazı, əlifba ancaq daşlara yazmaq, əşya, saxsı, gümüş, qızıl və 
b. qab la r  üzərinə həkk olunmaq üçün yaranmır. Yazı, hər şcydən 
əvvəl, xalqlar, dövlətlər arasmdakı əlaqə və ünsiyyət ehtiyacmdan, 
xalqm tarixini, mədəni münasibətlərini inkişaf etdirmək və s. lüzu- 
m undan  yaranır. Belə əlaqələrin, münasibətlərin və tarixi, mədəni 
inkişafm yazıda əksi isə daha çox dəri, parça və kağız üzərində olur. 
Bizə qədim türk əlifbası ilə yazılmış sal daşlar, yazılı gümüş cam və 
başqa əşyalar, bir sözlə, zəngin mədəniyyət gəlib çatıb. Lakin bu  o 
demək deyil ki, bu əlifba ilə dəri, parça, kağız üzərində yazılar, yazış- 
malar, məktublar, habelə tarix kitabları, bədii əsərlər və s. olmayıb. 
Olub. A m m a bunlar tələf olub-gedib, ərəb işğalçılarmm od- 
alovunda qalanıb. “Dədə Qorqud k i t a b f ’nm dərimi, parçamı, 
kağızmı üzərində yazılmış ilk əlyazma nüsxəsi də beləcə sıradan çıxıb, 
tələf olub-gedib...

Buna görə, biz xalqımızm hələlik bu ilk nadir bədii incisini “das- 
ta n ” -  poem a və ya, əslində olduğu kimi, “ K itab” hesab edirik. 
Ümumilikdə, xalq kitabı “ lOOI gecə”, “Gültəkin” , “T onyukuk” , 
“ Mogilyan xan” kitabələri bu mənada, bir növ, tarixi mənbələr və 
ya belə demək daha dürüst olar ki, dastan-poema şəkilli tarixi əsər- 
lərdir; bir sıra tədqiqatçılar həmin kitabələrin mənzum olduğunu 
iddia edərkən məhz bu məziyyəti nəzərə almışlar. XII əsrdə Nizami 
də “İsgəndərnam ə”ni dastan-poem a adlandırmışdır; XIII əsrdə 
naməlum bir azərbaycanlı müəllif öz əsərinə “Əhməd Hərami das- 
tan ı” adı vermişdi. Halbuki bütün bunlar yazılı kitablardır.

“Dədə Qorqud kitabı”nın bu kitablardan fərqli, özünəməxsus 
mühüm bir məziyyəti diqqəti cəlb cdir: onu  düzüb-qoşan el aşığıdır,
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ozanlar ozanı Q orqud Atadır. Ancaq bu m ənada onun şifahi ədə- 
biyyatla əlaqəsi var. Qədim türk dünyasmda söz düzüb qoşanlara 
ozan /uzan/ deyirdilər. Şair sözü bizə sonralar, ərəblərlə gəlib. 
Görünür, “ozan” sözü Avropa tədqiqatçılarmı çaşdırıb, ona görə də, 
ədəbiyyatşünaslıqda “Dədə Q orqud”a, bir qayda olaraq, müasir das- 
tan-epos istilahı ilə yanaşılıb...

Əgər, doğrudan  da, “Dədə Q o rq u d ” eposdursa, folklor nü- 
raunəsidirsə, bəs nə üçün nağıllanm ızda, dastanlarım ızda onun 
təsirinə çox da gcniş rast gəlmirik. Axı, folklor nümunələri bir-birinə 
oxşar olur, surətlər paralel xətlər üzərində qurulur və s. Doğrudur, 
tədqiqatçılar bu “ təsiri” tapm ağa çalışır, “paralellər” axtarırlar. 
Lakin göstərilən dəlillər, edilən müqayisələr inandırm ır, çünki 
bilavasitə “Dədə Qorqud kitabı”ndan gəlmir. Bunlar vahid bir xalqa 
məxsus kcyfiyyətlərdir ki, istər folklor olsun, istərsə də yazılı ədə- 
biyyat, hər hansı bir bədii əsərdə özünü büruz^ verə bilər. Doğrudur, 
tədqiqatçılar D ədə Q orqudun  müdrik bir el ağsaqqalı, ədəbi şəx- 
siyyət kimi bəzi xələfləri (M .F.A xundov, Qul A ta) tərəfindən yad 
edildiyini, xatırlandığını söyləyirlər (17, s. 143, 166...). Lakin bu 
tamamilə təbiidir və digər ədəbi şəxsiyyətlər kimi o da yaddaşlarda 
qala bilər, buna görə hörmətlə yad edilə, xatırlana da bilərdi.

T ürk  “Dədəqorqudşünaslığm da” da məsələnin bu istiqamətdə 
həllinə yan  alan fikirlər diqqəti cəlb edir. A hm et K abaklı yazır; 
“Q orqut A ta islamiyyətdən önco türklər arasmda -  yaşamış və hər 
türk boyunda başqa adla xatırlanmış şairlərə bənzəməkdədir. Tun- 
quzların Şaman, Altay türklərinin K am , yakutlarm Oyun, qırğız- 
ların Baksı, Oğuzlarm Ozan dedikləri bu qədim şairlər həm hatif, 
həm rahib , həm də kahin olmaqla yanaşı, sehrbazlıq, bəstəkarhq, 
şairlik kimi neçə hünərlərə də sahib idilər” (148, s. 189).

M əlum dur ki, ozan-aşıqlar nağıl və dastanların, eyni zamanda 
ifaçılarıdır, yəni onları məclislərdə söyləyənlərdir. Onlar dastan və ya 
nağıl deyərkən ümumi süjetə xələl gətirmədən istədikləri kimi danışır, 
əlavə edir, bəz^n hadisəni unudur və olduğu kimi dinləyicilərə çatdır- 
mırlar; hər halda, yeri gəldikcə özlərindən də uydururlar.
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Dünya elmi fıkrində indiyədək '‘Dədo Qorqud kitabı”ndan  folk- 
lor -  şifahi-bədii ədəbiyyatın nümunəsi kimi danışılmış, tədq iqa t 
apanlm ışdır. Bu ənənəni gözləyərkən, daha dürüst desək, üm um i 
axına qoşularaq biz də bir sıra məqalə və son “Ədəbi şəxsiyyət və 
dii '’ (“Yazıçı” nəşr., 1982) adh kitabm da bu yolla getmiş, “D ədə  
Qorqud kitabı”ndan epos kimi söhbət açmış, nəticə çıxarmağa tələs- 
miş, səhvlər buraxmışıq. Ağhn məntiqi və tədqiqatların nəticəsi isə 
deyir ki, “Dədə Qorqud kitabı” folklor yox, daha çox, yazıh ədə- 
biyyat nümunəsidir. Bu əsər qədim türk pocziyası janrında yazılmış 
poemadır. Ərəb işğalçılarmm məhv etdikləri mədəniyyətimizin külü 
a rasm da düşüb qahb, xoşbəxt bir təsadüf nəticəsində əldə ohın  
nüsxələrdən biri isə ərəb qrafikası ilə köçürülüb, Drezden k itabxa- 
nasma gedib çıxıbdır.

Sözsüz ki, sonralar “K itab”a edilən əlavələr: bir neçə əsrin bəzi 
dil xüsusiyyətləri, dini-əxlaqi təsirlər və s. onu yenidon köçürən müəl- 
hflərin əlavəsidir. Bu qəbildən olan dəyişikhkiər Drezden və V atikan  
əlyazma nüsxələrinin müqayisəsində də aşkara çıxır.

Beləhklə, elm aləminə “ Kitabi-Dədə Q orqud” adı ilə qədəm  
basan əsər “xalq kitabı”dır, müəlhfi -  həm düzüb-qoşanı, həm də ilk 
yazıya alanı VI-VII əsrlərin tarixi-ədəbi şəxsiyyəti olan Dədə Qor- 
quddur.

Bu o deməkdir ki, Azərbaycan anadiHi yazılı ədəbiyyatm əsası 
VI-VII əsrlərdə qoyulub və onun tarixi hələhk həmin əsrlərdən 
başlanır. “ Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan anadilii ədəbiyyatımı- 
zm VI-VII əsrlər zirvəsidir. Bu zirvə, əlbəttə, birdən-birə fəth edilə 
bilməzdi, onu yetirən, bu səviyyəyə gətirib çıxaran uzun inkişaf yolu, 
ədəbi-tarixi zəmin, güclü ənənə olubdur.

Dünya ədəbiyyatınm nadir söz incilərindən sayılan bu “K itab”ın 
VI-VII əsrlərdə bu şəkildə sintezi, yazılıb tamamhmması özü təsdiq 
edir ki, onun  əsası, dayağı olan Azərbaycan ağız ədəbiyyatının - şi- 
fahi-bədii yaradıcıhğmm qatları - çox dərindir, tarixi ondan çox-çox 
qabaqdır, min-min illərdir; lakin bu tarixi dəqiq müəyyən etmək çə- 
tindir...

670

Burada qarşıya sual çıxır: əgər “K itab” islamiyyətdən əvvəlki 
dövrdə, yəni VI-VII əsrlərdə yaranıb, düzülüb-qoşulubsa, bəs orada 
əksini tapan  bu qədər islam dini təsirləri, dini adlqr, istilahlar, ifa- 
dələr və s. nə deməkdir və bunlar əsərə necə daxil olub?

Bu ayrıca bir mövzudur; açıqlamasma ehtiyac var, irəhdə məsələ 
üzərinə gələcəyik.

2. O Ğ U Z  E L İN İN  D Ö V L Ə T  
Q U R U M U  V Ə  B A ŞÇ IL A R I

M iladi tarixin V-VIII əsrlərində yenidən yaranan, formalaşan 
və p ar layan  imperiya və ya Böyük Türk xaqanhqları daha  qədim- 
lərdən əsası qoyulanTuran , Hun imperiyasmm, habelə Midiya, Sak- 
M assaket, A tropatcn və b. Türk döviət qurumlarmın tarixi-ənənəvi 
davam ı idi. Bu dövlətlər Ön Asiyada, Qafqaz^a, xüsusilə Az^rbay- 
c a n d a  sakin olan türk əhalisinin və digər tayfalarm  tale müqəd- 
dəra t ında , yəni vahid bir istiqamətdə (soy ruhu, dini inam, ənənə, 
dil, ədəbiyyat, sənət və b.) yönəhb inkişaf yoluna düşməsində 
müstəsna rol oynamışlar.

L .N .Q um ilev yazır ki, “Türk xaqanlığının sərhədləri VI əsrin. 
son la rm da  Q ərbdə Bizans, Cənubda İran və hətta Hindistanla, 
Şərqdə isə Çinlə kəsişdiyinə görə bu ölkələrin taleyindəki gözlənilməz

idi” (39, s. 12). Akademik V.V.Bartold “X aqanhq” sözünü imperiya 
məzm ununda işlədir və yazır: “VII əsrin orta lanna doğru türklər Çin 
səddindən  tu tm uş ta İranla Bizansadək’ öz inıperiyasmı yaradıb 
genişbndirmişlər” (70, s. 777). “O rxon” kitabələrində də buna açıqca 
işarə vardır /Kt. 20/.

M əhz “Dədə Qorqud kitabı”nda öz bədii əksini tapan  VI-VII 
əsrlərin hadisə və əhvalatlarmm, igidlik, mərdlik, ərlik, qəhrəmanhq 
ənənələrinin kökləri çox dərinlərə, miladdan öncəki dövrlərə gedib 
çıxır. Təsvir olunan hadisələrin səsi bəz^n daha dərin qatlardan gəlir.
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Bilqamıs qəhrəmanlıq ənənəbri, Alp Ər T onqa  cəsarəti və idealı, 
Tomiris qətiyyəti, A tropa t siyasəti, Mete çevikliyi və qələbə əzmi 
“Dədə Q orqud” qəhrəmanlarmm mənəvi dayağıdır.

İngilis alimi Lyuis Cöfrey “Dədə Qorqud kitabı”nm ingiHscəyə 
tərcüməsində alim sövqtəbiisi ilə “K itab”m məzmununa, söylənilən 
fıkirlərə uyğun, onun fəaliyyət dairəsini əks etdirən, bu xəritəni verib. 
(163. s. 8).

AHm bu xəritə ilə “Dədə Qorqud"un məzmunu və tarixi dəlillər 
əsasmda çox gərəkh bir həqiqəti də göstərmişdir: bu ərazi hələ “Dədə 
Q orqud”dan  m in il qabaqkı Turan imperiyası torpaqlarm a uyğun 
gəlir. G örünür, ingihs ahmi bizim tariximizi bizdən dürüst bihr. 
T uran  imperiyası, sonra Midiya dövləti süquta uğrasa da, İskit- 
Oğuz-Türk övladları bu  torpaqda azad nəfəs ahr, atlarmı istədikləri 
səmtə çapırdılar. Oğuz ərləri bu torpaqları qorum aq, onun şan-şöh- 
rətini artırm aq və s. məqsədlərlə Q ara dəniz sahihərinə, Abxaziya 
ehnədək gedib çıxırdılar. Onlar üçün sərhəd-zad yox idi. Belə ol- 
masaydı, bu torpaqda , bu ərazidə “Dədə Q orqud” kimi dünya şöh- 
rəth bir dastan-salnamə yarana bilməzdi. İngihs ahmi bu həqiqəti 
çox gözəl duyub.

“ G ühəkin  kitabəlori”ndə Çin əsaroti, əsarətin acı, ağır nəticələri, 
ondan  çıxış yolları ilə bağh qiymətli fıkirlər, çağırış və səfərbəredici 
müraciətlər var. Kitabə məhz tarixi əsər olm aqdan ziyadə, yüksək 
vətənpərvərlik ruhunda, əsarətə qarşı yazılmış bədii əsərdir. Bütün 
dövrlər üçün ibrət dərsi verən gərəkli və əvəzsiz abidədir. Gültəkin 
həlak olursa da, türk elləri xaqanlıqda birləşdirilir. Çin əsarətinə son 
qoyulur...

L ak in  daha ağır və uzun sürə biləcək fəlakət yaxmlaşırdı. Göy 
Türk xaqanhğı duymuşdu, hiss etmişdi ki, Çin əsarətindən daha ağır, 
daha am ansız ərəb işğah, ərəb əsarəti gəlir. X aqanhq elə homin ərə- 
fodədir. Artıq işğal başlanıb. Buna görə Bilgə xan Bars bəy adh bir 
sərkordəni Azərbaycana göndərir. Onai Xəz^r xaqanı adı vcrilir və 
Azərbaycan torpaqlarm m  ərəb işğalmdan qorunması ona  tapşırılır. 
Bars bəyin adm m  “ Gültəkin kitabələri”nə düşməsi, görkəmli türk 
tarixi şəxsiyyətləri ilə bir sırada xatırlanması əbəs yerə deyildir. Bars 
bəy barədə  ərəb mənbələrində də ətrallı məlumat var. Onun 
fəaliyyəti Azərbaycanla sıx bağhdır. Mənbələr yazır ki, Bilgə xan 
Bars bəyi “ Xəzər xaqanı” adı ilə Azərbaycana -  Kür-Araz sahillərinə 
göndərir ki, işğalçı ərəb qoşunlarm ı oradan  qovub çıxartsm. Və 
hirinci dəfə parlaq qələbə də qazanıhr.

Ə rəb  alimi İbn-Əsəm əl Kufı yazır: “Xaqan, xəzərlərin hökmdan 
müsəlman olmayan ölkələrin hər tərəfmə nümayəndələr göndərarək, 
onlarla bir inamda, bir tayfada olduğunu bildirdi və onları müsəl- 
m anlarla  mübarizəyə çağırdı. O nlarm  hamısı buna  razıhq verdi... 
Bars bəy xaqan xəzərlərdən və müsəlman olmayan tayfalardan ibarət 
300 minlik ordu ilə belə döyüşə başladı. Tezliklə, o, qoşunla Kür və 
A raz çaylan  arasm a gəldi. Buradan o, Vərsana getdi, oranı tutdu... 
Sonra  Ə l-C ərrah  İbn A bdullam n bütün A zərbaycana yayılmış 
q oşun la rm a  hücum məqsədilə Vərsandan çıxdı” (93 a, s. 21-22). 
Nəticədə Ə l-Cərrahm  qoşunları darm adağm  edildi, döyüşlərdən 
birində vali də həlak oldu.

Bars bəyin adı eyni vaxtda, eyni illərdə (722-731) yazılmış 
“( niltəkin” kitabələrində çəkihr, ona bu qəhrəmanhğma görə xaqan
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rütbəsi vcrildiyi qeyd edilir; “Bars boy idi, xaqan admı burada biz 
verdik, kiçik bacımı ona xanımlığa verdik” /KT. 20/

Buradan haqh  sual ortaya çıxır; nə vacib imiş ki, G öy Türk 
xaqanhğı dənizin o taym dan Bars bəyi Azərbaycanı ərəb işğahndan 
qorumağa, təmizbməyə göndərirdi?

Bu sualm bircə cavabı var; Azərbaycan o vaxtlar xaqanhq tor- 
paqlarma daxil idi, onu nəzarətdən qoymaq olmazdı. Bu fıkrin təs- 
diqinə iki faktı da bura əlavə edək.

Birinci VI-VII əsrlərdə Azərbaycan dövlət qurum una görə Göy 
Türk xaqanhğı ilə eyni bir dövlət, eyni bir ərazi idi. Bunu “Dədə 
Qorqud kitabı” təsdiq edir. Belə ki, Böyük Türk xaqanlığı ilə Azər- 
baycan mövcud dövlət qurum u bir-birinə tam uyğun gəlir və biri 
digərini tamamlayır.

Böyük Türk xaqanlığı bu əsas qurumda fəaliyyət göstərirdi;
1. Hökmdar, Xaqan; Bilgə xan
2. Vəzir; müdrik Tonyukuk
3. Ordu kom andanı baş sərkərdə; Gültəkin
4. Dövlətin fəaliyyətini qeydə alan, yazan, mətn tərtib cdib daş 

kitabələrə həkk etdirən ədəbi şəxs, dövlət katibi; Yolluqtəkin.
Azərbaycan-Oğuz hökmdarhğı bu əsas qurum da fəaliyyət 

gösərirdi;
1. Xanlar xanı, “p adşah” ; Bayandır xan
2. Vəzir; Qazıhq qoca, /sonra Qorqud Ata/
3. Bəylər bəyi, baş sərkərdə, komandan; Qazan xan
4. Dövlətin fəaliyyətini, hadisələri boy, dastan  şəklinə sahb, 

düzüb-qoşub, el-el, oba-oba  təbliğ cdən ədəbi şəxs, dövlət katibi; 
Dədə Qorqud.

Bu uyğunluq təsadüfı ola bilməzdi, ənənəvi davam edib gələn 
eyni dövlətçilik sistemi, eyni dövlət qurumu, idarə üsulu idi. Azər- 
baycan Göy Türk xaqanlığmm tərkibində müstəqil dövlət idi. 90 
minlik öz qoşunu, milli ordusu vardı. “Dədə Qorqud k itabı”nda da 
ölkə müstəqil, azad dövlət olaraq təqdim olunur.

Azərbaycan bütövlükdə - şimalh-cənublu, Arazm hər iki tayı

Böyük Göy Türk xaqanlığınm ərazisi sayıhrdı. Bu həqiqəti 
L.N.QumiIyovun “Qədim türklər” kitabmda vcrdiyi xəritə də təsdiq 
edir (84, s. 29).

Bu xəritəyə bizim qcydimiz ondan ibarətdir ki, müəllilm Azov 
dənizi - Kcrç boğazm dan Şərqə doğru çəkdiyi şimal sərhəd xətti 
artıqdır. Görünür, bunu o, əsərini çap ctdirmək xatirinə “güzəştə gct- 
məli” olub. Belə ki, o vaxt və ondan əvvəllər də oradan şimalda digər 
bir xalq və xalqlar yaşamırdı, o rada  da türk nələsi vardı, qırğız, 
balkan , yakut, ta ta r  və b. xalqlar məskun idi. Orxon-Ycniscy 
hövzələri türk yazı mədəniyyətinin qədim məskəni olub, zongin 
yazılar, kitabələr burada yaranıb. Ağhn məntiqinə əsaslansaq, o 
vaxtkı Türk hakimiyyətinin sərhədləri Şimala, Şimal Bu/Iu Okcanı- 
nadək uzanıb gcdirdi... Və hələ m.ö. III-II əsrlər Şimal Buzlu Okcanı 
sahilləri Hun-türk impcriyasmın sürgün ycrləri, məhbus düşərgələri 
idi, “ Çin sarayında hazırlanan plana görə clçilər Hun xaqanı ilə qəti 
və sərt danışırdılar. Xaqanı qorxudub  diz çökdürmək istəyirdilər. 
X aqan da onları həbs etdirib Şimahn buzlu tundralarına sürgün ct- 
dirirdi” (I5 0 ,s .7 0 ) .

Bcləliklə, “ Dədə Qorqud kilabı” salnamədir, ədəbi əsər olmaq- 
dan ziyadə, A zərbaycan-Oğuz dövlətinin ərəb işğahndan əvvəlki 
müəyyən dövr və ərəb işğah ərələsi, “Oğuz zam anm ın tarixidir. 
A m m a bədii şəkildə yazıhb, “düzülüb-qoşulub’ . Daha dürüst desək, 
cyni tarixdə Yolluqtəkin Orta Asiyada Göy türklərin tarixini yazıb 
sal daş lara  həkk etdirdiyi vaxt Dədə Qorqud da Ön Asiyada, 
Qafqazda Oğuz türklərinin tarixini öz üslubunda bədii şəkildə qo- 
puzla düzüb-qoşur, dcyir-çağınr, yaddaşlara “həkk” cdir, yazırdı, 
k itab bağlayırdı.

Azərbaycan tarixinin VI-VIII əsrləri tariximizin qızıl 
səh ifəbndir, bu səhifələr dastanlaşmış, bədii şəkildə yaranıb yazıya 
ahnmışdır.

Lakin bizdə indiyədək apanlan  tədqiqatlarda, tarix kitablarında 
bu həqiqət ört-basdır cdilir; münasibət də bildirilmir. Dcmək olar ki, 
tarixi bir abidə, əsər kimi “Dədə Q orqud”dan imtina cdilir. 50 ildən

_____________________________________ A zərb a yca n  ə d ə h iy y u t ı  la r ix i
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artıqdır ki, Tarix Inslıtulu dnrıdən-qabıqdan çıxır icı, təsdıq ctsTn: 
A/ərbaycan-türlc xalqı X-XI əsrbrdo Orta Asiyadan bura  gəlmiş, 
basqm ctmiş, bu torpaqları işğal etmiş Solcuq türkbridir vo s.

“Dodə Q orqud” dastanlarmm yarandığı dövrdə Azərbaycanda 
məhz Göy Türk xaqanlığı nəzərində olan Baymdır xan hakimiyyəti, 
müstəqil Oğu/. dövlət qurum u vardı. I3u qurum  Azərbaycan-türk 
dövlətçiliyi tarixinin parlaq səhifəbrindən sayılmalıdır. “Azərbaycan 
tarixi” kitablarmda isə bu tarixi həqiqətdən əsər-əlamət b c b  yoxdur. 
Əksinə, o dövr, görünür, qəsdən qaranlığa qərq edilib. Məsələn, 
bilavasitə həmin dövr tarixini işıqlandırmalı olan “Azərbaycan III-
VII əsrbrdə” adlı kitab son 10 ildə üç dəfə təkrar-təkrar çap olunub. 
Burada Azərbaycan tarixinə yad mövqcdən yanaşılır, oxucunu 
azdıran bu kitabın axırmcı nəşri /199.V həm də “Oğuz komplcksi” 
sponsorluğu ilə nəşr o lunub; Oğuzun öz əli ib  onun başına daş

salınıb, kökünə balta çalmıb. Kitabın müəllifi /S.Qasımova/ və clmi 
redak to ru  /Azərbaycan BA müxbir üzvü İ.ƏIiyev/ ya kəmsavad, ya 
da qərəzkar olmalıdır ki, III-VII əs rb r  A/ərbaycanın əsas xalqı olan 
Oğuz-türk kökünün üstündən q əbm  çəksin. Xalqın, millətin tarixini 
etnik yazdıranda və yazanda beb  olur. Dünya ədəbiyyatmm incib- 
rindən sayılan “Oğuznamə” -  “Dədə Qorqud kitabı”nda təsvir olu- 
nan, qəbm ə ahnan  hadisəbr məhz həmin əsrbrdə bu torpaqlarda 
Gəncədə, Şəmkirdə, Dərəşamda, Göyçədə, Q aradağda, hətta Qara 
Dəniz sahilbrində baş vcrib: xalq öz qəhrəmanlıq salnaməsini özü 
də yaradıb-yazıb. I3u ərazi h ə b  m.ö. VII əsrdə mövcud olan Turan 
impcriyası ərazisinə tam uyğun gəlir və xalq da həmin xalqın bu əra- 
zidəki davamıdır: bu torpaqda “AIp Ər T onqa” dastanı da yaranıb. 
Hu tarixi həqiqətdir və bunu  danm aq olmaz. Lakin Tarix İnstitutu 
bunu  danır...

Taleyə bir bax! Ərəb işğah hər iki kitabənin üzərinə e b  bir qara 
pərdə çəkmiş ki, min ildən artıq işıq üzü görməmişdir. Bu k itabəbr 
ancaq XVIII-XIX əsrlərdə üzə çıxmışdır. Bir sıra görkəmli “Dədə 
Q o rq u d ” tədqiqatçıları “ K itabı”n əsas qəhrəmanlarını məhz “oğuz 
zam an ı”nda yaşamış, fəaliyyət göstərmiş, öz tədbiri, aglı, zəkası və 
igidliyi ib  xalqın ictimai-siyasi vo mənəvi həyatında fəal iştirak etmiş 
tarixi şəxsiyyətbr kimi təqdim ed irb r .  Bayandır xan, Q a /a n  xan, 
Dədə Qorqud, Bükdü/ Əmən bu qəhrəmanlardan, dövb t adamların- 
dandır.

Bütün bu d e y ib n b r  bir daha  təsdiq edir ki, “ D ədə Qorqud 
k i ta b r ’nın yaranması vədas tan  şəklinədüşməsi tarixi VI-VII əsrbr- 
dən bu yana deyil. X atırlanan  d ö v b t  xadimləri də həmin dövrdə 
yaşamış tarixi şəxsiyyətbrdir.

“ K itab"dakı bu şəxsiyyətbrə, dövbt adamlarına diqqət yctirək, 
görək onlar necə təqdim olunur.
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1) D Ə D Ə  Q O R Q U D  Ş Ə X S İY Y Ə T İ VƏ S Ü R Ə T İ
Dədo Q orqudun  tarixi şəxsiyynl olub-olmadığı mübahisoli və 

həlo do həHini tapm am ış bir məsələ olaraq qahr. A rtıq  “ Dədə- 
qo rqudşünashq” o səviyyəyə çatmışdır ki, bu mübahisələrə son 
qoyulmalıdır. Dədə Q orqudun şəxsiyyəti dastanda iştirak cdən və 
fəahyyət göstərən digər qəhrəmanlar və onlann tarixi şəxsiyyət olub- 
olmadığı məsələsilə də səsləşir. D astanm  baş qəhrəm anhın  bədii 
surətlər olm aqdan əlavə, həm də tarixi şəxsiyyətlərdir.

V.V.Bartold hələ XX  əsrin 30-cu illərində “ Kitab”m müəllilmin, 
yəni Dədə Q orqudun tarixi şəxsiyyət olduğu fıkrini söylomişdi. O 
yazırdı: 1636-cı ildə səyahətçi Oliari “ İmam Qorqud” haqqm da  c.şit- 
mişdi. O vaxt Dərbənd yaxmlığmda onun qəbrini də ona göstərib- 
mişlər: Oliarinin dcdiyinə görə “ İmam Qorqud” Qassan padşah üçün 
cəng mahnıları oxuyarmış. Qassan padşah “ Dədə Qorqud kitabı”nm 
baş qəhrəmanı Salur Q azandır” (72, s. 120).

“A zərbaycanşünashqda'' indiyədək Dədə Q orquddan  əsasən 
“ümumiləşdirilmiş bir əfsanəvi ş.əxs”, “mifık obraz” kimi bəhs olu- 
nub. Bu llkirlə razılaşmaq çətindir. Uzun müddətdən bəri “Dədə 
Qorqud kitabı”nm tədqiqi iləmə.şğul olan, Ş.Cəmşidov, H.ArasIımn 
hələ 30-40-cı illərdə dcdiyi fıkirləri bu gün də təqdir cdilir; I/ “ IJir 
çoxları Dədə Q orqudu bu dastanm müəllifı kimi göstərmişlər. Onlar 
iddia cdirlər ki, bu əsəri yazan Q orqudun özüdür. Hu fıkir tamamilə 
yanhşdır (17, s. 75-78). 2/ Elə buradaca H.Araslı göstərir ki, Dədə 
Qorqud bu dastanlarm  ancaq iştirakçısıdır (17, s. 78). 3/ “ H.Arash, 
ümumiyyətlə Dədə Q orqud şəxsiyyətindən damşarkən onun  Xızr və 
M olla Nəsrəddin kimi ümumiləşdirilmiş əfsanəvi bir şəxsiyyət 
olduğunu deyir” (17, s. 78) və hb. M.Scyidovun əsərində “Q orqud” 
adm m  izahma və Dədə Q orquda gcniş ycr vcrilir. Tədqiqatçı 
yuxarıda xatırlanan fikirləri bu və ya başqa şəkildə təkrar cdir: 
“Qorqud Ata türkdilli /?/ xalqlarm mifoloji təfəkkürlə yaşadıqları 
çağm mifik obrazıdır” və ycnə; “Q orqud Ata boylarmdakı Qorqud 
adh şəxsiyyət olmamjşdır (49 a, s. 136, 192) vəs. Iblkə də yuxandakı

fikirləri 30-40-cı illərdə dcmək mümkündür, ancaq 40-50 il sonra onu 
yenidən təkrar etmək obyektiv olmaz. Bu müddət ərzində “Dədə- 
qorqudşünashq ''  xeyli inkişaf etmiş, çox həqiqətlər aşkar cdilmişdir.

D ədə Q orqudun bir şəxsiyyət kimi qeyri-adiliyi; ağılca, bilikcə 
və nüfuzca zəmanəsindən yüksəkdə durması və bunlara əlavə olaraq 
qeyri-adi şairlik istedadı, bəstəkarhğı, ozan-aşıqlıq məharəti, müd- 
rikliyi, uzaqgörənliyi/ “hatifdən xəbər verməsi” və s./ onu sonralar 
“m ifləşdirə '',  “afsanəvi” və “mifik ob raz” edə bilərdi. Nccə ki, 
“ İm am  Q o rqud” -  deyə bu gün onun  qəbri ziyarət edilir. Bu, təbii 
görünür. Bizcə, türkdilli xalqlarm mifoloji təfəkkürlə yaşadıqları 
ayrıca  bir “çağ” , dövr də olmamışdır. Habelə “ boylardakı Dədə 
Q o rq u d  deyilsə” , sonralar Dədə Q orqud adh şəxsiyyətin olub-olma- 
m asınm  da mətləbə dəxli yoxdur.

Ümumilikdə VI-VII əsrlər türk dünyasınm və xüsusilə Azərbay- 
can xalqmın dahi sənətkarı, şair-bəstəkarı Dədə Q orqudun varhğı, 
şəxsiyyəti barədə kifayət qədər m əlum at vardır. Bu fikrin təsdiqi 
üçün təkcə onun  yazdığı “ Kitabi”ndakı sətirlər də kifayətdir.

“D ədə  Q orqud kitabı”nda deyilir ki, onun  müəllifi ham m m  
sevimlisi, bütün boyların, bütünlükdə “Oğuzun bilicisi” , başbiləni, 
ilhamh söz, sənət kahini idi. VI əsrin sonlan və VII əvvəllərində artıq 
O ğuzun  “m əşhuru” olmuşdu; yəni ədəbi şəxsiyyət kimi onun şöhrəti 
“B ayat” boyu çərçivəsindən çıxıb Oğuz ellərinə yayılmışdı. Təsadüfi 
deyil ki, İslamın banisi Məhəmməd məhz böyük nüfuz sahibi olan 
Dədə Q orqudu  Oğuza şeyx təyin etmişdi.

T ürk  tədqiqatçısı M .Erkin tarixi mənbələrə istinadən Bayburtlu 
O sm anın  /XVI əsr/ bu sözlərini xatırladır: “Q azan xan bəylərlə 
Kəbəyə gəlib Rəsulla görüşdülər. Rəsulillah ...Dədə Q orqudu şeyx 
təyin elədi” (152, s. 40). M .Erkin həmin faktı belə verir; “Cami-Cəm 
ay in” müəllifi söyləyir ki, “Oğuznamə”də yazıldığına görə Oğuz xanı 
Q a ra  xan çox mömin adam olduğundan Qorqud Dədəni Mədinəyə 
göndərm işdi və peyğəmbərlə görüşdən sonra Oğuz tayfasma isla- 
miyyəti öyrətməyə təyin edilən Səlmani Farisi ilə birgə o, geri 
dönm üşdü” (152, s. 34). Deməli, Qorqud Atanın Məhəmməd Pey-
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ğomborin müasiri olduğuna dair işarolər çoxdur. Əgor “Peyğomborin 
dünyaya golmozdən əvvolki 40 ili’' nəzorə alsaq vo “Dədo Qorqud"un 
“G iriş” indəki ilk cümlənin ardmı -  “Oğuzun, ol kişi tamam 
bilicisiydi. No diyərso olardı. Qaibdon dürlü xəbor söybrd i” /D. 2/ 
fıkrini do buraya əlavə etsək, islam peyğəmbərinin zamanmda, yoni 
620-ci illərdo Q orqud  A ta 70-80 yaşlarmda kamil ər, təxminən 
Mohəmmodin yaşıdı olmuş olur; 30-40 yaş ya az, ya çox. Bu iso onun 
indi, təxminən 1500 yaşı olduğunu göstərir.

Burada qarşıya təbii sual çıxır: Məlıommod-Oğuz, yoni H; ivan-  

dur xan -  Q azan xan, Qazan-Dodo Qorqud diplomatik ohujo vo rnü- 
nasibotlori orob istilasmdan xeyli əvvələ düşür; halbuki, istil.ı V I I  

əsrin ortalarmdan/643-cü ildon/başhmıb: Məhommod Pcvğomboı in 
böyüklüyünə və ağıllı şəxsiyyət olduğuna kimsə şəkk etmir. () öz 
islam idcyalarmı həyata keçirmok üçün müxtolif vasitolordon istilado 
edir, tobhği-siyasi əlaqə və münasibətlori gcnişləndirir vo moqsədino 
nail olurdu. Burada Bitlis bəylorindon wŞorəi'xanm /XVI əsr/ “Şərol'- 
nam o” adh farsca yazdığı tarixinin müqəddiməsindon M.Hrkinin 
gətirdiyi bu fıkri xatırlamaq yerinə düşərdi: “ Pcyğəmbor ortaya çı- 
xmca, itaətlərini ona bildirmək üçün dünya hökm darlarm a ö/. 
elçilorini göndərmişdi” (152, s 45). Ərəb-Oğuz münasibotlori 
Məhəmməd Peyğəmbərin 10 illik hakimiyyoti dövründo mümkün idi 
vo mənbəlorin yazdıq lan  hoqiqətə yan alır. Ağıl tükonondə zora- 
qıhnca əl atılır. Məhəmmodin ölümü vəziyyoti tamam dəyişdi. İstih'i 
başlandı, qılmc işə düşdü. Bu fıkri də tarixi qaynaqhar təsdiq cdir. 
Belo ki, Səlmani Faris Azorbaycana iki dəfo - biri artıq deyildiyi 
kimi, Məhəmmod Peyğomborin sağlığmda islam dinini təbliğ 
məqsədilə, ikincisi isə Mötosimin xəhfoHyi vaxtmda ordu komandanı 
kimi istilaçıhq məqsədilə gəlmi,şdir. İkinci sofər xihıfotin 25-ci ilinə 
/645-646-cı illor/ tosadüf cdir. İbn Əsom ol Kufi yazır ki: Səlmani ibn 
Rəbiyyə Azərbaycana, Gürcüstana və Dağıstana yürüş etmiş, ona 
qarşı çıxanlan qılmcdan kcçirmişdir. O, Arran ölkosinə - Beyloqana, 
Bərdoyə gəlmiş, Şirvan torpağm a yerimiş, sonra Şabrana vo 
M askata yönolmişdir. Əhali hər yerdə təzminat verərok müvəqqoti

sülh bağlamaqla vəziyyotdon çıxmışdır. Sonra ol-Baba/Dorbond/ şo- 
hərino tərəf horokot etmişdir. Bu zaman orada 300 minlik ordu ilə 
ərəblorin üzorinə hücuma kcçildi, onları son notərinodək qırıb 
tökdülor. Solmani ibn Rəbiyyo ilo birgə hamısı hohık oldu. Onların 
qobri orada Biloncordə “ozabkeşlər qəbri” adı ilə indi do məşhurdur 
(93 a, s. 9, 10, 11) vo hb.

“ K ita b ”m bütün boyları, o rada söylənilon hadisələr, əhvalatlar, 
axırda verilən sonluqlar da deyir ki, Məhommodin hakimiyyəti illo- 
rində Q orqud artıq kamil bir ər imiş, Oğuz elinin xeyir-şəri, toyu- 
düyünü, daxili vo xarici işləri Dodə Qorqudsuz keçmozmiş. Boylann 
sonluğunda Qorqud Atanın dilindən dcyilon Mohəmməd inamma 
çağırış, günahhırın onun “üzü suyuna” bağışlanması diləyi, namaz 
qılıb, Məhəmmədo “sahıvat” gətirib düşməno hücuma kcçmək vo s. 
də ycni dini görüşlorin, islami təbliğatm “ K itaba”etdiyi təsir və ola- 
volər idi. Bu “olavolor” sonralar “ K itab”ın üzünü köçürən katiblər 
torofindon də cdilo bilərdi. İslam dini şoraitində başqa cür ola da 
bilməzdi; bu, dcWrün tolobindən iroli gəlirdi.

Bcləliklo, “ Dodə Qorqud kitabı” və tarixi monbələr, faktlar bizə 
bu nəticolori söyloməyə osas verir:

1) Dodə Qorqud Oğuz elinin şcyxi, başbiləni olduğu kimi, 
mühüm xarici işlərinin do icraçısı vəzifəsini daşımışdır;

2) Dodə Q orqudun ofsanəvi bir şəxsiyyot olduğu haqqında söh- 
bətlər illüziyadır, elmi fikir üçün moqbul sayıla bilmoz.

A na dilli Azərbaycan ədobiyyatınm ağsaqqalı Dodə Qorqud da, 
fars-Azorbaycan odəbiyyatınm dahisi Nizami Gəncəvi də tarixdə 
bizim molum ilk şcyxlorimizdir. Lakin Q orqud Atanın və Nizami 
Goncovinin şcyxlik rütbələri ali-dini yox, daha çox söz, sənət 
dünyasınm  şeyxi, ali şəxsi, kahini mənalarında başa düşülüb, dərk 
edilir.

İndi görək Qorqud Ata düzüb-qoşduğu, müəllin olduğu dastan- 
larda özüno necə yer verib, öz surətini neco yaradıb?

“ Dodo Qorqud kitabı”nın ilk sözü, ilk abzası Dodo Qorqudun 
özünün toqdimi ilo başlayır, sonra onun dilindon dcyilmiş 70-75 müd-
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rik kəlam, atalar sözü, məsəl xatırlamr: Dədə Qorquda, onun şəx- 
siyyəti və fəaliyyətinə e b  başlanğıcdaca bu qiymət verilir: “Oğuzun,
ol kişi tamam bilicisiydi, - nə diyərsə olurdı, qaibdən dürlü xəbər söy- 
brd i.  Həq-təala onun  könlünə ilham edərdi.” /D. 2/.

Tədqiqatç ılann “K itab”m başlanğıcı, “Giriş" hissəsi başqa bir 
şəxs tərəfindən, sonralar yazıhb kitaba əlavə edilmişdir -  fikrini 
qəbul etsək, bu fıkir bizdən çox əvvəl deyihb və Dədə Qorqud barədə 
ilk sözdür, ona verilən ilk qiymətdir.

Bütün dastanlarm  sonu Dədə Q orqudun gəlişi və boyları düzüb- 
qoşması, hadisə və əhvalatlara vurduğu yekun sözbrib  tamamlanır. 
Bütün boylarda son söz Dədə Q orqudundur. Bununla bclə, 
hadisələrin iştirakçısıdır, hər işə yarar müdrik atadır, sözü keçən, hər 
müşkili həll edən el ağsaqqah, el atasıdır.

İlk “Dirsə xan oğh Buğac xan boyı”nda Dirsə xanm oğluna ad 
qoymaq üçün Dədə Qorqud dəvət olunur. Bəybr “Dodəm Qorqud 
gəlsün bu oğlana ad qoysun” - dedilər. Eyni şəkildə “Qam Börənin 
oğlı Bamsı Beyrək boyı”da Dədə Q orqud Beyrəyə “ Boz ayğırlı 
Bamsı Beyrək” admı verir.

Dədə Q orqud Oğuzun ağ günündə də, qara günündə də Dədə 
Qorquddur. Ölkəni, eli-günü bürüyən fəlakət zamanı, ağır günbrdə 
vəziyyətdən çıxmaq və ya bir qədər güzəştə gedib vaxt qazanmaqda 
Qorqud Ata vasitəçidir: “Oğuz Dəpəgöz əlində tamam zəbun oldı. 
Vardılar Dədə Q orqutı çağırdılar. Anunla tanışdılar: “Gəlün kəsim 
kəsəlüm!” -  ded ibr.  Dədəm Qorqudı Dəpəgözə göndərdibr. Gəldi, 
salam verdi. Aydır: “Oğul, Dəpəgöz, Oğuz əlində zəbun oldı, 
bunaldı. Ayağın toprağm a məni saldılar. Sana kəsim verəhm, deir- 
b r ” -  dedi. Dəpəgöz aydır: “Gündə altmış adam  verin, yeməyə!” - 
dedi. Dədə Q orqud aydır: “ Bu vəchb sən adam  qomaz, dükədərsən,
- dedi. -  Amma gündə eki adam ib  beş yüz qoyun verəlim!” -  dedi. 
/D. 219-220/

Bayandır xanın özü pərt olub çıxılmaz vəziyyət ahnanda Dədə 
Q orquda müraciət edir, ondan  m əsbhət ahr. Gürcüstandan gələn 
xəraca görə /bir at, bir qıhnc, bir çom aq/ Bayandır xan pərt olur.

Dədə Qorqud: “Xanım, niyə səxl olursan? -  dedi. Aydır: “Nccə səxt 
olmayım? Hər yıl altun aqça gəlürdü, yigidə-bəgə verirdin, xatirləri 
xoş olurdı. Şimdi bunı kimə verər, kim xatiri xoş ola?” dedi. Dədə 
Qorqud aydır: “Xamm, bunın  üçini dəxi bir yigidə verəlim, - dedi. 
“Oğuz elinə qaravul olsun!" - dedi” /D. 235-236/

E b  b eb  də olur. Bunların üçü də Bəkib verilir. Dədə Qorqud öz 
əli i b  qıhncı onun bclinə bağlayır, çomağı çiyninə salır, yayı qoluna
keçirir, ona uğur dibyir...

Beləlikb, Dədə Q orqud  çox vaxt Bayandır xanın hüzurunda 
vəzir vəzifəsini icra cdib. Bu təbii görünür. Dövlətin vəziri Qazılıq 
qoca əsir düşüb Düzmürd qalasında 16 il dustaq olarkən, onun 
vəzifəsini Qorqud Ata apara  bilərdi. Yəqin, bu e b  b cb  də olub. Və
buna dastanda işarə də var.

Beləliklə, kim tərəfindən və haçansa “Dədə Q orqud kıtabı”nın 
“Başlanğıc”mda Dədə Q orqud barədə deyilən sözbr və ona veribn 
qiymət bu gün də məqbuldur, tədqiqatçılar üçün əsaslanacaq doğru 
və etibarh elmi iikirdir...

2) B A Y A N D IR X A N Ş Ə X S İY Y Ə T İ  VƏ S U R Ə T İ
Bayandır xan Oğuz elinin hökmdarıdır. Qoşunu, ləşkəri var. 

Oğuzun igidbri Bayandır xanın igidləridir. Tədqiqatlarda onun 90 
minlik ordusu olduğu göstəriHr (152, s. 40). Dövlətin ənənəbri var. 
Söz yox, bütün bunlar özü də ənənə ib  bağlıdır.

“ K itab”ın ilk “Dirsə xan oğlu Buğac xan boyı" Bayandır xanın 
bu şəkildə təqdimi ib  başlanır:

“Xanım hey!...
Bir gün Qam Ğan oğlt xaıı Bayandır yerindən turmışdı. Şamı 

günligi ycr yüzinə dikdirmişdi. Ala seyvanı gög yüzünə aşmmışdı. 
Bin yerdə ipək xalicəsi döşənmişdi..." /D. 10/.

Başqa bir, “Qazılıq qoca oğh Yeknək boyı”nda Bayandır xana,
bu sifətbr vcrilir:

“Alau-sahah sapa yevds dikihnd.ı ağhan cvli! Atlas ih  yapdanda 
kök sayvanh! T ö h -tö h  ç^kihndə ^ahhaz atlı! Çağıııhan dad verənda

_____ ___________________________________ Azərbaycan ədəb iyya tı  tarix i
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yola çavuşlt! Yağ döküləncb hol ncnıMlii! Qalmış arxası. Bizə 
miskin unuuU. Tüı-güstanın diragi! Tulu cıuşun yavrısı! Anıit soyının 
aslanı! Qaractğın qaplanı! D övhtli xan..." /D. 204/.

Xalq, Oğuz eli Bayandır xanı bclə lanıyır. Ona chtiram göstorir: 
“Dövlətli xan”, “Ağ almlı Bayandır xan", “Türküslanm dirəyi" - 
deya müraciət edilir.

Bayandır xan bu keyfiyyətləri, hcç şübhəsiz, ö /  hakimiyyəti 
dövründə qazanıb, elin gözündə ucahb. Buna görə də ona hədsi/. 
məhəbbət var, hörmət var, ehtiram var, inam var. Bayandır xana 
verilən silətlərin üçü diqqəti daha artıq cəlb cdir; “DövləlH xan”, “Ağ 
ahnh Bayandır xan”, “Türküstanm dirəyi” . Burada “dövlətli" sözü, 
“ağ ahnlı” ifadəsi təkcə müstəqim mənada deyil, həm də məcazi mə- 
nalarda düşünülməlidir. “Dövlət” həm var-dövlət, /ənginhk, həm də 
ağıl, zəka, müdrik, tədbirh mənalarmı daşıyır. Bu dövlət başçısına 
xalqm verdiyi qiymət, ona  olan ah münasibətdir, onun ədaləth 
hökm dar ləyaqətinin təsdiqidir.

“ Dədə Q o rq u d ” qəhrəm anhırm dan l^ükdü/ Əmənin M əhəm- 
məd Peyğəmbərin yanmda olması və onun Bayandır xan tərəfmdən 
göndərildiyi barədə mənbələrdə fikir söylənihr. M .l^kin  “Türküs- 
tanm  böyük hökm darlarm dan  ohm Oğuz xanın” Bükdüz Əməni 
Məhəmməd Peyğəmbərin yanma gcmdərdiyini ya/ır və bu qaynağı 
göstərir; Şercl'han, “Şcrcfnamc", l^ctcrburq, 1860, s. 17. Deməli, qay- 
naqlar Bayandır xanm “Türküstanm dirəyi olduğu" likrini dəstək- 
ləyir, həm də o nu  üm um türk cllərinin, Böyük türk xaqanlığmm 
hökmdarlarmdan biri və “Oğuz xanı” adı ilə də tanıyır. Bu dəlil das- 
tan larm  rcal hadisələr, tarixi həqiqətlər əsasmda yarandığma, 
düzülüb-qoşulduğuna inamı artırır; “ Dədə Qorqud kitabı”nm təkcə 
ədəbi-bədii əsər deyil, həm də mötəbər bir tarixi əsər olduğunu təs- 
diqləyir.

Vətənin hər bir ağu' günündə, darda-çətində Bayandır xana 
müraciət cdilir, ondan  qoşun istənilir, vuruşmaq, düşmənə qarşı 
müharibə eləmək üçün icazə ahnu', onun məsləhət və göstərişlərinə 
sözsüz əməl edilir.

Budur, Bayandn- xanm vəziri Qazıhq qoca ondan akm  diləyir, 
kafir düşmənə qarşı gctməyə, üstünə qoşun çəkməyə icazə ahr: 
“Q azıhq  qoca deyərlərdi, bir kişi vardı, Bayandır xanm vəziri idi... 
Baym dır xandan akm dilədi. Bayandn' xan dəstur vcrdi: "Nərəyə 
dilərsən var!” -  dedi.

Q azıhq  qoca iş görmüş, işə yarar adam idi. (İşə) yarar qocalarm 
yanm a cəm elədi. Yadığı-yarağı ilə yola girdi. Çoq tağlar, dərə-təpə 
keçdi. Günlərdə bir gün Düz.mürd qələsinə gəldi. Q ara  dəniz kə- 
n a n n d a  idi. Ana irübən qondılar” /D. 202/.

Qazıhq qoca cəng edir, düşmənlə vuruşur, tutaşu-. Lakin güclü 
düşmənə məğlub olur. Onu həbs cdir, tutub Düzmürd qalasma sahr- 
lar. 16 il sonra oğlu Ycgnəg bundan xəbər tutur.

“ Ycgnəg bu xəbəri cşitcək yürəgi oynadı. Q ara  bağrı sarsıldı. 
Qalqdı, Bayandır xanm nə/ərinə vardı. Yüz ycrə qodı...

- Ləşkər vcr, məni babam tutsaq olduğu qələyə göndər! dedi 
/D. 204-205/.

B ayandır xan nəinki ona qoşun verir. Oğuzun m əşhur iyirmi 
dörd sancaq bəyini Qıyan Selcik oğlu Dəli Dondazı, İlək qoca oğlu 
Dülək Uranı, Yağnncı oğlu İlalmışı, Toğsun oğlu Rüstəmi, Dəli 
ü ra n ı ,  Sovqan Sarmı ...da ona qoşur /D. 205-206/.

Ycgnəg atasmı xilas cdib Oğuz clinə qayıdır.
Tam  dcmokratiyadır. Bayandır xan məclisin-yığmcağm ra/ıhğı, 

məsləhətilə iş görür. Vəzir Qazılıq qoca /və ya Dədə Q orqud/ bunu 
icra cdir. Qazıhq qocadan sonra vəzir və/ifəsini Dədə Qorqud apanr. 
Belə aydın olur ki, bütün dövlət işləri Bayandır xanm nəzərindədir, 
heç nə gözündən qaçmır, məsləhətlə, ağılla və ədalətlə hər müşkülü 
həll edir, hər iş öz ycrini tapır, icra olunur.

D astan larda  Bayandır xan ədalətli, qayğıkcş bir hökm dar kimi 
təqdim olunur. Fədakar adam lan, vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yctirən 
əsgər, döyüşçü, sərhəd gözətçisi və b. həmişə onun nəzərində olur, 
bunları arayıb-axtarır, fəaliyyətinə qiymət vcrir, atla, libasla, pulla 
m ükafatlandınr.

M araqiıdır, “ K itab"da Bayandır xanın ilk “buyruğu” dovlət
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əhəmiyyətli, xaJqm gəbcəyi, mənəvi alominin çox hozin və tobii bir 
nöqtəsi ib  bağhdır. B eb  ki, Bayandu' xanm qonaqlıq məclisində 
onun tapşınğı, xüsusi “buyruğu ’̂  ilə oğullu, qızh ərənbrə aynca hör- 
mot cdihr, ehtiram və qayğı göstərihr. Oğullu, qızh qonaqlar ağ və 
qızıl o taqda, oğlu-qızı olm ayanlar isə qara otaqda yerloşdirihr... 
Ü m um ən Oğuzlarda sonsuzluğa, övladı olmayanUua münasibət 
başqahırm dan fərqbnir. Əshndə bu yuxarıdan gəhr. D övb t özü bu 
məsobyə xüsusi əhəmiyyət verirdi.

Bu ah hiss, duyğu “K itab”m bütün ruhuna hopub. Oğuz əri üyün 
bu hiss, duyğu müqəddəsdir, o, başqa heç nə ilo, heç bir hisslo 
müqayisə edib bilməz.

Övlad tanrmm insana bəxş etdiyi əvəzsiz nemotdir, istər (,)ğhın, 
istərsə də qız olsun.

Budur, Baybörə bəy Bayandır xanm qarşısmda, sağmda-soiunda 
du rub  ona quhuq göstərən oğuharı -  Qaragüno oğlu Q arabudağı, 
Qazan xan oğlu Uruzu, Qazıhq qoca oğlu Yegnəyi görüb köksünü 
ötürür, ah  çəkir, “ ağhıyıb-bozhıyır” . Qazan xan bunun sobobini 
soruşduqda o deyir; ''M^ınnı dəxi oğlınt olsa, xan Bayandtnn  
qarşHsın alsa-tnrsa, qulliKi eyLıs^, mən d^xi haqsam, scvius.ım, qı- 
vansayum, güvansəyim!.. ’WD. 68/.

Gözəl hiss, duyğudur, təqdiro hıyiq insani istəkdir. Bu hiss, bu 
duyğu, bu istək özünü hor bir türk övhıdmm, Oğuz ərinin mənəvi 
dünyası, soy ruhu kimi göstərir. Bu keyfıyyot Votənə, dövbtə, qulluq 
etdiyin sahəyə, tabe olduğun xana sodaqot rəmzi kimi soslonir. 
Yenisey’ kitabobrindo - dünyadan gedorkon bir atanm qobir daşma 
həkk etdirdiyi bu sözbr, oğluna vosiyyəti, türkün bu soy ruhunu bir 
daha təsdiq edir; “Mənim oğlum! M^nim rəhhərim kimi cəsur ol! 
Xanına sadaqəth qulluq elə! K işibş!” /Y . 47/.

Övlad xalqm gəbcoyidir, açılan sabahıdır. Bu hiss, bu duyğu hor 
bir oğuz vətondaşı üçün əzizdir, doğmadır.

Dastanlarda Bayandır xan bir qədor seyrok görünür. Lakin hor 
sahədə dövbt işbrində onun  hökmü ilo h^^rəkot edilir. Oğuzun hor 
bir müşkülünü həll edən, çətindon-dardan qurtaran onun ağılh mos-

bhəti, hökmüdür. Buna görə do hər kəsin qəlbində Bayandır xanm 
yeri var.

Təkcə dövb t işbri deyil, Oğuzun bütün dərdi-səri, dar günü, çə- 
tini, əxlaq-etika və ümumon mənəvi aləmi sahələrində nüfuzlu söz 
Bayandır xanmdır.

Budur, Beyrək 16 ildir ki, düşmən olində dustaqdır, öldüsü-qal- 
dısı bihnmir. Adaxhsı Banıçiçəyin gözü yoldadır, onu gözbyir. Qar- 
daşı Dəli Q arcar divana gəlir, d iz çöküb Bayandır xana deyir: 
“D övb tlü  xanm ömri uzun olsun! Beyrək diri olsa, on  altı yıldan 
bərü gəlürdi. Bir yigit olsa, dirisi xəbərin gətürsə, cırğab, altun-aqca 
verərdim. Ölüsi xəbərin götürono qız qardaşım verərdim” /D. 93/. 
Yilançı oğlu Yırtacıq adh bir or fürsətdən istifadə edib yalan damşır, 
Beyrəyin vaxtilə ona bağışladığı köynəyi qana  bulayıb gətirir ki, 
Beyrəyi Q ara Dərvənddo öldürübbr, bu da onun  köynəyi.

Bayandır xan; “ Biz bunu tanımazız. Adaqlusma a p a n n  görsün.
01 yaxşı bilür. Zira ol dikübdir, ycnə ol tanır” -  dedi.

“Y alan ayaq tutar, yeriməz” -  deyibbr. Vəziyyət elə gətirir ki, 
Beyrək gəlib çıxır. Hər şey öz yerini ahr.

Sual oluna b ib r  ki, aib-məişət məsəbsinin həlli üçün niyə birbaşa 
dövbt başçısm a müraciət edilir? O ğlanm  atası var, anası var. Bu 
hansı etikaya uyğundur?

Əvvəla, Beyrək adi şəxs deyildi. O, dövbt adamı, Oğuzun nüfuz- 
lu şəxsi, qəhrəm anı idi. O nun  müsibəti bütövlükdə elin-obanm 
müsibəti idi. O dur ki, bu müşkülün həlhndə elin başçısmm məsbhəti, 
razıhğı olmah idi. İkincisi də Oğuz ləyaqəli, ədəb-ərkanı, aib-məişət 
qanunları həmişə - dövbt başçısmm -  Bayandır xanm nəzərində olan 
məsəb idi. O nun razıhğı olm adan heç kəs bu cəsarəti etməzdi. Xü- 
susilə, Beyrək kimi moşhur adamla bağh.

Bayandır xanın şəxsiyyəti və fəaliyyət dairəsi məhz onun  verdiyi 
ağılh, düşünülmüş mosbhətbri, bunun  uğurlu nəticəbri ilə göstərilir, 
tosdiq olunur. Bayandır xanm nüfuzu bütün Oğuz elinin nüfuzudur.

Beyrok toy edib nişanhsı Banıçiçəkb evbnir: onun qırx igidi də 
evbndirihr. Ycnə bu mərasimdə Bayandır xan başdadır. “ Bu qırq
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yigidin bir qaçma xan Qazan, bir qaçm a Rayandn- xan qı/.lar 
vcrd ıb r .  Beyrək doxi ycdi qız qarmdaşm ı ycdi yigidn vcrdi. Qn-q 
ycıdo ülaq  dikdi. Otuz te^kuz qız talclü lalcino biror ox atdı. Otuz 
tokuz yigit oxmm ardm ca gctdi. Qn-q gün qırq gcco toy-dügün 
eylodilor. Bcyrok yigitlorilo murad vcrdi, m urad a ld r ’ /D. 121/.

Bayandır xan hökmdardır; xalqm talc-müqoddoratı üçün mosul 
şəxsdır. O, dövlət başçjsı olmaqdan olavo cl atasıdn. Özünü xalqdan 
ayn  saymır, clin-günün bütün işlori onun işidir, qayğısı, dordi onun 
qayğısı, dərdidir.

Q orqud  Ata Bayandır xanm şoxsindo osl, dcmokralik dövlot 
başçısmm Ölmoz surotini yaratmışdjr. Ağjllı, todbirli vo odalotli hök- 
m dar kimi, Bayandır xan bütün dövrlor üçün örnok sayıla, nümuno 
ola b ib r .

3) Q A Z A N X A N Ş Ə X S İY Y Ə T İ VƏ SU R Ə Tİ 
Dədə Qorqud kitabı nda dövlotin, Oğuz clinin ikinci görkomli 

şəxsiyyəti -  bəylərbəyi vo sərkordosi kimi Qazan xan daha qabarıq 
təsvir o lunur. O nun ləaliyyot dairosi gcniş vo əhatəlidir; xalq arasm- 
dakı nüluzunu, ona vcrilon adlan “ K itab” bu şokildo toqdim cdir: 
“Bır giiıt Ulaş oğlı Ttılıı quşuu yavrısı, hiz^ miskiu umııdı, Amit 
soyınıın aslam, Qavacıığıu qaplam, Qomır atıu iyəsi, xau Urıızını atası, 
Bayandır xanıu göygiisi, Qaltn Oğuzın dövLıti, qalmış yigit arxast 
Salm Qazanycrind.vt turmnşdı”/D. 35-36/: “Alnlar fiaşı Qazaııa z^rh 
m d ı” /D . 218/vahb.

H ər iki hökm dar - hom Bayandır xan, həm do Qazan xan öz 
bitkin şəxsiyyətləri və hökmdarlıq loyaqətlorinə, varma-dövlətinə, 
cah-cəlalma və buna uyğun olaraq da müdrikliyinə vo səxavotinə, 
butovlukdə ölkənin dayağı, dirəyi o lduq larm a görə onlan  tam 
səciyyələndirən ad lar alıblar. Bu adlarda  bir-birinə bonzorlik və 
yaxmhq da var: hər ikisi “Tulu quşun yavrusu”dur, “Türküstanm 
dirəyi diı. Amit soyunun as lan r’dn-. “Qaracuğm qaplam”dn' və s.

Tədqiqatçılar Qazan xanm da tarixi şoxsiyyot olduğu barodo
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molumat vcrir. Türk alimi M .E rg in  Bayburtlu O sm ana istinad 
edərək yazır: “H açan  ki, ka ina tm  sərvəri M əhəmm əd Mustal'a 
dünyaya gəlrb Məkkədə zühur etdi, Bayandır xan onu vaqidə görüb 
iman gətirdi. Q azan xan D ondar  bəyi Kəbənin şərəfı Rəsul Əlcyhis- 
səlamm hüzuruna göndərib hümmət olduğunu bildirdi” (152, s. 84, 
40). Ycnə həmin mənbəyə əsaslanaraq  xatırladır: “ Q azan xan 
bəylorlə Koboyə gəlib Rəsulla görüşdülər... Rəsulillah onlara iman 
ərz cylədi; im an gətirdilər. Səlmani Farisi on lara  qoşdu. 
Domirqapıya gəlib onlara islam inamı və ibadət kəlamı təlim cldi” .

V.V.Bartold Q azan xanm  və arvadı Burla xatmm, habclə 
“Kitab” m osas qəhrəmanlarmdan Bükdüz Əmənin tarixi şəxsiyyotlər 
ölduğu qənaotinə gəlmişdir. Buna görə də öz mülahizələrindo bu 
dolilləri diqqət mərkəzinə çəkmişdi. Artıq qeyd edildiyi kimi: 
“Oliarinin yazdığma görə “İm am  Q o rq u d ” Qassan padşah üçün 
cong nəğməlori oxuyarmış” ; “Qassan, yəni bizim kitabədəki Salur 
Qazan öz əcoü ilə ölmüş vo Təbrizdə dəfn olunmuşdur; onun arvadı 
Burlanm qobrini Urmiyada göstərmişlər” (72, s. 120).

“Dodə Q orqud k i t a b r ’nda ikinci boy Q azan xanm  adm a 
düzülüb-qoşulub: “Salur Q azanm  evi yağmalandığı boyu” .

Kcyf moclisi qurub Oğuz bəylərini qonaqlayan Qazan xan yeyib- 
içib kcHənir, dizi üstüno çöküb bəylərə deyir: “ Ünim ünlon bəglər, 
sözüm dinlən bəglər! Y ata-yata yanımız ağrıdı. T ura-tu ra  bclümiz 
qurudı. Yüriyəlim, a boglər! Av avlıyalım, quş quşlıyalım, sığm, 
keyik yığahm, qayıdahm otağımıza düşəlim, yeyəlim-içəlim, xoş 
keşəlim!” /D. 36/.

D astanda bəylərin ova hazırlaşması çox gözəl tosvir olunur...
N am ərd  düşmən elə bu fürsəti gözləyirmiş. Düşmən onun el- 

obasma hücum çəkir. Mah-dövləti, xəzinəsi-axçası talan edilib yağ- 
malanır, qoca anası, arvadı, qızı-gəlini, oğlu-igidləri əsir cdilib 
aparılır. Bunu ovda ikən vaqidə görmüş Qazan xan ovdan yarımçıq 
geri qayıdır. Yuxuda gördükləri həqiqət imiş; sarsılır, düşmənin 
dahnca gcdir. Qarşısma çıxan su ilə, qurdla, köpəklə soraqlaşır. Bu 
sohnolər çox təbiidir, güclü təsir bağışlayır. Q am  qara, dərd-ələm
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içində ycriyən qohrəman dax ibn  sarsılır. Göz önündo rcai, lobii vn 
səmimi bir insan canlanır. Qılmc çalan, ordular basan güclii-qüdrotli 
qəhrəman salcit, lirik bir şəxsiyyətə çevrihr. Oxucu onun halına acıyır 
da, dərdinə şərik olur, ona  kömək etmək, onunkı addımlamaq is- 
təyir.

Q azan Qaraca çobanm yamna gəlir, onunla belə xəbəriəşir.

Qazan:
‘‘Qavanqu axşam olamla qayğılu çohan!
Qavla yağmııv yağanda çaqmaqlu çohan!
Üniim anla, sözim dinh!
Ağ-han evim şnndan keçmiş 
gövdünmii, degil mana!
Qara başım quvhan olsıın, çohan sana!” /D. 47/

Çohan:
“Ölmnşmiydin, yitmişmiydin, a Qazan!
Qanda g^z^vdin, n^vifd^ydin, a Qazan!
Diin yoq, ötəki giin evin hundan keçdi.
Qavıctq anan qava d3v,ı hoynında asılu keçdi.
Qu q inca həllii qız ib  halahn -
Boyı uzıın Buvla .xatun ağlayuhan şundan kcçdi.
Qıvq yigidhn oğlın Uvuz haşı açuq,
Yalın ayaq ka/ivhviin yanınca tutsaq getdi,
Tavla-tavla şahhaz atlavın kafıv hinmiş,
Qatav-qatav qızü ddvahvin kafiv yctmiş 
Altun-aqça hol xəzin^ni kajlv almış!...” /D. 47-48/

Bu sözləri eşidib Q azanm  ağlı başmdan çıxır, gözünə qaranhq 
çökür. Düşmənlə vuruşda çobanm iki qardaşmı itirdiyini cşitdikdə 
Qazan qəhərlənir. Atmı sürüb sürətlə gcdir. Çoban da onun ardm- 
ca...

Qazan hər şcydən - maimdan-dövlətindən, xəzinəsindən, qoyun 
sürüləri, at ilxıları, dəvə karvanlarjndan keçməyə, hətta qızmdan-
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gəlinindən, oğlundan, arvadm dan əl çəkməyə hazır olardı. Təki 
düşmən qoca anasmı ona qaytarsm. O, davasız-şavasız qayıdıb 
wedərdi;

“M ərə  Şökli Məlik!
Diinliki altıın han evhvimi gətiiviih duvuvsan, 

sana kölgə olsun!
Ağıv xəzinəm, bol ağcam gətiiviib duvııvsan, 

sana xavclıq olsun!
Qıvq incə hellii qtzla Buvla xatunı götiiviih duvuvsan 

sana yesiv olsıın!
Qıvq yigidhn oğlum Uvuzı gətiiviih duvııvsan, 

qulıın olsun!
Tavla-tavla şahhaz atlarım gətiiviih duvuvsan, 

sana hinət olsıın 
Qatav-qatav d,n',ıl,vim gətiiviih duvursan, 

sana y iik h t olsun!
Qarıcıq anam g,ıtiiviih duvuvsan, mərə kafıv, 

anamı vevgil mana 
Savaşmadın, uruşmadm qayıdayım -  geri dön,ıyim, 

gedifyim, həllii hilgil! -  dcdi”.
/D. 57-58/

D astanm  sonunda Qazan xan hər şcyi geri qaytarır; qoca anasmı 
da, arvadı Burlanı da, qızmı-gəlinini də, oğlu Uruzu da azad edir. 
Hl-obanm qəhrəman oğulları, ər igidləri də gəlib onun dadm a çatn'.

Lakin  burada bəşəri bir hiss, duyğu ana məhəbbəti ilahi 
soviyyədə qoyulur və bodii həllini tapır.

Burada uzaq keçmişdə, insanm ilk yaranışı ilə bağh dərinliklorə 
gcdib çıxan rəlsəll bir fıkir, düşünco var. Qədim Şumcr-türk milık- 
folsərı dünya görüşünogöro insan Ata göylərlə Ana torpağın məhəb- 
botindən yaranıb. Torpaq anadır... Oğuzlarda anaya, torpağa olan 
mohobbətin kökü, qaynağı ana ilə vətən torpağmın birliyi, vəhdotı
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fıkri mohz buradan başlanır.
Q azan xan böyük nüfuz sahibi, el-gün adamdır. Hamı onu özünə 

böyük sayır. Hər kəs ona kömək ctməyo, qulluq göslərməyo hazırdır. 
Lakin hər işi o özü görmək istəyir, öz gücüno də inanır. Buna görə 
çox vaxt düşmən üzərinə tək gedir. Bu onun ərhk ləyaqətidir, soy 
kökünün ona bəxş etdiyi mənəvi-fərdi kcyfiyyətidir. l^udur, o, 
düşmən üstünə gcdərkən Q araca  çoban  da oııunla gctmək, dayaq 
olmaq, kömək etmək, öz sədaqətini göstərmək istəyır. Lakin Qazan 
xan buna razı olmur.

Qazan: “Oğul çoban, qanda  gedərsin?” -  dedi.
Çoban: “Ağam Qazan, sən evin almağa gcdərsən, mən dəxi 

qarmdaşım qanm almağa gedərəm”, - dcdi.
Q azan: “Oğul çoban, qarm m  acdır, hcç nəsnən varmıdır 

yeməkə?” -  dedi.
Çoban: “Bəli, ağam Qazan, gecədən bir quzı bişürüb dururam. 

Gəl, bu  ağac dibində cnəlim, yeyəlim” , - dedi” /13. 49/.
Q azana  ar gəlir. Çobanı ağaca möhkəmcə bağlayır, özünə 

sığışdıra bilmir və fıkirləşir ki: “Əgər çobanhı varacaq olursam, 
Q ahn Oğuz bəkləri mənim başıma qaqm c qaxarlar, çoban bilə ol- 
masa, Qazan kafıri almazdı” , deyərlər” /D. 49/.

Lakin  çoban güe verib ağacı kökündən çıxanr və Qazanın 
dahnca gedir.

Qazan: “Mərə çoban, bu ağac nə ağacdır?” dcdi.
Çoban: “Ağam Qazan, bu ağac ol ağacdır kim, sən kaliri 

basarsan, qarnm  acıqar, mən sana bu ağacla ycmək bişürərin" 
dedi” /D . 50/.

Ç obam n bu sözündən hədsiz xoşlanan Q azan yumşalır və 
nəhayət onun özü ilə getməsinə razıhq vcrir.

Q azan  xan təkcə rəsmi dövlət adamı dcyil, əsil xalq adamıdır; 
toyda-düyündə, xeyirdə-şərdə ehn-obanın başbiləni, məsləhətçisi və 
sözü keçən nüfuz sahibidir.

Budur, Beyrək “dəh ozan” qiyafəsində gəhb yada vcrilən nişan- 
hsı Banıçiçəyin toyuna çıxır. Bəylərlə ox atıb nişan üzüyünü para-
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layır. Q azan bundan çox xoşlanır. Bcyrəyi yanına çağınr. M ükafat 
o laraq toyun bəyliyini ona vcrir.

Q azan: “ Mərə, dəlü ozan! M əndən nə dilərsən? Çətirh otaqmı 
dilərsən? Qul-qaravaşmı dilərsən? Ahun-aqçam ı dilərsən, verəyim!” 
~ dedi.

B cyrək: “ Sultanım, məni qosan  da şülən yeməgin yanm a 
varsam. Q arnım  acdur, toyursan”, - dedi.

Q azan: “ Dəlü Ozan, dövlətin dəpdi. Bəglər, bugünki bəghgim 
bunın  olsun. Qoun, nərəyə gcdərsə-getsün, neylərsə eyləsün” , - dcdi 
/D . III/.

Onsuz da bu toy Qazanın ürəyindən deyildi. Beyrəyin nişanlısmı 
alan Yalançı oğlu Yalançuğun toyuna bəyhk-başçıhq eləmək ona 
ağır idi. Fürsət axtarırmış kimi, toyun bəyliyini “dəli ozana” tapşırır. 
Beyrək istədiyinə nail olur, sərbəst hərəkət edir, arada scvgilisi 
Banıçiçəyi də sınaqdan çıxarır. H aqq öz yerini tapır. Beyrək 
sevgihsinə qovuşur. Xeyir şərə qalib gəlir.

Budur, ycnə ortaya müşkil bir məsələ çıxıb. “Uşun qoca oğh Səg- 
rək boyı”nda qardaşınm dustaq olub düşmən qalasında saxlandığmı 
bilən Səgrək onu  xilas ctmək üçün getməyə hazırlaşır. Lakin ata- 
anası qorxuya düşür, onu buraxmaq istəmir: bu yeganə oğul da əldən 
gcdər, gcdər gəlməz, ölər-itər. Əlac Qazan xanadır; onun köməyinə, 
m əsləhətinə chtiyac var. Bəlkə bunun  qarşısmı o ala: “A ta-ana 
ağlaşıb Q azana  adam saldılar: “Oğlan qardaşın andı, kedər; bizə nə 
ögüt verərsən?” dedilər. Qazan aydır: “Ayağma ət tuşaqm  urun!” 
dedi /D . 260/, yəni evləndirin, başmı bağlaym, bəlkə getmədi.

Q azan  xan gözəl ailə başçısıdır, ailəcanlı ərdir. Övladını 
cəmiyyətin ləyaqətli vətəndaşı kimi yetirmək və görmək istəyən 
atadır.

“Q azan  bəg oğlı Uruz bəgin tutsaq oldığı boyı”nda maraqh bir 
səhnə i b  qarşılaşınq.

Q azan  xan Unzı götürüb ova çıxır, kafir sərhədinə yön ahr, 
Cızıqlara, Ağılğana, Gökcə dağa apan r .  Vəziyyət elə gətirir ki, 
düşmənlə üz-üzə gəlir. Döyüş başlanır, ara qarışır. Özünü saxlaya
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bilmoyən Uruz da, alasmın xəbəri olm adan döyüş mcydanma atıhr, 
V Liruşur, qırq yoldaşı şəlaid olur, özü isə ağır yaralanır. Ala oğlunu 
axlarn-, soraqlaşn'. Bəylar ona cavab vcrir ki; “ Oğlan quş yürolcli 
olur. Qaçub anasma getmişdir” -  dedilər” /D. 126/.

Q azan  çox pərt olur, qanı qaralır, O dcyir; “ Həylər, /T ann / bizə 
bir kür oğul vermiş. Varaym anı anası yanm dan alaym, qılıcla para- 
Iıyaym, altı bölük edəyin, altı yolun ayn'dmda bırağaym. Hir dəxi 
kimsə yazı yerdə yoldaş qoyub qaçmıya!" dcdi" /D. L'^5/.

l ĴcIə olmuş olsaydı, Q azan onu bağışlamaz, ycgan.-^ oğlunu 
qılmclayar, parçalardı. Döyüşdən qaçmaq, yoldaşı darda, "yazıda- 
düzdə” qoyub yaym maq oğuz ləyaqətinə, qayda-qanunlarına uy- 
maz, belələri olsa da  ölümlə cəzalanardı.

Oğuzlarda bclə anlarda geriyə yol yoxdur, irəli gctməlisən, şərə 
am an  yoxdur, onu  haqlamalısan. Hu, ənənəvi qayda-qanun milli 
xaraktcr halmı alıb. Bunu biz dastanlarda düşmənlə üz-üzə gəlinən 
bütün sahələrdə müşahidə edirik. Bircə raktı xatnlayaq: Qazan xan 
ycyib-içib kcflənir, yuxuya gedir; bundan düşmən xəbər tutur, onun 
üstünə gəlir. Bu vəziyyətdə Qazanm bəyləri arasm da bclə söhbət 
gedir; “Qazanm bəgləri baqdılar, gördülər kim, yağı gəlir, ayıtdılar; 
“Qazanı bırağur gcdərsəvüz, cvində bizi qırarlar. Ycgrəki budur ki, 
bunda qınlavuz!” -  dcdilər” /D. 273/.

Q azan  xan türk oğlu türkdür, ölümdən qorxan  dcyil, ölümün 
gözünə dik baxü'. Bu onun iştirak etdiyi bütün döyüşlərdə, düşdüyü 
darda-çətində, hətta düşmən əlinə kcçdikdə, düşmənlə şərtləşmədə, 
clədiyi söhbət, danışıq və rəftarmda da açıq-aşkar sczilir.

“Salur Qazan tutsaq olub oğh U ruz çıqardığı boy”da düşmən 
Qazanla şərt kəsir; “Təkür aydır; “Q azan bəg, üzərimiz^ə yağı gəldi. 
Bu yağıyı üzərimizdən ayırarsan, səni qoyu vcrəlim!” dcdilər. 
“ Həm xəraca müti olalım. Sən dəxi and iç kim, bu bizim clə yağıhğa 
gəlmiyəsən” dcdilər. Qazan aydn*; “Vallah, billah, toğrı yolı 
görərkən əgkri yoldan gəlmiyəlim!” dcdi” /I). 285/.

Əlbəttə, Qazanm “doğru yol” , həqiqət anlayışmı düşmən dərk 
cdə bilməzdi. Qazanm tutduğu doğru yol, düşmən üçün səriəli

dcyildi. Buna görə də bunun mənasmı dərk etmir, “Qazan cyü and 
içdi” -  dcyib scvinir. Düşmən Qazanı onun arxasmca gələn 
bəylərinə, oğluna, - onun öz ordusuna qarşı qoymaq istəyirdi. Qazan 
isə vəziyyəti almış, doğru yolu müəyyən etmişdi. Bəli, Qazan xan iç- 
diyi anda “sadiq” qahr; düşmən qoşunu ilə düşmən geyimində, 
düşmən cəng libasmda qıhnc, süngü və çomaqla öz ordusuna qarşı 
gəlir, öz bəyləriylə vuruşur, onları bir-bir yaxşıca smaqdan çıxarır. 
Onlarm  gücünü, döyüş məharətini bir-bir yoxlayır, bir daha imta- 
handan kcçirir.

Qazan bəylərini tanımışdı, bəylər isə Qazanı düşm.-'n h.^rbi 
libasmda tanımjr. O nunla düşmən kimi cəsarətlə vuruşurlar. 
Qazanm bəylərlə vuruş səhnəsi, öz igidlərini smaqdan keçirdiyi anlar 
dastanlarm həyəcanh, gərgin və parlaq  səhifələrindən sayıla bilər.

“ Bu məhəldə Oğuz ərənləri alay-alay gəldi. Köpür-köpür tavıllar, 
nəqaralar çahndı. Qazan gördi kim, ləşkər önüncə bir ağ-boz atlu, 
ağ ələmlu bəg dəmür tonlu Oğuzun önüncə gəldi. Çadırm dikdirdi. 
Alay bağladı-turdı. A nun ardm ca Qaragünə gəldi, alay bağladı- 
turdı. H am an burada Qazan at meydana sürdi, qınm dibdi"  /D. 286/

Əvvəlcə boz atlu Beyrək at təpir meydana girir. Qazan xan 
soruşur;

“M əfə yigit, ö/ıincə fou çariın/ı 
Bir ağ sa/ıcaqlu alay çtqdı,
Çadırı/ı ildən ö/tdi/ı dikdi.
Ağ-boz ata hi/ıə/ı ol yigit,
Na yigitdir, kimü/ı /ləsidür?
Yigit, foaşı/ıçü/ı degil maııaJ

Beyrək aydır; “Mərə kafir, kimün nəsi olsa gərək! Bəgümiz 
Qazanm oğlıdn'” dedi. Qazan könlündən aydn-; “ƏlhəmdüliIIah, 
mənim oğlancığım böyük ər olmış” - dedi” /D. 286-287/.

Qazan özünü bildirmədən Beyrəklə tutaşır; “ Bcyrəgi bibgindən 
tutdı, dartdı, çomağmı əlindən aldı. Beyrəgin ənsəsinə bir çom aq
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urdı. Bcyrək at boynın qucaqladı, qayıda döndi. Qazan aydır: “Ya 
Bcyrok, var, bəgünə ayıt gəlsün!” -- dedi” /I). 287/.

İb k  qoca oğlu Dönəbilməz D übk  Uran iroli golir, mcydana girir: 
“Q azanı sancam ” , dedi, sancmadı, ötə keçdi. Qazan at dəpdi. 
Sügüsin çəküb əlindən aldı, dəpəsinə urdı. Para-para oldı, ovandı. 
Aydır: “ Mərə qavat oğlı, bəgünə dc gəlsün” - dcdi" /D. 288/.

D özən  oğlu AIp Rüstəm irəli gəlir, meydana girir; “01 dəxi 
Q azana at saldı. “A lam ” — dedi, ahnmadı. Qazan bəg buna dəxi bir 
zərb urdı. Aydır; “Mərə, qavat, var, bəgünə dc gəlsün”, - dcdi” /D, 
288-289/.

Q azanm  məqsədi, arzusu oğlu ilə vuruşmaq, onun gücünü-qüd- 
rətini yoxlamaq, smaqdan keçirmək idi. Keçirir də...

Oğuz eli m ə rd b r  məkanı, iyidlər clidir. Onların məşqi də smaqla 
keçirilir, real döyüş m eydanlannda imtahan cdilir. Burada hcç kəsə, 
o, oğul olsa beb, güzəşt yoxdur. Hütün bunlar düşmənə zərbə endir- 
mək, qələbə çalmaq üçündür. Vətən torpağm m  qorunması, xalqm 
azadhğı naminədir. Bu məqsəd üçün hər kəs, hər igid öz rəşadətini, 
gücünü-qüdrətini göstərməli, nümayiş ctdirməlidir. Qazan xan Vətən 
övladlarmı, ər igidbri, qoşunun hər bir əsgərini bax bcləcə smaqdan 
kcçirir, döyüşə hazırlayır, müsəlbh vəziyyətdə saxlayırdı. Bu müqəd- 
dəs işdə o, heç kəsə, dayısı Aruza, oğlu U ruza da güzəştə gctməz. 
Buraxdığı səhvbri bağışlamaz, əgər xəyanət ctmiş olsalar qılmcla 
boynunu  vurdurardı.

Q azan xan bcb  Qazan xan idi.
D ədə  Qorqud Qazan xanı kamil bir insan, nümunəvi dövlət 

xadimi, müdrik cl ağsaqqah, əsil qəhrəman, byaqətli nr, oğul atası, 
a ib  başçısı kimi təqdim edir. Qorqud A ta xalqm ənənə, vərdiş hahnı 
almış mənəvi keyfiyyətlərini bədii şəkildə vermək, dastan şəklində 
tərənnüm edib el-el, oba-oba yaymaqla əsil qəhrəmanlıq işi görmüş, 
vətənpərvərlik nümunəsi göstərmişdir.

4) B Ü K D Ü Z  Ə M Ə N Ş Ə X S İY Y Ə T İ  VƏ S Ü R Ə T İ
Bu qəhrəm anla bağh bir neçə yerdə s{)hbət gcdir: (), “ Hin

Bükdüz başları Bükdüz Ə m ən” , “ Acığı tu tanda  bığlarm dan qan 
çıxan, bığı qanh BükdüzƏmən” silə tbrib  təqdim olunur. “ Kitab”da 
onun Məhəmməd Peyğəmbərlə görüşünə açıqca işarə vardır.

“Salur Q azanm  evi yağmalandığı b oy”da deyilir: “ Bunun 
ardmca görəlim k im br yetdi. V anban  Peyğəmbərin yüzini görən, 
gəlübən Oğuzda səhabəsi olan, acığı tu tanda bıqlarm dan qan çıqan 
'bığı qanlu BükdüzƏmən çapar yetdi; “Çal qıhcm ağam Qazan, yct- 
dim!” -  dedi" /D. 62/.

Bir ncçə boy sonra Əmən artıq “səhabəsi o lan" bir başçı, bəylər 
bəyindən biri kimi təqdim edilir: “Anun ardmca bin Bükdüz b ı^l.u'i 
Əmən yctdi” /D. 151/.

Peyğəmbəri ziyarətdən sonra Əmənin yeni dini rütbə alması və 
“bin Bükdüz başı” olması təbii idi. Ərəbcə “səhabə istilahmm özü 
burada az söz demir: “Məhəmmədin dini səyyan”, “din təbliğçisi 
mənasmı verir. Bu “ imamlıq” və onu  ziyarət, yəqin ki, Qorqud 
Atanm ali-dini rütbəsi - şeyxliyi ilə də əlaqədardı. Nəzərə alaq kı, 
qaynaqlarda Bükdü/, Əmənin soy-kökünün, e tnosunun kürd 
olduğuna işarə vurulur. Dcməli, o, Azərbaycanda, xüsusib kürdbr, 
kürd qövmi arasm da islam dinini təbliğ cdən şəxs idi.

Bükdüz Əmən qıhnc çalan qəhrəmandır. Həmişə ön cərgəbrdə 
gcdir, şücaət göstərir, döyüşbrdə özünəməxsus keyrıyyətlərib scçilir. 
Onun adı byaqətli Oğuz bəybri sırasmda çəkilir. Aydm olur ki, o, 
vəzir Qazıhq qoca ilə qohum dur. Qazıhq qocanm  oğlu Yegnəgin 
dayısıdır.

* * *

Beləliklə, “Dədə Qorqud kitabı”nda iştirak edən əsas qəhrəmanlar 
tarixi şəxsiyyətlərdir Biri Azərbaycanm Bayat elindən, digəri Təbrizdən, 
üçüncüsü Urmiyadan və b, yerlərdəndir, Başqa qəhrəmanlarm elini- 
obasmı, kəndini-kəsəyini isə dəqiqləşdirmək o qədər də vacib deyil, 
Məgər bunu görməmək olarmı ki, ulu babalar “Dədə Qorqud kitabı 
cıəhrəmanlannm — xalqm bu qeyrətli ogullannm xatirəsini əbədi yaşat- 
maq, həmişə yad etmək üçün ana yurdun kəndlərinə, torpagma-daşına
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onların mübarək adlarını vermişlər: Bərdədə Bayandurlu, Cəbrayılda 
Qazanzəmi, Goranboyda Qazanbulaq, Tovuzda Dondar Azaplı, 
Qubadlıda Dondarlı, Ulaşlı kimi qəsəbə və kənd adlan: Xanlarda 
Bayandır çayı, Cəlilabadda Qazanqoşa, Qazanköşk, Ordubadda 
Qazangəldağ, Yevlaxda Qazanlı dağ -  dag silsilə və zirvələri uiu ba- 
balann “Dədə Qorqud” qəlırəmanlannm admı verdiyi yerlərdir Bundan 
da zəngin tarix olarmı? Bu, ulularımızm torpağa-daşa, düzə-düzənliyə, 
dərəyə-təpəyə,dağa-yaylağa daha qədimlərdən advermə ənənəsinin 
davamı, bir növ, “tarixyazma” üsuludur. Bizim babalar öz qədim dövr 
tarixlərini əksərən belə yazmışlar.

Bütün bu cəhətləri nəzərə alan M.H.Təhmasib yazırdı ki, “Kitabi- 
Dədə Qorqud” boylarmm “ ...Azərbaycan diiinin, ədəbiyyatmm çox 
qiymətli bir abidəsi, Azərbaycan tarixinin çox mühüm məsələlərini 
düzgün öyrənmək üçün bir vəsiqə olduğunu göstərən əlamətlər, dəlillər 
çoxdur” (57, s, 5). Çünki, hər şeydən əvvəl burada “təsvir edilən hadisə- 
lər, əsas etibarilə Azərbaycan mühitində cərəyan edir. Boyiarda adlan 
çəkilən yerlər əksərən ya Azərbaycandadır, yaxud da hətta bugünkü inzi- 
bati, bölgü belə əsas götürülərsə, Azərbaycandan çox da uzaqda deyildir. 
Buradakı adam adlannm əksəriyyəti (Bayandır, Bəkil, İmran, Çiçək, Bəy- 
can, Əmən və b.) bu gün də xalqda yaşayan adlandır” (57, s. 6).

“Dədə Qorqud kitabı” bütövlükdə Azərbaycanı -  Güneyli, Qüzeyli 
əhatə edən və onun birliyini təsdiqləyən VI-VIl əsrlər tarixinin əvəzsiz 
abidəsidir.

3. O Ğ U Z  E L İN İN  İG İD L Ə R İ

1) U LU LAR, A T A L A R , O Ğ U LLAR...

“ Dədə Q orqud kitabı”nda gcniş və əhatəli şəkildə qoyulan və 
bədii həllini tapan mühüm problcmlərdən biri öz fəaliyyətlərilə bir- 
birini tamamlayan ulular, atalar və oğullardır, yəni yaşlı nəsl \ ə gənc 
nəsl, daha dürüst dcsək, xalqın dünəni, bu günü və sabahına inamdır, 
onun təsdiqidir.

Ulıılar güclü-qüdrətli olublar; Vətən torpağm ın qorunınası, 
xalqm azadlığı, əmin-amanlığı yolunda həmişə hazır olub, la/ım 
gəldikdə canlarmdan kcçiblər.

Atalar da bu mənəvi irsi davam ctdirib, ulularm yolu ilə gcdiblər, 
güclü-qüdrətli olublar. Vətənin. xalqm ümumi işini, dərdini-sərini 
həmişə öz şəxsi mənalclərindən üstün tutublar.

Oğııllar onlardan da güclü-qüdrətli yctişib, daha lərasətli olub- 
lar, böyük işləri yoluna qoyub, daha  ağır, müşkül məsələləri həll 
cdiblər. Çünki onlar həm babalarından, həm də atalarından öyrə- 
niblər, dərs ahb, ibrət götürüblər. Oğullar daha  artıq güclü, ağlı və 
tədbiri ilə babalarm və atalarm görmədiyi, görə bilmədiyi müşkül iş- 
ləri görə bilib, onlarm yolunu ləyaqətlə davam ctdiriblər...

Mənəvi dünyamızın bu tcli “Dədə Qorqud kilabı”nda ali şəkildə 
qoyulub və yüksək səviyyədə bədii həllini tapıbdır.

Dədə Q orqud qəhrəmanları atalar nə qədər güclü-qüdrətli ol- 
salar da səhvlər də buraxır, həmişə qələbə çala bilmir, məğlubiyyətə 
də uğrayırdılar. Yctişən nəsl oğullar bu məğlubiyyətləri dəfcdir, 
a ta larm  başladığı, başlayıb yarımçıq qoyduğu işləri başa vurur, son 
nəticədə düşmənə zərbə cndirilir, qələbə çalınır. Bu çox təbii görünür. 
Əslində clə həyatda da bclədir: (}ənc nəsl daha qüdrətli yctişir (və 
yctişməlidir!). “ K itab”da bu həqiqət, həyatm bu dialcktik qanunu 
çox rcal göstərilir.

Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu, təsviri və müxtəlirsəmtdən həlli
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bir neçə boyda qabanq şəkildo verilib. Mos., Hiikdüz Əınon Qazılıq 
qocanı həbsdən, düşmən əlindən qurlarm aq, azad elmək üçün bir 
neçə dəfə qoşun çokir, lakin bunu edo bilmir, moğlubiyyolə uğrayır. 
Bu ağır işi Qazılıq qocanm oğlu - “tazo yigitçik" görür, atasmı hobs- 
dən xilas edir. Salur Qazan kclli ikon, yatdığı ycrdo düşmon onu 
tu tu b  aparır. Qazam oğlu U ruz  xilas cdir. Böyük qardaş Əgrək 
düşmənə əsir düşür, onu əsirhkdon kiçik qardaşı Sogrok qurtarır. 
Dirsə xan namərd igidlərin xoyanotilo düşmon ohno kcçir, osir ahnır, 
onu  oğlu Buğac xilas edir vo s.

Qəhrəmanhğmm onənovi, deyordik ki, irsi o laraq uluhırJan ata- 
lara, a ta lardan  oğullara keçməsi vo güclənməsi çox inandıncı verihr. 
l^u, xalqm gələcəyinə - sabahm a inamm, nikbin ruhun bodii tos- 
diqidir; xalqm goləcoyinin monəvi tominatı demokdir, cHn-günün 
sabahm a ümid deməkdir. Qorqud Ata öz sözü-söhboti, qopuzu-sazı 
ilə bu  nikbin ruhu, bu inamı, bu ümidi yaratmış vo tobliğ-torənnüm 
etmişdir.

Oğuz elinin qəhrəmanları Bilqamıs qüdrotli, Tomiris cosaroth, 
Nüşabə zəkah qəhromanlardır. Onlarda Mcte çcvikliyi, l'ondi var. 
Lakin, on lar daha çox ulu hökm dar babalan  Bilqamısı xatırladır; 
güc, qüdrət, ağıl, zəka, dönmo/lik. Qotilik, tutduğu ycrdon kosmək. 
Bir fıkir, ideya onlann bcynino girdi, onu oradan çıxarmaq olmaz; 
söz deyildi, yerinə yetirilməlidir, geri götürülo bilməz.

Budur, Oğuz eh qara  günlor keçirir. Topogöz yol kosir, adam 
yeyir. Heç kəs ona bata  bilmir, onunia bacarmır. Kim ona qarşı 
durur, onunla vuruşursa, ya mohv olur, ya da ağır zorbolər ahb gcri 
çəkihr. Təpəgöz alphır başı Qazana zorbo vurub, dünyanı başma dar 
edib. Q azanm  qardaşı Qaragüno Təpogöz olində - zobun olub. Alp 
Rüstəm şəhid olub. Uşun qoca oğlu kimi pohlivan və onun iki qar- 
daşı həlak olub. Qıyan Solcükin ödü yarılıb, Aruz qocaya qan qus- 
du rub .. .  Ağır və çıxılmaz vəziyyotdir. Xalq tamam cana gəlib, 
boğaza yığıhb.

H ardasa döyüşo gctmiş Aruz cjoca oğlu Basat golibçıxır. Onu ilk 
qarş ılayan  bir ana olur; “ İki ('ğlancığım vardı. Birin vcrdim, biri
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qaldı. Çörildi, iKwbot gcrü, mana goldi. Anı dəxi istərlər. Xanım, 
mana modəd!” dedi” /D. 222/.

A nanın sözlori Basatı yandırıb-yaxır, gözləri yaşla dolur. 
Topəgözü öldürmok qorarına golir. Atalar iso buna heç cür razıhq 
vermir. Qazan xan da razı dcyil;

“Ağ saqqallu haham ağlatmağıl!
Ağ hirç-fklii aııaııı hazlatmağıl!” -

dcyo onu bu yoldan çəkindirmoyə çalışır. Ata.sı '‘Oğul ocağım issüz 
qoma, korom cylo, varma!” deyir. Lakin Basat qəti qərara golmişdi. 
O gctməlidir! Kimso onu qərarm dan döndorə, saxlaya bilməz. Lli- 
obanı bu boladan qurtarm ahdı; “ Yoğ, ağ saqqallu əziz baba, 
vararam ” -  dedi. Əsləmədi, bilogindon bir tu tam  ox çıqardı, belino 
soqdı. Qıhcın həm quşandı. Yayın qarusm a bıraqdı. Ətoklərin 
qıvırdı. Babasının, anasınm əlin öpdi. Halallaşdı, xoş qalun! dedi. 
Dəpəgöz oldığı Sahıxana qayasma gəldi” /D. 225/.

Basal əvvəlco ağlmı işə sahr, qıhncdan, ona endirəcoyi zorbodon 
daha çox, onun xidmətindo duran qocalardan “onun ölümü nədən- 
dir?” soruşur. Qocalar; “ Bilməziz. Amma gcizündon qeyri yerdo ot 
yoqdır” deyirlor. Llo buradan da ona ilk zorboni endirir.

Təpogözlə ölüm-dirim savaşma giri,şən IJasat onunla ağjr 
mübarizo aparmalı, vuruşmalı olur, onu öldürmək üçün çox çotinlik 
çokir. h'ond işlodir, ovvolcə Topog()zün gözüno dağ basır. Onu tok 
gözündon do məhrum edir. Lakin Topogöz (mdan əl çəkmir. Hiylə 
və aldatm alarla  Basatı tulmaq, parçalamaq, məhv ctmok istoyir. 
Lakin Basat todbiri, cosaroti, coldliyi ilo Təpog(izün əlindon çıxır, 
xilas olur.

Burada bir tcl, qazanılan qəlobənin sobəbkarı, monovi dayaq 
diqqəti daha artıq colb cdir. Basat öz xilasmı T ann  ilo sidq-ürokdon 
ona olan inamla bağlayır. O, dörd çotin im tahandan çıxır, ölümdən 
qurtarır. Vo hər dolb do çaldığı qoloboni, xilas olmağmı T anrm m  
adma yazır.
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Basat bir qoçun dərisini soyub, başmı vr> quyruğunu üslündə 
saxlayu', içinə girib qoyunlara qarışıb Təpəgö/.ün əlindən çıxu'.

Təpəgöz: “Oglan, qurtuldınmı?”
Basat: “Tanrım qurtardı”

Təpəgöz hiyləyə əl atır, barmağmdakı selırli ü/.üyü çıxarıb Basata 
vcrir ki, barm ağm a taxsm, onda ona “ox və qılmc kar eləməz” . 
Təpəgöz onu  qıhncla çahb-kəsmək istəyir, üzük ycrə düşür. Basat 
sıçrayıb gen durur, xilas olur.

Təpəgöz: “Oğlan, qurtuldmmı?”
Basat: “T an n m  qurtard ı”

Təpəgöz ycnə hiylə işlədir. Basatı şirnikdirir. Günbəzin içində 
xəzinəsi olduğunu nişan vcrir ki, ona sahib olsun, qocalara qahnasın. 
O nu günbəzin içinə sahr və qapmı kəsdirir. Basat buradan da çıxır.

Təpəgöz: “Oğian, qurtuldmmı?”
Basat: “Tanrım qurtard ı”

Təpəgöz dördüncü dəfə ycnə hiylə ilə Basatı tora salmaq və məhv 
ctmək üçün aldadır, magaraya gcmdərir ki, orada iki schrli qılmc var, 
“mənim başımı ancaq o qıhnc kəsə bilər” . Lakin Basat bu imtahan- 
dan da ağılla çıxır. Qalxıb-cnən qıhncı oxhı vurub sahr, qıhnc yerə 
düşüb parçahmır.

Təpəgöz: “ Mərə, oğhm, dəxi (ilmədinmi?”
Basat: “Tanrım qurtard ı” /D. 22S-230/.

Hadisələrin bu şəkildə təsviri, davamı və son nəticə ibrəth olduğu 
qədər də həyəcanh, təsirli və tərbiyəvidir; Ulu 1 anrıya ohın sidq- 
ürəkdən inam m , bağlıhğm bədii təsdiqidir. Həm də bu T annya

böyük inam və chliramm gənc nəslə təbliği və təliminin Dədə 
Qorqud üsuludur.

Atalarm, yaşh qəhrəmanlarm gücü çatmayan işi gənc qəhrəman, 
oğul görür. H am ıdan güclü və tədbirii çıxn'. Bu da ycnə gənchyə, 
gələcəyə oian inamm, nikbin bir hissin tərənnümüdür.

Oğulharda, gənc qəhrəmanhırda qürur, dönmə/.lik hcç kəsin 
qarşısmda əyilməmək hissi daha güclüdür. “ Bəkil oğh Ə m ranm  
boyı"nda ]iəkil atdan yıxılır, ayağı smır, yatağa düşür. Bundan xəbər 
tutan düşmən l'ürsətdən istiladə edib yatan yerdə onu tutmaq, osir 
edib aparm aq istəyir. Bunu bilən Bəkil ancaq oğluna güvənir. Onu 
yanma çağırıb deyir;

“Oğıı/, oğııl, ay oğııl!..
Arğıırı yataıı Ala tağı diimn aiğıl!
Ağ alınlıı Bayanäır xamn divaııına 

diiınn varqıl!”
Ağız-diUhn Bayandıra salanı vcrj^il!
B,->}>hr h.ı^i olan Qazamn Mn öp}iil;
“Ağ saqqallıı hahant hunlu ” -  döj'il!
“Əlh.ıtd.ı i)lh,ıtd,ı Qazan h.i}; ntana

ycti^siin -  dcdi" dc^il!
G.ılm.ız olsan, rn.imbk.it hozıhh xarah olıır,
Qızım-f'.ıliniim .ısir f'ctdi, həllii hilf'il! -  dcd i” /D. 244-245/

Atasm m  sö/ləri oğluna ağır gəlir, ö /ünə sığışdıra bilmir ki, bu 
dcyilənləri ctsin və qəti cavab verir:

“Baha, n.ı söyl.vs.vı, n.ı aydarsan?
Bağnmla yiir.ı^im n,ı tağlarsan?..
Arquhcli Ala tağı avhyuhan a^mağım yoz-
Ağ ahnln Bayandmn divanına varnıağım yoq.
Qazan kimdir?M.ın annn ,ıUn öpnwyı^inıyoq". /D. 245/
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Oğul öz gücünə inanır, düşmən qarşısma ancaq öz igidbrilo çıxır. 

Düşmoni döyüşə dəvət edir, ona hədə-qorxu golir. Oğlanm Bəkilin 
oğlu olduğunu bildikdə düşmən geri çəkilir, lakin Ə m ran onu döyüşə 
m əcbur edir: “Mən Bəgilin oğlıyam, mərə, kafir! Bərü gəl, 
dögüşəlim!” -  dedi. Kafir təkur aydır: “Qatlan, mərə qavat oğlı, mən 
sana varayım!” ~ dedi. Altı pərli gürzini ələ aldı, oğlanm üzərinə 
sürdü. Oğlan qalqanmı gürzə qarşu  tutdı. Y uqarudan  aşağa kafır 
oğlanı qatı urdı. Qalqanmı ovatdı, tuğulqasmı yoğurdı, qapaqlarm 
sıyırdı, oğlam almmadı. Gürzlə dögişdilər, qara  polad uz qıhc il.̂  
tartışdılar, sərpə-sərpə m eydanda qılıclaşdılar, çiginləri toğranJı, 
qıhcları ovandı bir-birin ahmadı. Qarğu tah sügülər ilə qınşdılar, 
m eydanda buğa gibi süsişdilər, köksləri dəlindi, sügüləri smdı, bir- 
birin ahmadılar. At üzərindən ikisi qarvaşdılar, tartışdılar. Kafirün, 
güci ziyadə, oğlan zəbun oldı” /D. 250-251/...

Qələbə heç vaxt asan qazanılmır. Böyük hünər, cəsarət, enmək- 
qalxmaq, zərbə almaq, həmlə etmək, yıxılmaq-durm aq hesabma 
başa gəlir. Ən ağır, çətin anlarda, çıxılmaz vəziyyətlərdə Oğuz qəhrə- 
manlarınm dadm a göylər -  T an n  çatn'. “G ültəkin” kitabəsində də 
qələbə Tanrm m  qüdrətilə bağhdır. Türk tarixi və ədəbiyyatlarmda 
bu qızıl bir xətt kimi keçib gəlir. Bu, çox güclü teldir və ta qədim za- 
m anlardan ənənəvi olaraq davam edib gələn ilahi, qeyri-adi güc və 
qüvvədir, mənəvi dayaqdır, qələbəyə qəti inam rəmzidir. Hələ 
“Bilqamıs” dastanm da əjdaha H um babanm  əlindən müj olan, aciz 
qalan qəhrəm anlann  dadm a son anda Tanrı çatır. Qəhrəman 
Bilqamıs tannsı günəş üzlü Şamaşdan kömək diləyir. Və qələbə çalır.

“O hasarlı Unıkun övladı Bilqammn 
Səsi Şamaşa yetdi 
Şamaii c^itdi.
Qafd, dərin göyhrd.ın çağırı^ e^idildi:
“Tələs, yaxuda^ ona, meşciyə çəkilməmiş.
C.m^Miyə girməmiş tez üstünii kəsdirin.
Tez üstünii ki)sdirin.

O əyninə geyməmiş yeddi qorxunc geyimi.
Geyimlərindən yalmz tək biri əynindədir.
Tııtaşdı birdən onlar
Qızmış təkələr kimi baş-başa dəydi onlar...”

/IVI.İİ. 38-46 a/.

Öz döyüş baltasım əzsmətlə qaldtrdı,-
Düşmənin peysərinə var qüvvə ilə vurdu.
Bu an dostu Engidü zərbə vurdu sinədən,
Düşmən yerə yıxddı üç qüvvətli zərbədən

/VI. 20-23/

Çox qədim zamanlardan bütün dövrlərdə, bütün türk ədəbiyyat- 
larmda Tanrıya tapm m aq, sığmmaq, ondan  ruhani qüvvət alaraq 
qələbə çalmaq, düşməni məğlub etmək ideyası “Dədə Q orqud” das- 
tanm da çox güclüdür; Qələbənin yol göstərəni, bələdçisi kimi səs- 
lənir.

Əmran Tanrıya üz tutub deyir:

“Yuealardan yııcasan, yuca Tann!
Kimsə bilməz necəsən, görklü Tanrıl..
Biriügünə sığındım, əziz Allah,
Xocam, mana mədədJ -  dedi” /D . 251/.

D astanda kafirin tənəsi və buna aldığı cavab mənalıdır və 
düşündürür:

“Kafir aydır: Oğlan, almdunsa Tanrm am ı yalvarursan? Sənün 
bir Tanrm varsa, mənüm yetmiş iki bütxanam var!” -  dedi.

Oğlan aydır: “Ya asi məlun, sən pütlərünə yalvanrsan, mən 
aləmləri yoqdan var edən allahıma sığmdım” -  dedi.

Həq-təala Cəbraytla buyurdıkim: “Ya Cəbrayıl, var, şol quluma 
qırq ərcə qüvvət verdim ” dedi. Oğlan kafiri götürdi, yerə urdı. 
Burnmdan qanı düdük kibi şorladı. Sıçrayıb şahin kibi kafirin
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boğazm  ə b  aldı...” /D. 251-252/.
'‘Bilqamıs”la “Dədə Q orqud” arasında bir-birilə üst-üstə düşən 

və bir-birini tam am layan te lb r  güclüdür; T an n y a  tapmmaq, ondan  
güc-qüdrət alıb müşkül işb ri həll etmək. yoluna qoymaq motivi hər 
iki das tanm  leytmotivi, aparıcı baş xətti kimi verilir.

“Dədə Q orqud” dastanm da Tanrıya eyni məzmunlu yalvanş, çı- 
xılmaz an larda  Tanrıya sığmıb, inamla ondan  kömək d ib m ək  iki 
yerdə Dəli D om rulun  dilindən də eşidilir:

“Yucalardan yucasan!
Kimsə bilməz necəsən, görklü Tanrı’. . .” /D. 161-168/.

“U şu n  qoca oğh Səgrək boyı”nda oğullarm daha qətiyyətli və 
cəsarətli o lduğu fıkri yeni səmtdən işıqlandırıhr. U şun qocanm 
böyük oğlu Əgrək haçansa düşmən tərəfindən tu tulub Əlincə 
qalasm da zindana sahnıb; “çox zam anmış” Əgrək zindanda yatıb 
qahr. Heç kəs onun  dahnca  getməyib. U nudulub . Bundan xəbər 
tu tan  kiçik qardaş Səgrək dura-dayana bilmir.

Qardaşsız Oğuzda tursam olmazl -

deyə o nu  əsirlikdən qurtarm aq, azad etmək qərarına gəlir. Qərar 
qətidir! Heç cürə onu  yolundan qay ta rm aq  müm kün deyil. Ana 
oğlunu bu yoldan çəkindirmək, saxlamaq istəyir. Amma Bilqamıs 
nəshni, Oğuz övladmı bu yoldan döndərmək olmazdı. A ta da buna 
cəhd göstərir;

“Y anhş xəbərdir, oğul. Qaçan-gedən sənin ağan degil, ayrıdır. 
Ağ saqqallu  mən babanı ağlatmağıl! Qarıcıq olmış ananı bozlat- 
mağıl!” -  dedi” /D. 259/.

Oğul:

“Üç yü z altmış altı alp ava binsə, 
Qanlu keyik üzarinə qoğa qopsa,
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Qardaşlu yigitlər qalqar-qopar olur.
Qardaşsız miskin yigit ənsəsinə

yumruq toqunsa,
Ağlayuban dörd yanına baqar olur.
Ala gözdən acıyaşın dökər olur...
Ala gözlü oğlunm görüncə,
Bəg baha, xatun ana, əsən qolun!” -  dedi” /D. 259/

Səgrəki bu səfərdən qaytarmaq, başını bağlamaq məqsədilə tez- 
tələsik toy edib onu evbndirirlər. Bu da kömək ebm ir, oğlan qıza 
yaxm belə durmur; qıhncmı sıyınb qızla özü arasına qoyur.

Qız;
“Qılıcm geydir, yigit, m urad  ver, m urad al, sarılahm!” dedi /D. 

260/.
Oğlan;
“Mərə qavat qızı, mən qıhcıma toğranayım, oxuma sancılayım! 

Oğhm toğmasun, toğarsa, on  yaşma varmasun, ağam m yüzin gör- 
məyincə, ölmiş isə qanın almaymca bu  gərdəkə girərsəm!” ~ dedi /D. 
260/.

Ya qəbbə, ya ölümü
Səgrək bunu çox gözəl dərk edirdi. O, gedib qayıtm aya da  

bibrdi. Buna görə təzə gəlinə açıq ürəkb  deyir; “Qız, sən m ana bir 
yıl baqğıl! Bir yildə gəlməzsəm, iki yil baqqıl! İki yildə gəlməzsəm üç 
yil baqqıl. Gəlməzsəm, ol vəqt mənim öldügimi bibsən. Ayğır a tum  
boğazlayub, aşum vcrgil! Gözün kimi tutarsa, könlün kimi sevərsə, 
onavarğ ıl!” dedi” /D. 261/.

Bu sözbr qardaş yolunda ölümün gözünə dik baxan qəhrəmanm 
ürək sözbridir.

Səgrək qardaşm m  dalmca gedir, vuruşur, şücaət göstərir, qar- 
şısma çıxarılan alay-alay qoşunu də f  edir, qardaşı Əgrəyi düşmən 
əlindən q o p a n b  alır, qəbbə ib  e b  qayıdır.

Bükdüz Ə m ən Oğuzun yaşh nəsb  mənsub güclü-qüdrətli qəhrə- 
manıdır. O, dəfə lərb  qoşun çəkib qohum u və Oğuz elinin vəziri
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olmuş Qazılıq qocam əsirlikdən qurtara bilmir.
Bu işi Qazıhq qocam n oğlu Yegnək -  ‘' taza  yigitçik” görür. 

Atasmı azad etmək niyyətib yürüş yaparkan o, dayısı Əməni yuxuda 
görür. “K itab”da lıəmin səhnə b e b  verihr: “ Bəgbr cəm olub, 
yaraqlarm  gördibr. Məgər ol gecə Yegnək duş gördi. D uşm  
yoldaşlarma söybdi, görəhm xamm, nə söylədi. Aydır: Bəgbr, qafıl- 
lücə qara başım-gözüm uyxuda ikən duş gördi. Ala gözüm açuban 
dünya gördüm. Ağ-boz a tla r  çapdırır a lpan lar gördüm. Ağ işıqlı 
a lp lan  yanıma saldım. Ağ saqqahu Dədə Q orquddan  ögüt aldım. 
Ala yatan  qara tağları aşdım. İb rü  yatan Q ara dəniz gördüm. Gomi 
yapub, köm bgim  çıqardım, yelkən qurdum . İb rü  yatan dəni/.i. 
dəldim-keçdim...” /D . 206-207/.

Bütün bu həyəcanh səhnəbr səfərin çox ağır obcağm a işarədir. 
Təbii, Yegnək gərgin psixoloji hal, həyəcan keçirir. Bunun nəticəsi 
olaraq d a  bu yuxunu görür. Yegnək davam  edir: “Ötəki qara tağm 
bir yanm da ahı başı balqar bir ər gördüm. Q aqubanı yerimdən uru 
turdım. Qarğu dillü uz sügümi qapdım, qarşulayu ol ərə vardum. 
Qarşusından ol əri sanctum, vəqt dikdim, göz uc ib  ol ərə baqdım. 
Dayım Əmən imiş, anı bildim. Döndüm ol ərə salam verdim. Oğuz 
ehərində kimsən, dedim. Q apaqlarm  qaldırıb yüzümo baqdı. “Oğul 
Yegnək, qanda gedərsən?” -  dedi, söybdi. M ən ayıtdım: “Düzmürd 
qel”əsinə gedərəm. Babam anda  tutsaq imiş” , - dedim” /D. 207/.

Beb analaşıhr ki, Bükdüz Əmən də Qazıhq qocanı xilas etmək 
üçün həmin qalaya hücum edibmiş, am m a ala bilməyib, geri qayıt- 
mağa məcbur olub. “Qazıhq qoca oğh Yegnək boyı”nm əvvəHndə 
deyihr: “Qazıhq qoca tam am  on aUı yıl hasarda tutsaq oldı. Sonra, 
Əmən deərbrdi, bir kişi ahı kərrə varub hasarı ahnm adı” /D. 203/. 
Buna görə, ora getməyi Yegnəyə də m əsbhət görmür. Yuxuda dayı 
i b  bacıoğlu arasmda bu söhbət gedir:

Bükdüz Əmən:

“Yettiigimdə ye l yetmazdi, yed i mğumm,
Yedi Baym n qurdma bənzərdi yigithrim .
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Yedi k iş ilə qurulurdı mənim yayım!
Qayın talı yebgüm dən sum altunlu mənim oxım!
Yel əsdi, yağmur yağdı, bum qopdı.
Yedi qatla vardım, o l qəh yi 
Ahmadım, gerü döndüm.
Məndən daxi ər qopmıyasan,
Yegnəgim dön! -  dedi” /D . 207/

Yegnək:

“Qalqubam yerindən turdığında
Ala gözlü bəg yigitləri yamna salmadm
Adt bəllü bəglərlə sən yortmadm
Beş aqçaluq əlüfəcilər yoldaş etdin
Anunçün ol qələyi sən alımadün!-  dem iş” (D. 206).

Bacıoğlu daymı günahlandırır ki, döyüşə, Düzmürd qalasmı al- 
mağa tanmmış igid b əy b rb ,  güclü-qüdrəth ig id b rb  yox, özünə, öz 
gücünə arxaym  olub, adi, “ beş axçaya qulluq edən, o t - ə b f  yığan 
adamlarla” akm edib. Buna görə də məğlubiyyətə uğrayıb. O isə beb  
etməyəcək və q əb b ə  ib  qayıdacaqdır.

Lakin bu q ə b b ə  asan başa gəlmir. Bizə məlum yaşh nəsl -  iyirmi 
dörd sancaq bəyi bu döyüşdə iştirak edir, vuruşur və məğlub olur. 
Qəbbəni ancaq Yegnək qazanır.

“Qıyan Səlcik oğh Dəh Tondaz yerindən turı gəldi. Altmış tutam 
sür cidasın q o h u q  qısub, ol kafiri qarşusm dan süsəm -  dedi, 
süsəmədi...

Dülək U ran  altı pərlü çom aqib  at dəpüb, gəlüb yuqarudan aşağa 
kafıri qatı urdı, ahnmadı...

Xanım, yigirmi dört sancaq bəgi Təkur əhndə zəbun oldı” /D. 
209/.

Vəziyyət son dərəcə gərginbşir. Qəhrəmanm dadm a, ənənəvi 
olaraq yenə Tanrıya sığmmaq, ondan kömək almaq çatır:
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“Yucalardan yucasanl
Kimsə bilməz necasən, aziz TanrıL.
Urdığın ulatmıyan ulu Tanrıl 
Basduğm bM rtm iyan ballii Tann!
Götiirdugin gögə yetürən görglii Tanrı!
Qaqduğın qəhr edən qahhar Tanrı!
Birligünə stğtndtm, çalabım, qadir Tanrt!
Mədəd smdən!
Qara tonlu kajirə a t dəpərəm 
İşümi sən onar!” -  dedi” /D . 210/.

M əhz Tanrının verdiyi mənəvi kömək, güc-qüdrət qətırəmanı 
qanadlandırır, o, yel kimi düşmən üstünə cum ur, onu məhv edir. 
A tasm ı qurtarır. İki həsrət bir-birinə qovuşur. Sən demə, Qazıhq 
qoca əsir düşəndə Yegnək hələ dünyaya gəlməmişmiş.

Ata-oğul arasmdakı söhbət və son nəticə ailə, ata-oğul mü- 
nasibətlərinin ali-bəşəri təsdiqidir;

“Tutsaq olan Qazıhq qocayı Sah vermişlər. Çıqub gəldi. “Hay, 
bəg yigitlər, kafıri kim öldürdi?” -  döyü söyləmiş, görəlim xanım, nə 
söyləmiş, aydır:

Qaytabamn mayasım yiiklü qodım,
Nərmidir, mayamıdtr, am bilsəm.
Qara aydum qoyumm yüklü qodım,
Qoçmıdır, qoyunmıdtr, am bilsəm.
Ala gözlü görklü halalım yüklü  qodım,
Erkəkmidir, qızmtdır, am bilsəm.
Mərə, bəgyigitlər, xəbər mana

yaradanın eşqinə! -  dedi.

Yegnək burada söyləmiş, görəlim, xanım nə söyləmiş, aydır;

Qaytabamn mayasım yüklü qodun -
nər oldı!

Qara aytllu qoyımınt yüklii qodın, -
qoç oldt!

Ala gözlü görklü halahn yiiklii qodtn -
aslan oldt! -  dedi.

Y eknək babas ib  görüşdi. Ə ldən qalan bəglər görüşdi. Pəs bir 
uğurdan bəglər hasara yüriş etdilər, yağmaladılar.

Babasilə Yegnək gizlü yaqa tu tu b an  iyləşdilər. İki həsrət bir- 
birinə buhşdılar. İssüz yerin qurdı kibi ulaşdılar. Tanrıya şükürlər 
qıIdıIar” /D .211,212/.

2) O Ğ U Z U N  “D Ə L İL Ə R İ”

“Dədə Qorqud kitabı”nda iki qəhrəmana “dəli” sifətilə müraciət 
edilir: D əli Domrul və D əli Qarcar. H ətta  Dəli D om ru lun  adına 
ayrıca bir boy bəstələnib; “D uxa qoca oğh Dəli D om ru lun  boyı” . 
Dəli Qarcar isə “Qambörənin oğlı -  Bamsı Beyrək boyı”nın çox fəal 
və əsas surətlərindəndir.

Bu “dəli” sifətilə verilən qəhrəm anların öz üstünlükləri var və 
xarakter-xüsusiyyətlərinə görə heç kəsə bənzəmir, özlərinə məxsus 
fərdi keyfıyyətləri, müsbət cəhətləri, cəsarəti, kişiliyi ilə başqalarm- 
dan seçilir və yadda da qalır, digər qəhrəmanlarla müqayisədə heç 
də onlardan aşağı enmir, bəzən daha  artıq yüksəlir.

Hər şeyin yerini və həddini bilən kamil bir xalq -  Oğuz eli üçün 
bu qəhrəmanlarm dəliliyi nədədir? Eldə-obada nə üçün onlara “dəli”
-  deyə müraciət edilir? Bu sirri açm aq, bu adm  onlara  nə üçün 
verildiyini göstərmək üçün məhz onların birinə ayrıca boy həsr olu- 
nub, digərinə isə boyların birində geniş yer verilib.

“Yanhşlıq da  bir naxışd ır” -  deyiblər. DomruIIa Q arcann  
“naxışı” onlarm  qeyri-adiliyində və dəliliyindədir. Məsələn, Dəli 
Domrul quru bir çaym üstündə körpü tikir; körpüdən keçənlərdən
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33 akça, keçməyəndən isə, döyə-döyə 40 akça ahr. “Kitab”da bunun 
səbəbi belə izah olunur; “Bunı neçün böylə edərdi? Anunçün ki, 
“ M əndən  dəli, məndən güclü ər varmıdır ki, çıqa mənimlə savaşa, - 
deyirdi; mənim ərligim, bahadirligim, cilasunHgim, yigithgim Ruma, 
Şam a gedə çavlana” -  deyirdi” /D. 155/.

Əlbəttə, dastamn ruhu b u  qeyri-adiliyə, belə dəliqanhğa qarşıdır. 
Belələrini tərbiyə etmək, b u  yoldan qay tarm aq  məqsədini güdür, 
gücün-qüdrətin var göstər, iş gör, lovğalanma! Budur, bu qeyri- 
adihyinə, “dikbaşhğma” görə Dəh D om rul T anrm m  elçisi Əzraillə 
qarşılaşdınhr. DəU D om rul öz gücünə qürrələnib Əzraih belə tanı- 
m aq  istəmir, onunla “savaşm aq”, “çəkişmək”, “dürişmək” istəyir. 
Belə həddini aşmaq, belə dəlilik kimə gərəkmiş?! Bu, Tanrıya da xoş 
gəlmir. Əzrailə tapşınr ki, ona  həddini tanıtsm, onun canmı alsm. 
D om rul Əzraili görüb qorxudan gözləri qarahr /  “görər gözi görməz 
oldı”/, gözlərinə qaranhq çökür /  “dünya-aləm gözünə qaranqu oldrV 
...Doğrudur, Domrul son cəhdi də göstərir; qara qıhncmı sıyınr, Əz- 
raili çalmağa həmlə qıhr, lakin Əzrail bir göyərçin olub, uçub gedir, 
gözdən itir.

D as tanda  hadisəyə bir qədər mifık ton  verilsə də, burada böyük 
m əna və güclü tərbiyəedici bir tel var.

Dəli Dom rul mərddir, qorxmazdır. Yeri gəldikdə ƏzraiIIə dil- 
dil ötür. Ölüm ayağında belə ondan çəkinmir, asanhqla təslim olmur, 
onu  “o ğ ru ” adlandırır:

“Man səni böyla bilməz idim.
Oğurlayın can alduqtn tuymaz idim ” /D . 160/.

Lakin  ölümlə zarafat olmaz. Ölüm qorxusu, ailədən, gül balalar- 
d an  həmişəlik ayn lm aq  onu  üzür, sarsıdır. Buna görə də tonu bir 
qədər dəyişir və öz səhvini e tiraf etməli olur. Əzraildən aman diləyir;

“Şərablıydtm, tuymadım, nə söyhdim , bilmədim.
Bəyligə ıtsanmadım, yigitligə toymadtm.
Cantm alma Əzraytl, mədəd! -  dedi” /D. 160/
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Əzrail ancaq Tanrınm  buyruğunu yerinə yetirdiyini deyir; bu 
ondan asıh iş deyil.

Elə bunun la  da  D om rulun  dəhliyinə son qoyulur. O tam am  
dəyişilir, yumşahr. Bu “dəli”nin o qədər insani keyfıyyətləri üzə çıxır 
ki, bu  gün belə ona həsəd aparmaq olar; o, ölümə qarşı duran, “yaxşı 
yigitlərin” yaşaması, ölməməsi üçün çarpışan fədakar insandır. O 
mərddir, kişidir, sözünü çəkinmədən, mərdü-m ərdanə deyən əsil 
oğuz övladıdır. O, gözəl ailə başçısı, sevən və sevilən ərdir. Bütün bu 
keyfiyyətlər onu Dədə Qorqud qəhrəm anlannın ön cərgəsinə çıxanr, 
ona sonsuz məhəbbət və ehtiram bəslənilir, o sevilir.

Dəli D om rul T ann  ilə danışmah və ona yalvarmah olur, ondan 
mədəd diləyir. Bu yalvanşda Oğuz “dəlisi”nin daha  yeni bir 
keyfiyyəti üzə çıxır. Onun şirin dili-danışığı, təsirli poetik sözləri Tan- 
rmı da yumşaldır, onun məhəbbət və rəğbətini qazanır, ona güzəşt 
edilir, Əzrailə buyuru r ki, “Dəli D om rul canı yerinə can bulsun. 
Anun canı azad olsun” ! /D. 162/.

Bu da baş tutm ur. “Can yerinə can bulm aq” mümkün olmur.
Heç kəs canmı qıymır. Arvadı ilə söhbətdə D om rulun daha yeni 

ali insani keyfıyyəti, ailəcanlılığı aşkar olur, scvimli arvadı ona can 
verməyə hazır olduqda, buna heç cür razıhq vermir, ondan ayrılmaq 
istəmir, onunla birgə ölməyi üstün tutur. Yenidən Tanrıya yalvanr;

“Yucalardan yttcasan 
Kimsə bilməz nccəsən.
Görklü Tanrıl 
Çoq cahillər səni 
Gökdə arar, ycrdə istər.
Sən xttd  möminlərin könlündəsən.
Daim ttıran cəbbar Tanrt 
Ulu yollar üzərinə 
İm arətlər yapaytm sənin çiin!
Ac görsəm, toyuraytm sənin çün!
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Yalıncıq gövsəm, tonadayım s,vnn çün!
Alm'san ikimüzün camn bilə alğıl!
Qorsan, ikimüzün canın bih  qoğıl!
Kərəmi çoq qadir Tanrı! -  dedi” /D. 168-169/

Bu byaqətinə, bu  ürəyinə, bu ərlik sədaqətinə görə də ona və ar- 
vadına 140 il ömür bəxş edilir.

Oğuz övladı -  o, dəli adlansa, o, dəli olsa bclə, budur onun daxili 
aləmi, mənəvi zənginliyi!

Dəli Qarcar surətinə gələk.
“ Bamsı Beyrək boyı”nda  məsləhət görülür ki, Banıçiçəyi 

Beyrəyə istəmək, n işan lam aq üçün elçiliyə getmək gərək. Bu isə 
qorxuludur. Çünki qızm dəli qardaşı var. Bacısma elçiliyə gələnləri 
ölümlə hədələyir. Buna görə Dədəni göndərmək məsləhət görülür: 
“ Q ahn Oğuz bəgləri ayıtdılar: “ Bu qızı istəməkə kim vara bilür?” 
Məsləhət gördülər ki, Dədə Qorqud varsun. Deyənlərə Dədə Qorqud 
aydır: “Yaranlar, çünki məni göndərirsiz, bilürsiz kim, DəH Qarcar 
qız qardaşmı diləyəni öldürər. Barı, Bayandır xanm tövləsindən eki 
şahbaz yükrək at götürün. Bir keçi başlu Keçər ayqın, bir Toğh başlu 
Turı ayğırı. N agah qaçm a-qom a olarsa, birisini binəm, birisini 
yedəm ” -  dedi. Dədə Q orqudun  sözi məqbul gəldi. Vardılar, 
Bayandır xanm tövləsindən ol eki atı gətürdilər. Dədə Qorqud birin 
bindi, birin yetdi. “Yaranlar, sizi hoqqə ismarladım!” -  dcdi gctdi” 
/D. 82/.

Dədə Q orqud vəziyyəti əvvəlcədən görmüşdü. Ona görə də işi 
ehtiyath tutur. Gedib çatır, ədəb-ərkanla baş endirib, təzim edir. Dil- 
ağız edib hörmətlə salam verir. A m m a qəzəblə qarşılanır. Buna bax- 
m ayaraq, ehtiramla gəHşinin məqsədini deyir:

“Qarşu yatan tağtm aşmağa gəlmişəm.
AqmdıU görklü suyınt keçməgə gəlmişəm.
Gen ətəginə, tar qoltuğtna qtsılmağa gəlmişəm.
Tanrtntn huyruğilə, peyğəmbərin qövlilə

Aydan art, giindən görkli qtz qardaştn Bamçiçəki 
Bamst Beyrəgə diləməgə gəlmişəm! -  dedi” /D. 83 /

Göz^l, ədəbi danışıq, bu mədəniyyət, ədəb-ərkana qarşı çox sərt 
cavab alır, ölümlə hədələnir; Dədənin əvvəlcədən ürəyinə damdığı 
kimi də olur. Vəziyyəti belə görərkən atm a minib du rm adan  geri 
qayıdır, qaçır...

D əh Q arcarm  Dədə Qorqudla qarşılaşdığı, qova-qova ona çatıb 
qıhncla onu  vurmaq istədiyi səhnə olduqca maraqhdır:

“DəH Qarcar qıhcm əhnə aldı. Y uqansm dan öygə ilə həmlə qıldı. 
Dəh bək dilədi ki, Dədəyi dəpərə çala. Dədə Qorqud ayıtdı: “Çahr- 
san elün qurısun!” -- dedi” /D. 84/.

Dəh Q arcarm  əh enmir, yuxarıdan asıh qahr. Q orxuya düşən 
Qarcar yumşahr, ona yalvanr.

Dədə Q orqud la  Dəh Q arcar arasm dakı “sövdələşmə” diqqəti 
cəlb edir, “ Dədə Qorqud dua eylədi. Dəhnin əh haqq əmrilə sapasağ 
oldı. D öndi, aydır: “Dədə, qız qarmdaşımm yohna bən nə istərsəm 
verərmisin?” Dədə aydır: “Vcrəhm!” - dedi. Görəhm, nə istərsən? 
Dəh Q arcar aydır: “ Bin buğra götürün kim, maya görməmiş ola. Bin 
dəxi ayğır gətürün kim, hcç qısrağa aşmamış ola, bin dəxi qoyun gör- 
məmiş qoç gətürün. Bin də quyrıqsız-qulaqsız köpək gətürün. Bin 
dəxi bürə gətürün m ana” - dcdi” /D. 85/.

Dəh Q arcann  tələbctdiyi mal təbiidir. Bunlan vermək olar. Var- 
hğa nə darhq! Bəs min köpək, min birə nə deməkdir, bu nə üçündür? 
Bəlkə də bu  elə dəhhk əlamətidir. Buna Baybörə bəy də çaşıb qahr: 
“İmdi, Dədə köpəklə bürəyi sən bul” - deyir. Bu, məhz belə azğm- 
lara, dəh-divanələrə tövbələtmə, ibrət dərsi vermək, onu ağla gətir- 
mək üçün Dədənin fəndi, Dədənin kəşfıdir. Son nəticə bunu təsdiq 
edir. Belə ki, Q arcar  istədiklərini ahr, birələri tələb ctdikdə, Dədə 
ona: “hey oğul... gəl gedəhm, simizin al, arığm qo!” -  deyir və onu 
apanb birəh tövləyə sahr. Birələr ona elə daraşır ki, üzü-gözü görün- 
məz olur, q ışqıra-qışqıra Dədənin ayağm a düşür, kömək diləyir: 
“Ahah eşqinə, bəni qurtar!” - dcyir.
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B eb  azğınları, beb  dəlibri islaiı etmək, yoluna qaytarmaq hər 
bir mövcud cəmiyyətin borcudur. Dəli D om rulu  Əzrail, Tanrı ram 
edir, yola gətirir, onun daxili abm i,  mənəvi keyfiyyətləri açılır, üzə 
çıxır, məlum olur ki, bu  çox gözəl insanmış, ərimiş. Dəli Qarcarı ram 
edən, onu əməlbrindən qay tanb  isiah edən Dədə Qorquddur. Dəh 
Q arcar  nə tə b b  etsə, nə istəsə ona razı olur. Müdrik Dədə e b  onun 
öz istədiyi ib  onu əyir, birə dam m a sahr, ona e b  tövbəbtmə verir ki, 
b ir də b e b  q ə b tb r i  ebm əsin, özündən böyük danışmasm, adam  
olsun, öz həddini bilsin.

D astanm  sonuna yaxm biz DəH Q arcan  Oğuzun byiqh, ədəb- 
ə rkanh bir vətəndaşı görürük. A radan  16 il keçib. Beyrəkdən xəbər- 
ətər yoxdur, Q arcann ağh başma gəhr. Bacmm evdə qarıyıb qalması 
qardaşa ağır dərd olur. O narahatdır. Bir qız bir oğbnm dır, o, birinə 
ərə getməhdir... Qarcar yüksək mədəniyyət, ədəb-orkanla Bayandır 
xanm  divanma gəhr, diz çökür, öz dih ib  deyir ki: “Dövbtlü xanım 
ömri uzun olsun! Beyrək diri olsa, on altı yıldan bərü gəlürdi. Bir 
yigit olsa, dirisi xəbərin gətürsə, çırğab, altun-akça verərdim. Ölüsi 
xəbərin gətürənə qız qardaşım verərdim” /D . 93/.

Cəmiyyətin qayda-qanunları, ənənəsi var, onu pozmaq olmaz. 
D əh Q arcar, nəhayət bu həqiqəti dərk edir, ağıla gəhr. Bacısmı 
Beyrək kimi bir igidə vermək istəməyən, Dədəni qapıdan qovan dəh 
indi özü öz ayağı ib  gəhb, kim istəsə ona verməyə hazır olduğunu 
bəyan edir. Əlbəttə, bu qəbbə idi. Dədənin mənəvi qəbbəsi idi.

D eyibbr: “A dm  nədir Daşdəmir, yumşahsan yumşah!” Oğuzun 
d ə h b r i  ər ig idbrdir .  Amma qeyri-adidir, dəh-doludur. Onlar 
nəticədə yumşahr, düzəhr. Oxucu o n b rm  dəhhyindən keçir, onları 
Oğuz ehnin tam  byaqəth  ərbri kimi qəbul edir və sevir.

X alqım ızm  dihndə müsbət m ənada “D əhdən doğru xəbər” 
kəlamı var. Bu e b  b e b  yaranmayıb. D ərin  k ö k b rə  malikdir. 
M əsobn, Bamsı Beyrək kimi ağılh, tədbirh və qüdrəth qəhrəman da 
həq iqətb ri  söybm ək, adam lan  smam aq, öyrənmək üçün özünü 
“dəhhyə” vurur. “Dəh ozan” adı ib  hərəkət edir. Bir sıra örtülü 
m ə tb b b r i ,  s irbri öz “dəhhyi” ib  açır, aşkar edir, m uradm a çatır.
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Oğuziarda “dəh” anlayışmm rəmzi mənası, həqiqi mənasmdan 
daha güclüdür. M əsəbn, müharibədə qızğm döyüş meydanmda bir 
sıra məşhur igid bəy b r  də “d əh b ş ir” , onlara “dəh” sifətib müraciət 
edihr: Qıyan Səlcuk oğh Dəh Tondaz, Qaragünə oğh Dəh Budaq /D. 
64/ və hb.

“D əh ” qəhrəm anlar bizim folklor ədəbiyyatımızda bir silsib 
təşkil edir. “Dədə Q o rqud”un “d ə h b r i” , m əsəbn , “ K oroğlu” 
“dəhbri”nin səbfləri sayıla b ib r .  B eb  anlaşıhr ki, “dəh” adı bunlara 
çılğmhğma, bir növ, qeyri-adihyinə görə verihb və onlar belo də 
məşhurlaşıblar.

3) ‘‘A T D IM U R A D D I...’’

Bu gün yaddaşlarda gəhb, ənənəvi olaraq yad edilən, anılan, təzə 
g əb n  ihn -  yazm 4 çərşənbəsi var; Od çərşənbəsi, Su çərşənbəsi, 
K ü b k  çərşənbəsi və T o rpaq  çərşənbəsi. Bunlar təzəbnən  ih, yaz 
gününü yetirən həftəbrdi. Bu həftəbrin  birində K ainata  istilik gəlir, 
Günəşin şüalan Yeri daha artıq qızdırır; buna xalq Od çərşənbəsi 
admı verib. Arxasmca qarlar əriyir, yağışlar yağır, scllər-sular coşur, 
buna da xalq su çərşənbəsi admı verib. Üçüncü çərşənbədə, təbii 
olaraq, havaya hava enir, hava, kübk-yel isinir və dördüncü çərşən- 
bədə artıq Y cr-torpaq bütün bun la rdan  cana gəlir, yetişir, necə 
deyərlər “hamilə” olur, “doğub-törəmək” həddinə gətirilir. Və ilin 
ilk Yaz günləri başlanır; gecə ib  gündüz bərabərbşir, qısala-qısala 
gəb n  g ü n b r  bu həddə dayanır, bu gündən uzana-uzana getməyə 
başlayır. Fərəhli, xoş, təravətli Yaz günbri, bahar fəsli gəlir, Ana 
torpaq yaz donu geyir...

Xalq arasmda məhz bu ilk yaz gününün müjdəçibri -  elçibri kimi 
çərşənbələr ənənəvi olaraq yad edilib, ayn -aynhqda  ad lan  anıiıb. 
Bu çərşənbələrdən biri ib  bağh müqəddəs “Avesta” k itabm da bir 
məzmun da gəlib bizə çatıb. K übk, yağış, bulud və dolu at-ayğır şək- 
hndə təsvir olunub;
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“Dörd ayğm  yaratdı Hiirmiiz diinyada:
Kiildk, yağış, bıdud, bir də k i dolu.
Ey Spitam id Zardiişt, dörd ayğır ki var,
Bil, yağışı, qarı onlar yağdırar.
Sulan coşdurur, onlar artırır,
Göylərdən həm dolu yağdırır onlar.
Ardvisurun da, bil orda payı var 
Bu pay doqquz yüzlə min damla olar”.

Bu sətirlər Y azm  gəlişinin təntənəsidir. Sularm canlanması və 
artması i b  təbiətin canlanması, Yaz fəslinə uyğun coşğunluğun 
təsviridir: bunlar atla, at gücü, at sürətilə təmsil edilir. Burada dərin  
məna yar.

Äf'əzəldən bizə yaxm və “dos t” olub, həyat-məişətimizin ən 
yaxm köməkçisi, igidlərimizin darda-çətində arxası, vəfalı dostu- 
yoldaşı olub, şərəf-şöhrət rəmzi olub. Zərdüşt babamızm təHmatma 
görə ulu Hürmüz ka ina tm  hərəkətverici qüvvələrini-küləyi, yağışı, 
buludu və dolunu ayğıra bənzədib, atla müqayisə edib, Günəşi də 
bu qəbildən sayıb...

“Dədə Qorqud k i ta b f ’nda  at Oğuz elinin əvəzsiz gücü-qüdrəti, 
hərəkətverici qüvvəsidir. D astanda atlar da ədəbi surətlər kimi hal- 
lanır, öz ad lan  ilə sadalanır, təqdim olunur; “Boz ayğtr, Qara ayğtr, 
Ağ-boz at, Dəniz qulunu, Ərəbi at, Qazhq at, Şahbaz yiikrək at, Ağ  
bədəvi, Boz bədəvi, Göy bədəvi və hb .”

Q orqud Atanm  mindiyi atlarm ad lan  diqqəti xüsusilə cəlb edir; 
K eçi başlu Keçər ayğv, Toğlu başlu Turu ayğır. Bu atlar dövlət at- 
landır, ayrıca, Bayandır xanm töyləsində saxlanıb bəslənir. Qorqud 
A ta Beyrək üçün elçihyə gedərkən bu atları minib.

Bununla bclə, hər igidin öz atı var. Oğuz igidini atsız təsəvvür 
etmək müm kün deyil. Oğuz ehndə atı olmayan, at minməyən, atı ilə 
fəxr etməyən igid yoxdur. Budur, Oğuz bəyləri ova çıxır, hər kəs 
m əşhur atmı minir. “ Q azan aydır; Üç yüz yigidlən oğlum Uruz 
mənim cvim üstünə tursun”, - dedi. Qomır atın çəkdirdi, bütün bindi.

Təpəl Qaşqu ayğırına Tondaz bindi. Kök bədəvisin tutdurdı, Qazan 
bəgün qarmdaşı Qaragünə bindi. Ağ bədəvisin çəkdirdi, Bayandır 
xanm yağısm basan Şir Şəmsəddin bindi. Barasarun Beyburd 
hasarmdan parlayub... Beyrək Boz ayğmna  bindi.

Q onur ath Qazana “keşiş” deyən bək Yegnək Tun ayğırma 
bindi. Saya varsam, tükənsə olmaz. Qahn Oğuz bəgləri bindi. Ala 
tağa ala ləşkər ava çıqdı” /D. 37/.

“Bəgil oğlu Əmranm boyı”nda at iki m ənada təqdir olunur.
1) Oğuz atı düşmənin bağrm yaran gücdür, qüvvədir. Bəkil bərk 

xəstədir, yatır. Düşmən bu fürsətdən istifadə edib hücum çəkir. 
Qapmm ağzmı düşmən ahb. Nə etməli? Ata oğlunu yanm a çağırıb 
tapşırıq verib deyir ki, Bayandır xana xəbər ver. Qazan xandan xahiş 
elə, de ki, özünü yetirsin, golməsə, məmləkət əldən gedər. Lakin 
Əmran buna heç cür razı olmur. Düşmən qarşısma özü çıxacağmı 
deyir.

“Altundağt A l ayğırt mana vergil!
Qan dərlədi çapdtraytm sənin iiçiin... ” /D . 245/.

Ata Bəkil “Öləyim ağzm üçün, oğul!” -  deyə bu cavabdan çox 
xoşhal olur və fəxrlə; “Mərə, geyimim götürün oğlum geysün! A1 
ayğırım götürün oğlum binsün! E1 ürkmədin oğlum meydana var- 
sun-girsün!” dedi” /D. 246/.

A1 ayğırla döyüş meydanma atılan Əmranı düşmən görüb çaş- 
baş qahr. “Kaiirlər aydır; “Bu at Bəkilindir, biz qaçınz. Təkur aydır; > 
Mərə onat görün. Bu gələn Bəkilsə, sizdən öncə mən qaça ram ” -  
dedi” /D. 246/.

Döyüş başlamr, düşmən məğlub olur, eldən qovulur, qələbə ça- 
Imır.

2) Oğttz atı oğuzlarda igid üçün ən yaxşı, ən dəyərli və əvəzsiz 
hədiyyədir. Oğuzda Bəkil mahir, qeyri-adi at minən və ovçu sayıhr. 
O, at minməsi, atı döyüşlərdə cəngavərliyi ilə ad qazanmış 
məşhurlaşmış igiddir. “Çörəyi çörəkçiyə ver, birini də üstəlik” -
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deyibbr. Gürcüstandan növbəti xərac gəlib: Bunlar hodiyyə olaraq 
Bəkib verilir. Bununla belə, məclisdə Bəkil, onun igidliyi, ovçuluqda 
məharəti barədə mübahisə düşür: “Üç yüz ahmış ahı alp ava binsə, 
qanlu keyik üzərinə yürüş olsa, Bəkil nə yay qurardı, nə ox atardı. 
H əm ən yayı b ibgindən çıqarardı, buğanm-sığmm boynma atardı, 
çəküb turqızardı. Arıq olsa, qulağm dəbrdi, avda bəllü olsun deyü. 
A m m a semüz olsa, boğazlardı. Əgər bəg b r  keyik alsa, quhığı dəhk 
olsa, “Bəkil sünicidir” -  döyü Bəkib  göndərərlərdi” /D. 237/.

Söhbət, mübahisə gəhb o yerə çatır ki, Bəkib sataşmaqmı, onu 
çırnatm aqm ı məqsədilə ata, a tm  hünərinə üstünlük verihr, m əsəb 
ciddibşir: “Q azan bəg aydır: Bu hünər atmmıdır, ərinmidir?” 
“Xanım, ərindir” -  dedibr. X an  aydır: “Yox at işbməsə, ər ögünməz, 
hünər atmdır -  dedi. Bu söz B əkib  xoş gəlmədi” /D. 238/. Söz Bəkib 
toxunsa da, nüfuzlu şəxs, qəhrəm an tərəfindən deyilmişdi. Atm 
hünəri ərin igidhyi i b  müqayisə edihr, at üstün tu tu lur. Burada 
həqiqət də var.

“Uşun qoca oğh Səgrək boyı”nda at daha bir keyfıyyətib təqdir 
olunur. Qardaşmı əsirhkdən xilas etmək üçün üç gecəH-gündüzlü at 
sürmüş Səgrək yorğun halda atınm  yüyənini bibyinə bağlayıb yatır, 
yuxuya gedir. D ünyadan xəbəri yox! Düşmən atlarmm kişnərtisini, 
geyim-keçiminin qıjıltısmı eşidən, duyan ayğır yüyəni çəkib oğlanı 
ayıldır: “Geyim qılcıdmasmdan, at çığırmasmdan çəkübənü oğlanı 
oyardı. Oğlan gördü kim, bir alay atlu gəlür, sıçradı” /D. 264/.

Beblikb, dastanda at həm də ayıq, ağılh və vəfah bir dost, yoldaş 
kimi təsvir olunur. Biz bu keyfiyyəti Bcyrəyin Boz ayğırm da da 
görürük. Boz ayğır yiyəsinə sədaqəti, vəfahhğı ib , bəlkə insanı da 
vurub  keçir. Beyrək fəndlə düşmən qalasm dan aşağı enib azad 
olarkən, düşünür ki, bir at tapsm, tutsun minib tezliklə aradan çıxsm. 
Hcç demə, Boz ayğır 16 ildir ki, sahibini gözbyirmiş. Beyrəyi görüb 
iki ayağı üstə şahə qalxır və kişnəyir, ona tərəf gəhr. Bundan sonsuz 
sevinən Beyrək fəxrb atmı b e b  öyür:

“Açuq-açuq meydana bənzifr sənin altnçuğın 
E ki şəbçirağa bənzər sənin gözcikəzin

Əhnşim.ı h.vtz.v s.ınin yelicikin 
Eki şəhçirağa hənzər sənin gözcikdzin 
Əri muradtna yetiirər sənin arxacığtn 
At deməzəm sana, qartaş deyərəm.
Qartaştmdan yek l
Baştma iş gəldi, yoldaş deyərəm,
Yoldaştmdan yeg!” /D. 99/.

Bu vəlah dostun, yoldaşm, qardaşm tərifimi? Qəhrəmanm scvinc 
nəğməsimi?! Daxildən ani olaraq gələn minnətdarhq hissimi?! Hor 
m ənada düşünüiə biiər. Bcyrək Bozayğın qardaşmdan, yoldaşmdan 
üstün sayır. At bu “oxşam a"dan  xoşalhıhlanır: “ Al başmı yuqarı 
tutdı, bir quhığm qaldırdı. Bcyrəkə qarşu  gəldi. Hcyrək at köksün 
qucaqhıdı. İki gözin öpdi. Sıçradı bindi” /D. 99/...

Şərait, vaxt e b  gətirir ki, Beyrək atmı qopu/.a dəyişməh olur. 
O ğuz övladı üçün qopuz da  at qədər gərəkh, əzi/ vo dəyərhdir, at 
qədər yaxın vədoğmadır. Beyrək Oğuza qayıtdıqda o/anhı rastlaşır. 
O n la r  arasında bu söhbət gedir:

“ Jicyrək Oğuza gəldi. Baqdı-gördi bir o /an  gcdir, aydır: “ Mərə 
ozan  nərəyə gcdərsən?” Ozan aydır: “ Bək yigit, dügünə gcdirəm. 
Bcyrək aydır: “Dügün kimün?” “Yahmçı oğlu yahıncuğın” dcdi. 
“ M ərə, kimün nəsin alur?” dedi. O /a n  aydn': “ Xan Bcyrokin 
adaxlusm alur” dcdi” /D. 100/.

Çox hə/.in nöqtədir. Bcyrək dərhal vəziyyətdən çıxış yolu arayır, 
tapır. 0 / .an  libasında düyünə gctmək, ö/ünü lc/ ora çatdırmaq, hər 
şcyi gö/Q ib  görüb araşdırmaq qərarma gəiir. “ Bcyrək aydır: “ Mərə 
ozan, qopu /un  mana vcrgil, atumı sana vcrəyim, Sağla, gəbm , ba- 
hasın götürəm, alam ” /D. 101/.

Bcyrək atı q o p u /a  dəyişir, istəyinə nail olur, m uradm a çatır. 
O ğ u /  clində al-arvat paralclinə tc /-tc / rast gəlirik. Hər ikisi yüksək 
hörmətə və chtirama layiqdir. Cjörünür, dilimi/də məşhur "‘Atdtm tt- 
raddt, qadastn aldtğtm arva td t” atalar sö/ü bu hörmətin, bu chti- 
ramm bədii təsdiqidir...
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4. XEYİR VƏ ŞƏR QÜVVƏLƏRİN ÇARPIŞMASI

D ünya bina olandan, insan yaranan  vaxtdan xcyir və şor d ə  
yaram b. Nə qədər insanhq var, xeyirlə şərin mübarizəsi do var. 
Böyük bir ədəbi-fəlsəfı konsepsiya, qədim dünyamızın müqoddos dini 
kitablar külliyyatı olan “A vesta” məhz bütövlükdə bu əzəli vo obodi 
məsələyə - xeyirxahhğm, ədalətin, haqqm  təbhği və xcyrin şor üzo- 
rində qələbəsi məsələsinə həsr olunmuşdur. liu  məsələ hoyatın b ir  
sahəsinə nüfuz etdiyi kimi, “Dədə Q orqud” dastanlarm da da özünü 
göstərir. Bunu iki istiqamətdə araşdıraq.

1) O Ğ U ZU N  Ö Z  B Ə D XA H LARI
Hələ ilk “Dirsə xan oğh Buğaç xan boyı”nda ərsəyə çatmış təz^cə 

bəyhk almış Buğac bəyə qarşı həsəd, paxılhq hissi yaranır. Bu həsəd 
və paxılhq oğlanm atasm m  igidləri arasmda baş verir. Qırx igidin 
iyirmisi bir yana, iyirmisi isə bir yana olur. Oğlanı atasma qarşı qo- 
yub onu  aradan götürmək, öldürtmək qərarm a gəlirlor. Səbob bu 
olur ki, “Gəlün, oğlanı babasm a quvhyalım. Ola kim, öldürə, gcno 
bizim izzətimiz-hörmətimiz onun babası yanm da xoş ola, artıq ola” 
/D . 18/.

Həqiqətən, xəyanət edihr. Atanı oğula qarşı qaldırmaq üçün 
oğlan haqqm da hər cür böhtan , yalan uydururlar; guya o kürlük 
elədi, qırx igidin boyuna aldı, Qahn Oğuzun üstünə yürüş ctdi; 
ağsaqqalh qocanm ağzmı, ağbirçəkli qarm m  südünü söydü...

Dirsə xan bu deyilənlərə sadəlövhlüklə inanır. Hətta o dərocoyo 
çatır ki, nəzir-niyazla dünyaya gəlmiş yeganə oğlunu öldürmok qo- 
rarm a gəhr; “Varm gətirün öldürəyim. Böylo oğıl mana gorokməz” 
/D . 20/. -  deyir. Lakin namərdlər daha artıq qəddarhq cdərək, oğ- 
lunu atanm  öz əlilə vurdurub  aradan götürmok istoyirlər. Buna nail 
olmağa çalışırlar; birlikdə ova gedirlər, ovda “ Dirsə xan Qorqud si- 
nirh qatı yaym əhnə aldı. Üzəngiyə qalqıb, qatı çəkdi, uz atdı; oğlam
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iki talusmm arasm da urub çıqdı, yıqdı. Uc toqundı, alca qanı şorla- 
dı, qoynı toldı. Bədəvi atm m  boynm qucaqladı, yerə düşdi” /D. 22/.

Yenə ata qəlbidir. Nam ərd sözünə baxıb oğlunu oxlasa da, üroyi 
dözmür, kövrəhb oğlunun üstünə düşmək, onu qucmaq istəyir. Lakin 
şər qüvvələr buna  da mane olur, onu  geri, elinə-ordusuna çəkib apa- 
rır.

“Dədə Q o rq u d ” dastan larm da analar ilahi varhqdır; ağılhdır, 
tədbirlidir. H ər cür məkrdən, hiylədən tamam uzaqdır. Dirsə xanm 
xatmı, Buğacm anası sevinc içində Oğlumun ilk ovudur” -  deyə şad- 
lıq eləmək, “Q ahn  Oğuz bəylərinə qonaqhq verm ək” üçün böyük 
hazırhq görür. Və qırx incə belli qızla Dirsə xanm  qabağm a çıxır. 
Lakin oğlunu görmür. A na təşviş içində Dirsə xandan  oğlunu so- 
raqlaşır. Dirsə xan nə cavab versin?!. Qırx nam ərd  burada da 
məkrini işə sahr, voziyyəti dəyişmək, anam azdırmaq, sakitləşdirmək 
istəyir. Lakin ana ürəyinə damıb, oğlunun dahnca gedir, ovahqları 
gozir-axtarır, Qazıhq dağm a gəlib çıxır. Oğlunu qan  içində görür. 
A na söz-söhbətlə, şeirlo oğlunu ayıldır. Bu m ünasibətin  səbəbini 
Qazıhq dağından, axar sulardan soruşur, onlara  qarğayır. A m m a 
oğul gözünü açıb dcyir;

“Bərü k^lgil, ağ südin əmdigim, qadmım ana!
Ağ birçəklü, izzətlü, cantm ana!..
Qazthq tağvun, suçı yoqdır,
Qarğarsan hahama qarğa.
Bu suç, hu günah hahamdandır” /D. 28 /

D astanda xcyirxah qüvvələri ön plana çəkmək naminə hadisəyə 
inco tel də əlavə olunur. l?izim, xüsusilə folklor ədəbiyyatımızda sə- 
mavi xcyirxahhq romzi olan Boz ath Xızır köməyə gəlir. Oğlan 
anasına dcyir; “ Ana, ağlamağıl, m ana bu yaradan  ölüm yoqdur, 
qorxmağıl! Boz atlı Xızır m ana gəldi. Üç kərrə yaramı sığadı. “ Bu 
yaradan sana ölüm yoqdır. Tağ çiçəki, anan südi sana məlhəmdir” , 
-dedi /D .28/.

Ana ilə gələn qırx incə qız dağ çiçəyi yığıb ana südilə oğlanın
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yarasm a çəlcirbr. Ana oğlunu götürüb cvo golir. Oğlanı hokimlorn 
tapşırır. Oğlan sağalır. At minir, qılmc qurşann% ov ovlayır. Quş 
quşlayır. Atasmm bundan xəbəri yox, oğlunu ölmüş bilir.

Bundan xəbər tu tan  qırx namərd “no cyloyolim?" dcyo, bu dofo 
atanı -  Dirsə xanı tutub əl-qolunu bağlayıb kafır clino aparır, dustaq 
ed irb r .  Burada ananm  mövqcyi, onun  böyüklüyü bir daha tosdiq 
edilir. A na ~ vətən, el timsah kimi canlanır, yüksohr; ana öyüdü, ana 
nəsihəti öz qüdrətini və ahhyini göstorir. Ana dcyir:

“Baban sana qıydısa,
Sən babana qıyntağıl” /D. 31/.

Oğuz övladı üçün ana sözü, ana öyüdü müqoddosdir, T a n n  sö/ü, 
T a n n  öyüdüdür. O na əməl ctməmok olmaz: “Bahan sana qıydtsa, sən 
babana qıymağıl!” Mətləb də bundad ır.  Oğul atanı motanotlo şor 
qüvvəbrin  əhndən alır.

Xeyir şərə qahb gəhr.
“Dədə Q orqud’'’ dastanlarmda qara, şor qüvvoLoro am an yoxdur. 

Onlar mövcudsa da  at oynada bilmir, noticodo moğlub olur, mohv 
edihr. Bunu dastanda Zərdüşt tohminin güclü tosiri ib  izah ctmok 
olar. Nəticə də bunu təsdiq cdir. Dodo Qorqud gohr, xcyrin, odalotin, 
haqqm  təntənəsini bəyan cdir, alqış dcyir:

“Haq yandtran çırağtn yana tnrstn!
Qadir Tanrt səni namərda mölıtac eybm.ısün!
Xantm hey!...” /D. 3 5 /

Bu m əsəb  ib  bağlı “Qambörənin oğh Hamsı Bcyrok boyı'’nda 
şərə, yalana qarşı m araqh bir tcl do var: şor, yalan ayaq tutub 
yerimək istəyir. Belə ki, 16 ildir Bcyroyin nişanhsı onun yolunu göz- 
by ir ,  Beyrək isə dustaqdır. Voziyyotdon istifado cdon birisi Yahmçı 
oğh Yırtacıq ortaya çıxır, Bcyrəyin nişanhsmı almaq fıkrino düşür. 
Vaxtilə Beyrəyin ona bağışladığı köynoyi qana bulayıb gotirir ki, bos
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Bcyroyi Qara Dorvonddo öldürübLor. Bu da köynəyi...
D astanda Oğuz chnin yalana, şoro, odabtsizhyə qarşı olan mü- 

nasiboti açıq-aşkardır. Çobanlardan, hıp aşağı kütlədən tutmuş 
boyloro, yük.sok rütboli dövlət adamhırmadok bu münasibət aydmdır. 
Bu, xalqm monovi salhğı vo tomizliyinə işarədir. Bu fıkrin təsdiqi 
üçün ikico anı xatırlayaq:

/ )  Bcyrok dustaqhqdan qurtanb  Oğuza gəlib çıxdıqda, görür ki, 
çobanlar yolu kosdirib ağlayır və yola daş yığıblar. Beyrək soruşur: 
"Moro, çobanlar, bir kişi yolda taş bulsa, yabana atar. Siz bu yolda 
bu taşı neçün yığırsız?” Çobanlar aydır: “Morə, son səni bilürson, 
bizim hahmızdan xəborin yoq” -  dedibr. “ Mərə, nə halmız vardır?” 
Çobanlar aydır: “ Bokümizin bir oğh vardı, on altı yıldır kim, ölüsi- 
dirisi xəborin kimso bilməz. Yalançı oğh Yalancuq deyirbr, ölüsi 
xoborin gotürdi. Adaxlusın ona vcror oldılar. Gəlür bundan keçər. 
Uralım anı, ana varmasun, təninə-tuşuna varsun” dcdibr. Beyrək 
aydır: “ Moro, yüzünüz ağ olsun! Ağanuzun ətmoki sizo halal olsun!” 

d c d i" /D .  101/.
2) Bir qayda olaraq, Oğuzda toyun-düyünün bəyliyini Qazan 

xan apanr.  Lakin bu toy-düyün, yoni Beyrəyin adaxlısmm başqasma 
ərə vcrilmosi onun da üroyindən dcyil. Buna göro, imtina etməyə 
bohano axtarırmış kimi, toyun bəyliyini gözlənilmədən tanımadığı, 
bilmodiyi “doli ozana”, Bcyrəyə vcrir; “ Qazan aydır: “Dəli ozan, 
dövbtin  dopti. Bəkbr, bükünki bəgbgim bunun olsun. Qoun, nerəyə 
gedorso-getsün, neybrsə cybsün” -  dcdi” /D. 111/.

Həyatda hor kəsin tayı-tuşu, halal qismoti var. Bu həqiqəti dərk 
ctmoyin özü monovi kamillikdir. Çobanlar da bunu dərk edir. Yalan- 
cuq oğlunu ona görə vurmaq, daşa basmaq istəyirbr ki, o, “ təninə- 
tuşuna varm ır”, Beyroyin nişanhsma göz dikib. Bu isə ona layiq 
deyil. O dur  ki, daşa basılmalı, rüsvay cdilmolidir.

Oğuzun öz dini inamı, öz qayda qanunları, byaqoti, adət-ənənə, 
ciddi əxlaq-etika, bir sözb, öz monovi dünyası var. Buna toxunmaq 
olmaz. Qazan xan dayısı Aruzdan b e b  keçmir, onu məhv etdirir, 
çünki o, qara niyyətb günahsız Beyrəyin qətlinə səbəb olur.
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“Yalan ayaq tutar, yeriməz’' -  demişlər. Oğuzlarm adma, şanma- 
şölırətinə yalan, hiylə yaddır. Buna görə, yalana, lıiyloyə əl a tan  
adam ı el-oba elə illc andan damğalayır, ona “Yalançı oğlı Y ırtacıq”, 
“Yalançı oğlı Yalancuq” adlarmı vcrir. Nəticodə isə o, ifşa olunur. 
Beyrəyin ayağma düşür, qıhncı a ltm dan kcçir. Haqq-ədalət qələbə 
çahr.

Xeyir şərə qalib gəlir...

2) O Ğ U Z L A R  VƏ B Ə D X A H  Q O N Ş U L A R I
“Dədə Q orqud k itabı”nda xeyrin şərə qələbəsi qırmı/,ı bir xətt 

k imi keçib gəlir. Bu cəhət özünü qonşularla münasibətlərdə daha  qa- 
barıq göstərir.

“ K itab”da elə bir fakta rast gəlinmir ki, Oğuzlar qonşu tayfalara 
təcavüz etsin, münasibətləri pozsun, onlara qarşı dursun. Ancaq bir- 
cə “Qazıhq qoca oğh Yegnək boyı” nda Qazıhq qoca, “şərabm itisi 
başm a çıxır” və Bayandır xandan akm diləyir. Qara dəniz kənarm da 
Düzmürd qalasma gəlir, çəngə başlayır və məğlub da  olurlar.

Lakin  qonşular tərəfmdən Oğuza qarşı cdilən təcavüzün, düş- 
mənçilik mahiyyəti daşıyan hadisə və döyüşlərin sayı-hcsabı yoxdur. 
Və oğuzlar buna cavab verməli, özlərini müdafiə etməli olmuşlar.

“K itab”da bu qonşular ümumi bir adla “kafir” dcyə təqdim cdi- 
lir. Ermənilər və gürcülər nəzərdə tutulur. Ancaq bir yerdə Gürcüsta- 
nm  adı çəkilir, o radan  xərac gəldiyi qeyd olunur /D. 235/. Ilkin 
o la raq  hər dəfə münasibətlər onlar tərəfindən pozulur, xəyanət və 
ya təcavüz edilir, döyüş başlanır, qan tökülür, nəticədə oğu/Jar üstün 
gəlir, qələbə qazanılır.

Belə anlaşıhr ki, hələ o vaxtlar - 1400-1500 il bundan öncə qon- 
şu lanm ız şər-şamata olublar, xəyanət dava-dalaş həmişə onlar tərə- 
findən başlanıb. Oğuzlar isə onlara cavab vermək məcburiyyətində 
qahblar. Bir sözlə, qonşularımız təbiətən şər, hikkəli, davakar, dava- 
dalaşa həris olublar. Bugünki, son illərin hadisələri, təcavüz, qanh  
m üharibə də təsdiq edir ki, iddialı olmaq, şər, hiylə, qərəz, ədalətsi/- 
lik bu  xalqın xislətində, canında-qanmda varmış. Bütövlükdə xalq

şərdir. Buna görə də tarixən hcç nə qazana bilməyib, həmişə məğlub 
olub, qınhb-töküiüb. Bu həqiqət Qorqud Atanın şahidliyi ilə dastan- 
larda öz əksini və bədii həllini çox gözəl tapıb.

Hələ ilk “Dirsə xan oğh Buğac xan boyı”ndan  aydm olur ki, 
daxili qara qüvvələr, Oğuzun öz bədxahları Oğuza zərbə endirmək, 
xəbis niyyətlərini həyata keçirmək üçün məhz bu qonşularm 
havadarhğından istifadə edirmiş, onlara  sığmırmışlar. Bu daxili 
bədxahlara, şər qüvvələrə, düşmənlərə qarşı ayıq olmaq, mübarizə 
aparm aq “Avesta” kitabmın -  Zərdüşt təliminin çağırışıdır. Dirsə 
xanm  dönük çıxmış qırx nam ərd igidi, görün nə düşünür və kimə 
arxalanırdı; “Gəlün Dirsə xanı tutalım, ağ əllərin ardm a bağlayahm, 
qıl sicim ağ boyma taqahm, alubanı kafir ellərinə yönələlim!” /D. 
29/. Elə belə də edirlər. Deməli, o vaxtlar da bədxahlarımız “kafir” 
qonşularımızla əlbir olur, xəyanət edirdilər. EIə bu gün də bu bəd- 
xahlar var, erməniyə neft daşıyır, benzin daşıyır...

“Dədə Qorqud kitabı”nm başlanğıcmdaca bir xalq kəlamı, Oğuz 
cl məsəli xatırlanır. “Qart dü^məıı dost olm az”.

Bəli, çox gözəl dcyilib. Bu kəlam xalqm min illər boyu təcrübədən 
kcçirib gəldiyi nəticədir, xalqm ümumi fikridir. Dini-əxlaqi inamdır 
ki, dastanların  “epiqrafi” kimi, başlanğıcda verilib. Qarı düşmən 
qarı düşməndir, o dost ola bilməz. Zərdüşt babam ız xeyirxahhhq 
dini, təlimi yaratdı, Əhriməni düz yola çağırdı, şəri xeyrə çəkmək, 
dost cləmək üçün çox səylər göstərdi, bu uğurda çarpışmalarda həlak 
oldu... Sovet imperiyası bu məlum xalq kəlam m m  ziddinə olaraq 
bizi bu qonşularla, “qarı” düşmənlə “dost e b d i”, “qardaş” elan etdi. 
Heç demə, siyasi məqsədi varmış: mövcudluğunun ilk illərindəcə tor- 
paqlarmızın xcyli hissəsini alıb onlara verdi, bağışladı. İndi də on- 
ların  arxasında dayanıb... A m m a biz Oğuz kökü ağıla gəlmirik, 
ayılmınq ki, ayılmırıq...

UIu tanrı bizim dadımıza çatsm!
“ Bəkil oğl) Əm ranm  boyı”nda qonşularm ağır bir xəyanətinin 

şahidi oluruq. Bəkil ovda ikən atdan  yıxılıb qıçı smır. Xəstədir, yatır. 
Lakin bunu heç kimə demir. Çünki düşmən xəbər tutsa, namərdlik
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cdib basqın cdocok, cli-obanı lalayıb aparacaqdı. Amma xobər 
yayılır. Düşmon bundan istifado cdir. “ Mogor kaHrin casusu vardı. 
Bu xobori cşidüb vardı. Təkuro xobor vcrdi. Tokur aydır: “Qalqubanı 
ycrünizdon uru lurm yatur ycrdo bog Bokili tutun! Ağ oHorin qarusm- 
d an  bagian. Ğafıllüco görklü başm kosin. Alca qanm  ycr yüzino 
dökün. Lilin-günin çapm. Qızm-golinin ycsir cdin!” /D. 243/. Axı, 
niyo? Sobob nodir? Buna cavab tapm aq çotindir.

Budur, min dörd, min bcş yüz il bundan ovvolki crmoni sifoti! Bu 
gün do o, bu silotini göstərir: bu sözün oyor-əskiyi yoxdur. I^u mü- 
nasibot tarixən cynilə davam cdib golir...

Lakin Oğuzun bu qəddarlığı dol'cdon, bu xoyanoto qarşı du ra  
bilən qohrəman oğulları vardı! Bokilin oğlu Ə m ran a tasm dan  da 
güclü-qüdrotlidir, düşrnonin gözünün odunu alan igiddir. A tasm dan 
hcç də gcri qalmaz. Təkbaşma, öz igidlorilo düşməno cavab vcrə b ibr. 
Atası çağu'ib ona dcyondo ki, düşmon qapm m  ağzmı ahb. Get 
Bayandn' xandan, Qazan xandan qoşun dilo, düşmən üstüno yeri. 
Oğul buna razi olmur, ancaq öz igidlorib hücuma keçmək istəyir:

'‘Baha, nə söyl.vs.m, n,ı aydarsan?
Bağrımla yiiv.ıgim n,ı tağlarsan?..
Altundağı A l ayğırı mana ver^il!
Qan d,ırl,ıdi çapdırayım s,ıninçün!
Əgni h,ıg d,ımiir tonıın, mana vcr^il!
Yeni yaqa dikdir,ıyim s,ıninçün!
Qara polad ıız qılıcın, mana ver^il!
Ğaflllic,! ha)flar k,ısim s,vıinçün!
Qarğıı talı sü^üni mana ver^'il!
Köksünd,ın ,ır sancayım s,ıninçün!
Ağ yeLıklü ötkün oxın mana vcrgil!
Ərd,ın ,ır,ı köçür,ıyim s,ıuinçün!
Ala gözlü üç y iiz  ye^'idin mana 

vcrı>il yoida^lığa
Dini-M,ıh,ımm,ıd yolnna diiri^,ıyim

s,ıninçün!" -  dedi'WD. 245-246/.

Bokil oğlu Əmran üç yüz igidlo düşmən üzərino ycriyir. Düşmən 
çaşıb qahr: at Bəkihndir, üstündoki o deyil. Bəs bu kimdir?!

Erməni homişo qorxaq olub. D ar ayaqda qaçmağa üz qoyub. 
M araqlıdır ki, həqiqəti onlar özləri öz dili ilo etiraf edir. Bu gün do 
ermoni qorxaqdır. Lakin arxalarmı şər qüvvolorə söykoyib. “Arxalı 
köpək qurd basar” - deyiblor. Onlarm  qələbəsi, torpaqlarımızı zəbt 
etməsi müvəqqətidir. Bu torpaqlar gcri ahnacaq. Tarixdo bozon şor 
qüvvələr üstünlük qazanıbsa da, bu ötəri olub, haqq öz yerini tapıb, 
ədalot qalib gəlib... bu nikbinlik ruhu, qolobə inamı “ Avesta"' dini 
təlimindən, Zərdüştlükdon gəlir...

Bəkil oğlu Əmran öz igidlərilə hücuma keçir. Qanlı d(iyüş başla- 
nır. Arxadan da Oğuz igidləri gəlib çatır. Hiyləgər düşmon moğlub 
olur. ülon ölür, qaçan qaçır, tabe olan tabc olur. Düşmon tokur 
Bəkilin elini-gününü qarət etmək, neco çalıb-çapmaq, qız-gəlinini ne- 
cə əsir-yesir etmək arzusundaydısa, onun öz başma gətirilir: “Aqm- 
çılar kafırin clin-günün urub, qızm-golinin osir etdilər” /D. 252/.

Başqa cür ola da bilməzdi. IJu çox odalotli idi.
“Salur Qazanm evi yağmalandığı boy”da kafırin rəzilliyi, fəndgir 

vo xoyanotkar olduğu daha  qabarıq  vo açıq-aşkar şəkildə verilir. 
Q azan xan adoti üzrə bəyləıiə ova çıxır. Fürsət gözləyən düşmən gccə 
yarısı xəyanətkarcasına basqm edir. Qazan xanın evini, elini-obasmı 
talayıb aparır: “ Kalırin casusu casusladı. Vardı kallrlər arğunı ^ökli 
Məlikə xobor verdi. Yedi bin qaftanm ın ardı yırtıxlu, yarımmdan 
qara saçlu sası dinlü, din düşmoni, alaca atlu kafır bindi yılğadı, dün 
burcuğmda Qazan bogin ordısına gəldi. Altun ban evlorin kafırlor 
çapdılar, qaza bonzor qızı-gəlini çığınşdırdılar. Tölə-tölo şahbaz at- 
larını bindilər. Q atar-qatar qızıl dəvələrini yetdilər. Ağır xəzinəsini, 
bol akçasmı yağmaladılar. Qırq incə bellü qız ilə Boyı uzun Burla 
xatun ycsir gctdi. Qazan bogün qarıcıq olmış anası qara dovo 
boynmda asılı gctdi. Xan Qazanın oğlı Uruz bək üç yüz yigidlən oli 
bağlu, boynı bağlu gctdi. İlək qoca oğh Sarı Qalmaş Qazan bokün 
evi üzərino şohid oldı” /D. 38/.
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Düşmən bununla  da kifayotbnm ir. Q a/an  xanm qapulu 
Dərvəndə saxlanan on  min qoyununu da sürüh aparm aq istoyir. 
A m m a Q araca Ç oban qəhrəmanlıqla qoruyur, düşmənə bir arıq 
qoyun, axsaq keçi də vermir.

Oğuzun bu qəddarlığa cavab verən, bu xəyanətin əvəzini çıxan 
qəhrəman oğulları vardı!..

Düşmən xəyanəti, bu azğmhğı Q azan xanm ruhuna əyan olur. 
Yuxusuna girir. Ovda ikən səhər tezdən durub ehnə-obasma qayıdır. 
Hər şeyi yuxusuna girdiyi kimi g()rür. Kor-peşman düşmənin ardmca 
düşür.

Qazan xan adi igidlərdən deyildi. O, çox təmkinh, səbirh görünür. 
Düşünür. Ağılh və sakit hərəkət edir. O nun  görkəmi öz qüdrətinə 
inanan qəhrəmanm görkəmidir. Düşmənin ardmca düşür, nəhayət 
onu  haqlayır. O, düşmənə təklif cdir ki, hər şeydən əl çəkməyə 
hazırdır, bu şərtb  ki, qoca anasmı ona qaytarsm.

“ K itab”da ana teli çox güclü veriHb. Ana Vətən rəmzidir, onun 
keçmişi, bu  günü və gəbcəyidir. Hər şey Vətənin səadəti və 
azadhğmm başmdadır. A nadan keçmək Vətəndən keçmək demək 
olardı və əksinə.

Lakin düşmən qəddardır. Bu gün olduğu kimi! O, heç nəyə 
güzəştə getmir. Buna görə də, necə deyərlər, Qazan xan çomağm o 
biri başmı çevirir... Bu məhəldə Oğuz igidləri də özbrini yetirir, yel 
kimi, ildırım sürətib  gəlib çatırlar. Döyüş başlanır, nə başhmır! 
“Bitəkəllüf kafırə at saldılar, qıhc çaldılar. Gumbır-gumbır nəqarəbr 
dögüldi. Burması aUun tuc borular çahndı. 01 gün cigərində olan ər 
y ig itb r  bəlürdi. 01 gün müxənnətlər sapa yer gözətdi. 01 gün bir 
qiyamət savaş oldı, meydan tolu baş oldı; başlar kəsildi top  kibi. 
Şahbaz-şahbaz atlar yügürdi, nah düşdi. Ala-ala göndərbr süsəldi. 
Q ara  polat uz qılıclar çahndı, yılmağı düşdi. Üç yeləkli qaym oqlar 
atıldı dəmrəni düşdi. Qiyamətin bir güni ol gün oldı. Bək nökərindən, 
nökər bəgindən ayrıldı.

Taş Oğuz bəkbrilə Dəli Tondaz sağdan dəpdi. Cılasun yigitbrlə 
Qaragünə oğlı Dəli Budaq soldan dəpdi. İç Oğuz b ək b r ib  Qazan

dopa dəpdi. Şökli Məlikə həvab  oldı, Bögürdibən atdan yerə saldı, 
ğafıllücə qara başın alub kəsdi. Qaxışdm alca qanm yer yüzinə dökdi. 
Sağ tərəfdə Qara Tükən Məlikə Qıyan Səlcük oğh Dəli Tondaz qarşu 
gəldi. Sağ yanmı qıhcladı, yerə saldı. Sol tərəf'də Buğacıq Məlikə 
Qaragünə oğlı Dəli Budaq qarşu gəldi. Altı bərli küz ib  dəpəsinə qatı 
tuta urdı. Dünya-abm gözünə qaranqu oldı. At boynm qucaqladı, 
yerə düşdi. Qazan bögün qartaşı kafırin tuğilə sancağı qıhcladı, yerə 
saldı. Dərəbrdə, dəpələrdə kafirə qırğun girdi, leşinə quzğun üşdi. 
O n iki bin kafir qıhcdan keçdi. Beş yüz Oğuz yigitbri şəhid oldı. 
Qaçanmı Qazan bək qovmadı, aman deyəni öldürmədi. Qalm Oğuz 
bəkbri toyum oldı” /D. 63-65/.

Başqa cür mümkün deyildi. Bu çox ədaləth idi. Biz qəsdən bu 
qanlı döyüş səhnəsini təfsilatib bura köçürdük ki, əsl həqiqət üzə çıx- 
sm. Və yəqin olsun ki, qələbə heç vaxt asan başa gəlmir, zorla 
qazanıhr. Tarixən b eb  olub. Bu gün də b eb  olmahdır. Bunun başqa 
yolu yoxdur.

Tarix təkrar olunursa, onun  bu üzü də var. Düşmən geri otur- 
dulm ah, zəbt edilmiş torpaqlarımız qaytarılm ah, talan olunmuş 
varımız-dövbtimizin əvəzi çıxılmalıdır. Mətndəki son cümbyədiqqət 
edin! “Q ahn  Oğuz bəgləri toyum oldı” , yəni Qalm Oğuz bəyləri 
böyük qənimət əldə etdilər, elin-obanın talan edilmiş mal-dövbtinin 
əvəzini çıxdılar. Biz Oğuz köküyüksə, Dədə Qorqud övladıyıqsa, 
Bayandır xan, Qazan xan nəsliyiksə, beb  də olmalıdır. Və olacaqdır! 
Qarşıda XXI əsr durur!..

“Qambörənin oğlı Bamsı Böyrək boyı”nda qonşular iki cəhətdən 
xarakterizə olunur; onlar quldurdur. Onlar xəyanətkardır.

Oğuz elindən Ruma, İstanbula ərmağan, yaxşı bəxşişlər almağa 
göndərilmiş bəzirganlar geri dönərkən kafirlər tərəfindən onlara 
basqın edilir, malları qarət olunur. Ovda ikən igidlərb yeyib-iç- 
məkdə, kefdə olan Beyrəyə bu xəbər çatır; “ Bu kəz oğlan şərab içər- 
kən içməz oldı. Altun ayağı əlindən yerə çaldı. Aydır: “ Nə dedigimi 
yetürün, geyünimlən mənim şahbaz atımı gətürün! Hcy, məni sevən 
yigitbr binsünlər!..” dedi. Baz.ırgan dəxi ö nb rinə  düşdi, qulağız
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oldı. Kafir dəxi düşübən bir yerdə akca ülüşmokdoydi. Bu məhəldə 
ə rənb rin  meydam arslanı, pəhləvanlarm qaplanı Boz oğlan yetdi. 
Bir-iki demədi, kafırlərə qıhc urdı. I^aş qalduran kafirlən öldürdi, 
qəza eylədi. Bazirganlarm mahnı qurtard ı” /D. 72/.

Beyrəyin toyu günü rəzil düşmən xəyanət edir. Crərdəkdə igidlə- 
rilə yeyib-içərkən ora basqm edihr. “Beyrək apalaca gərdəki içində 
yeyüb-içüb bixəbər oturardı. Dün uyxusundan kafır otaga qoyuldı. 
N aib  qıhcm sıyırdı, əhnə aldı. “Mənim başım Bcyrəyin başm a qur- 
ban olsun!” -d e d i .  Naib paralandı, şəhid oldı... Otu/, toquz yigidlən 
Beyrək tutsaq getdi” /D. 90/.

Beyrək igitlərilə on aUı il dustaqhqda qalır. Nəhayət, ağılla, təd- 
birlə o radan  çıxır. Oğuza gəhr, el-günlə görüşür. Adaxhsı iiə evlonir. 
“Q azan  bək aydır: “Gəl m uradm a yetiş!” Ikyrək aydır; “ Yol- 
daşlanm ı çıqarmaymca, hasarı almaymca murada irməzəm!” dedi. 
Q azan bək: “Oğuz bəgini sevən yctsün!” -  dedi. Qahn Oğuz bəgləri 
atlandılar. Bayburd h asanna  çapar yetdilər. Kafırlər dəxi bunları 
qarşıladılar...” /D. 120/.

Döyüş başlanır. Qələbə qazanıhr. Beyrəyin 39 igidi əsirlikdən 
azad olur. Oğuza qayıdır.

Xeyir şərə qalib gəlir.
Kiçik xalq həmişə böyük iddiada olar. Başa düşmək çətindir ki, 

bu  xalq, bu tayfa Oğuzdan nə istəyir. I:Iə bir dəlil, səbəb olmadan 
nə üçün belə qırılmağa, məhv oimağa hərisdir?!

“ Q azan bək oğh U ruz  bəkin tutsaq oldığı boy”da düşm ən öz 
azqmhğmı daha başqa səmtdən göstərir. Qazan xan oğİu iiə ova çıxıb 
çəmənlikdə istirahət edərkən, bəylərlə yeyib-içərkən qəflətən onlara 
basqm edihr. “On altı bin qara tonlu kadr ata bindi. Qazanın üzrtrinə 
alğar yetdi... O n aitı bin ip üzəngiii, kcçə börkii, azğun dinlü, quzğun 
diHi -  kafır çıqa gəldi” /D. 127/.

Q azan xan dərhal Q onur atmı çəkdirib minir. Məlum oiur ki, 
gəiən yağıdır.

D üşm ən hücuma kcçir. Döyüş başlanır. Baş qarışır, iz itir. 
Yoldaşları ilə dağ başma çıxıb bu mənzərəni scyr cdən U ruz  eşqə

7.32

gəlir, dayana, dura  bilmir; “ Məni scvən yigitlərim, nə turarsız, 
kafırin bir ucuna dü.şəlim!" dcdi. Qaraqucm oynaddı Uruz, kafırin 
sağma at dəpdi. Sağh-sollı kafıri xub tağıtdı. Sanasan kim, tar  yoida 
toiu düşdi. Ya qara qazın içinə şahin girdi. Kafirin ucunu basdı, 
tağıtdı. Azğun dinlü kalir bunaldı, oxa girdi. Q oulan kimsə oğlanm 
bədovi atın oxiatdılar. At yıxıidı. Kaliriər U ruzun  üzərinə çouxdı. 
Uruzm qırq yigidi atdan cndi. Ala qalqan bağını qısa dükdilər. Qıhc 
sıyırdılar. Uruzın üzərinə çoq savaşdılar... Säğın-solun Urızmçevir- 
diiər. Qırq yigidin şəhid ctdiiər. Oğlanın üzərinə düşdilər, tutdılar” 
/1). 133-134/.

Qazan xanm bundan xəbəri oimur, U ruzu  görmür, tapmır, elə 
zənn cdir ki, qorxub qaçıb. Çox pərt oiur. Evə gəhb çıxarkən, 
vəziyyəti ahb  gcri dönür; “Toqsan tümən gənc oğuz ardımca gəlsün! 
Oğian tutsaqdır, bəklər biisün", - dcdi” /13. 141/.

“ K itab”da təsvir olunur ki, Qazan xan kafırə yctdi, Qonur atm 
oynatdı; kalir Q azanm  gəldiyini gördü, ürkdü. Q azan dəvə kimi 
kükrədi, asian kimi nərə çəkib hayqırdı. Kaiırə at təpdi, qıiıc çaidı. 
Dönə-dönə bir zam an yaxşı savaş clədi, kaliri alam -  dedi, ala 
bilmodi. “ Bir saətdə kalirə üş kərrə at dəpdi. N agah  gözi qapağına 
qıiıctoqmdı. Qara qanı şorladı, gözinə cndi. Özin sərb yerlərə saldı. 
Görəlim, imdi yaradan ncyIər?” /D. 147-148/.

I3üşmən amansızdır, gücİüdür. Bu “ K itab”da çox təbii veriiib. 
Hurada hcç bir şişirtmə, uydurma yoxdur. Əlbəttə, Qazan xan nə 
qədər qüdrətli olsa da  azğın düşmənlə təkbaşına bacarmaq və qələbə 
çalmaq oimazdı. Lakin Qazanın gözü qızıb, ölümü gözü altm a 
ulmışdı... Arxadan özünü yctirən qüvvə - oğuz igitlərinin çatması ilə 
vəziyyət tam am  dəyişir, döyüş qızışır, qəiəbə qazanıhr, U ruz azad 
cdilir; “Q azan oğh üzərinə gəldi. Hndi, əlin çözdi. Quca-quca ata ilə 
oğul görüşdi. Üç yüz yigit Oğuzdan şəhid oldı. Qazan oğlancuğm 
qurtardı, geri döndü. Qəza mübarək oldı. Oğuz bəkiəri toyum oidı 
/1). 15.3/.

Düşmən hcç bir səbəb oimadan Oğuza hücum çəkir. Hər dəfə də 
qırıiır-tökülür. Məğlub olur. Yenə də əi çəkmir.

733



ELM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ , Äzərhavcan  ədəbivvatı tarixi

“Salur Qazan tutsaq olub oğlı Uruzçıxardığı boy”da düşmənin 
hücumu tamam başqa bir şəraitdə baş verir. Qazan xan yenə b ə y b rb  
ova çıxıb. Şahini buraxırlar, uçub gedib Tum anm  qalasm a enir. 
“Boy”da deyilir ki, bundan “Qazan qayət səxt oidı” . Bu cümlənin 
özü təsdiq edir ki, bu heç də Qazanm ürəyindən olmur, ova çıxıb, 
sakit ovunu eləmək istəyir. Lakin şahinin dahnca getməhdir. G edir 
də. Yolda yorulur, Qazam bərk yuxu tutur, yatır... “ Məgər ol gün 
T um anm  qələsinin təkuru ava binmişdi. Casus gəldi, aydır; “ Bir 
bölük atlu gəldi, içində bəkləri yatdı, uyudı” . Təkur adam  saldı; 
“Kim idükin bilün!” -d ed i .  Gələnlər bildi kim, bunlar Oğuz ərənlo- 
rindəndir” /D. 272-273/.

Düşmənin dəh olması, cin atma minməsi üçün clə “O ğuz” sö/ünü 
eşitməsi kifayətdi. “Qazanm üzərinə yigirmi bcş bcgini şəhid etdilər. 
Qazamn üzərinə düşdilər. Uyuduğu ycrdə tutdular. Əlin-ayağm bərk 
bağladılar, bir ərəbəyə yüklətdilər. Ərəbəyə möhkəm orğan la  
sarıdılar; ərəbəyi çəkdilər, yürüyü vcrdilər” /D. 273/.

Qazan əsir ahnır. Düşmən onu alçaUmaq, özünə xidmət ctdir- 
mək, tərif dedirtmək xəyalma düşür. Amma bu mümkün olm ur. 
Qazan tərif əvəzinə düşməni ələ saiır, çaşdırır, özünün və Oğuz 
bəyləriııin şücaətindən damşır. (jccdən-gcc bunu duyan düşmən “ Bu 
bizi ökmədi. Gəiün bunı öldürəhm!” - dedilər. Kafir bəkləri 
dərildilər, gəldilər. Yenə ayıtdılar. “ Bunm oğh var, qardaşı var; bunı 
öldürmək olmaz!” ~ dedilər. Gətürdilər, tonuz tam m a həbsə saldılar 
/D. 281/.

Oğuzun düşmənləri şər qüvvələr həmişə ondan bcləcə ürküb, 
qorxub.

Əlbəttə, Oğuz cli, bəy ərənlər Qazam darda  qoymazdılar. Əv- 
vəlcə tacir sifətində gəhrlər. Sonra alayhır gəlib cəm olur. Düşmən 
Qazan xanı onlara qarşı qoymaq, onlarla vuruşdurm aq istəyir. Bu 
isə Qazana öz bəy igidlərini imtahan ctmək, smaqdan kcçirmək üçün 
çox xoş və uğurlu bir təsadüf idi. Qazan xan düşmən qiyafəsində, 
geyimində öz bəy igidlərilə vuruşur, igidlərini tanısa da, onlar Qazanı
-  tanıya bilmir, mətanətlə onunla vuruşur və bir-bir məğlub o lu rla r .

Növbə Uruza çatır, A ta oğul tutaşır, çarpışır. Qazan xan oğlunu 
yaxşıca smaqdan keçirir və görür ki, oğlu özündən də güclü-qüd- 
rətlidir; “Qazan gcrü ər dilədi. Uruzm cihıvısın əmisi Qaragünə tut- 
mışdı. Çəkdi, ansuzın əhndən aidı, qıhcını tartdı, babasmm üzərinə 
at saldı, T urundurm adı cigninə qıhc cndirdi. Geyimini kəsdi, 
omızına dört parmaq dəklü zoxm urdı. Alca qanı şorhıdı, qoynma 
cndi. Uruz gcnə döndi ki, bir dəxi çala, Q azan burada çağırıb oğlana 
söylər, görəlim, xanım nə söylər;

Qara tağım yüks,ıki oğnl!
Qaranqulu ̂ özl^rim aydını oğul!
Alpım Uruz, aslantm Urnz,
Ağ saqqallu hahana qtyma, oğtıl! -  dedi.

Uruzun şəfqət tamarhırı qaynadı. Q ara  qıyma gözləri qan-yaş 
toldı. Atdan ycrə cndi, atasının əHn öpdi. Qazan dəxi axatrıldı, yerə 
endi. Oğlmm boynın öpdi. Bəglər Qazanhı oğhımn üzərinə at 
saldıhır. Çcvrə aldılar. Cəmisi a tdan  cnüb Q azanm  əhn öpdilər. 
Yürüyübən kalirə at saldıhır, qıhc urdıhır. Dərələrdə, dəpələrdə 
kafırə qırğun girdi. Qələvi aldılar” /D. 289-290/.

l^ütün bunlar tarixi həqiqətlərdir.
Bütün bu hadisələr bizim mənəvi a tam ız Dədə Q orqudun 

bihıvasitə şahidiiyi və iştirakı ilə baş vcrib. Qorqud Ata bu hadisələri 
görüb, yaşayıb, schrli qopuzu ilə çalıb-çağınb, clləri səsləyib, “kitab” 
şəkhndə bağlayıb. Bu, bi/.im tariximi/, tariximizin şanh səhifələridir 
ki, ctibarlı əldən çıxıb. Amma biz bu tarixi öyrənməmişik, unut- 
muşuq.

Tarix nccə də təkrar olunur! Xocalı faciəsini, Laçma, (jəlbəcərə 
basqınları, mal-dövlətimizin talan cdilib daşmmasını xatırlaym! Bun- 
lar min dörd, min bcş yüz il bundan  öncəki crməni xəyanətinin 
bugünki davamıdır. D aha  ciddi, daha  qəddar, daha müasir, daha 
arxah! Amma biz Oğuz kökü ağıla gəlmirik, ayılmırıq ki, ayılmırıq!..

Ulu Tanrı bizim dadımıza çatsm!
Oğuz kökü, ayıl, özünə gəl!
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5. O Ğ U ZLA R D A  A İLƏ -M Ə H Ə BBƏ TM Ə N Ə Vİ A LƏ M İ

A ib  cəmiyyətin əsasıdır, xalqın közərən va yanan ilkin ocağıdır. 
A ta-ana  a ib n in  qızıl sütunları timsalmdadır. A ibnin  gəbcoyi və 
taleyi onların əlindədir. Ata-ananm mənəvi zənginliyi ycni törəmədə 
olan nəslin tale-müqəddəratmda həlledici iş görür. Ailəni xalqm çıxış 
nöqtəsi, cəmiyyətin başlanğıcı hesab etsək, onun ali və müqnddəs bir 
varhq  o lduğunu təsəvvür etmak çətin deyil..

Nəsil artırm aq, oğul-qız bəsbyib-böyütmək, boya-başa çatdır- 
m a q  bəşəriyyətin əzəh və müqəddəs arzusu olmuşdur. Övhıdm  
dünyaya gəhşi, oğullu-qızh olmaq həmişə böyük xoşbəxtlik sayıhb: 
ağ gün, səadət, ilk növbodə övlad istəyi ib, oğul-uşaqla ölçülüb, həm  
də nəsil artımı təkcə a ib  üçün deyil, cəmiyyət üçün, xalq və o n u n  
gəbcəyi üçün intəhasız gərəkh və zəruri bir ehtiyacdır.

Qədim ç ağ b rd a  əcdadlarımız Şum erbr məhz oğıd m əzm ununu  
tunı//dınn sözü ib  ifadə edibiər. Burada real bir həqiqət var...

1) Nəsil, övlad həsrəti
Bu bəşəri tel “Dədə Qorqud kitabı”nm qarşıya qoyduğu və həll 

etdiyi mühüm problem brdən  biridir. H əb  ilk boydan Bayandır xan 
Oğuz bəybrini bir yerə yığıb, qonaqUıyır. Hadisələr xanm mühüm, 
xalqm, ehn-obanm  gələcəyi üçün vacib olan bir göstərişi ib  bağh  
cərəyan edir: nəshn davamı, a ib  və onun məhsulu olan övlad, oğul- 
qız həsrəti.

Bu çox ciddi və həyati məsəbdir. Biz bu məsoləyə iki boyda rast 
gəlir və m əsəbnin  müxtəhf səmtdən qoyuluşu və bədii həllini 
görürük.

Budur, Bayandır xan adəti üzrə “Cjcnə toy edib atdan-ayğırdan, 
dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdn-mışdı. Bir yerə ağ otağ, bir yerə 
qızıl otağ, bir yerə qara  otağ qurdn'mışdı. “ Kimün ki, oğh-qızı yoq, 
qara  otağa qondurm , qara keçə altma döşən, qara qoyun

yəxnisindən öninə gətürün. Yersə, yesün, yeməzsə, tursun getsün”, - 
demişdi. “Oğh olanı ağ otağa, qızı olanı qızıl ötağa qondurun, Oğh- 
qızı olmıyam allah-təala qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız, bəlH bilsün” .
-  demişdi /D. 10/.

Bu ölkə başçısmm buyruğudur. M əsəb  dövb t səviyyəhdir, bu  
buyruğa əməl etməmək olmaz.

Dirsə xan da  Bayandır xanm  məchsinə dəvət olunub, qırx igidi 
ib  bura gəhb. Lakin onu xanm  buyurduğu kimi qara  o taqda yer- 
bşdirir, aUma qara  keçə sahr, q a ra  qoyun qovurm asm dan önünə 
gətirirbr. Beb  qarşılanma ona çox ağır gəHr. Pərt olur. Soruşur ki, 
bu nə deməkdir? “Baymdır xan bənim nə əsküklüküm gördü? 
Bəndən alçaq kişibri ağ otağa, qızıl otağa qondurdı. Bənim suçum 
nə oldı kim, qara  otağa qondurdı?” -  deyir. O na  anladırlar ki, xan- 
dan buyruq belədir.

İncimiş Dirsə xan küsüb məclisi tərk edir.
Dirsə xan sonsuz idi, övladı yox idi. Sonsuzluq isə ağır dərddir. 

Beb anlaşılır ki, o, arvadmı çox istəyir, onu “başmm bəxti” , “cvinin 
təxti” sayır, onun  yerişi, boyu-buxunu, topuqlarm a sarmaşan qara  
saçlan, yaya bənzər çatm a qaşları ilə fəxr edir, gözəlliyindən zövq 
ahr. O, evə gəlib, əvvəlcə arvadmı əzizləyir, bu  “gözəlbm ə” ib  onu 
yaxşıca oxşayır:

‘‘Bərü gəlgil, başum bəxti, evüm təxti!
Evdən çıqub yüriyəndə səlvi boylum!
Toptğmda sarmaşanda qara saçluml
Qurulu yaya  bənzər çatma qaşlum!
Qoşa badam sığmayan tar ağızlım!
Güz almasma bənzər al yanaqlım!
Qadmtm, dirəgim, döləgim!” /D. 12/

Lakin qanı çox qaradır ,  m ənən sarsılıb. Özünə g ə b  bilmir. 
Dünyanm ən gözəl neməti olan övladdan, oğuldan-qızdan məhrum- 
dur. Son misranm son sözü m ənahdır, “d ö b g im ” -  deyir. A m m a
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“döl” yoxdur. Bunu qara eyib, çəkilməz dərd sayır: “Səndənmidir, 
bəndənmidir tann-təala  bizə bir yetman oğıl verməz, nədəndir?” -  
deyə arvadm dan soruşur. Və yuxarıdakı oxşamamn ardmca arvadmı 
ağır sözlərlə acılayır. Hətta onu öldürmək, “başmı kəsib qanm ı tök- 
m ək” istəyir və deyir:

Xan qızı, səbəbi nədir, degil mana.
Q atı qəzəb edərəm şimdi sana!/D. 13/.

Q adm  təmkini, qadm ağlı, qadm tədbiri öz işini görür, həlimliyi, 
mehribanlığı' ilə ərinin qəzəbini söndürür, ona məsləhət verir: səbirli 
olmağa, müdrikliyə çağırır: “Hey, Dirsə xan! Bana qəzsb etm ə. İn- 
cinib acı sözlər söyləmə. Yerindən uru turqıl. Ala çadırm yer yüzünə 
dikdirgil! Atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç ö ldü rg i l” 
İç Oğuzun, Taş Oğuzun bəglərin üstünə yığnaq etgil! Ac gö rsən  
toyırğıl, yahncıq görsən, tonatğıl! Borcluyu borcundan qu rta rq ı l!  
Dəpə gibi ət yığ, göl gibi qımız sağdır. U lu  toy elə. Hacət dilo!

Ola kim  bir ağzt duatımn alqışıyla
Tanrt bizə bir yetman əyal verə” /D. 14/

Dirsə xan arvadm m  sözü ilə bütün bu deyilənləro oməl edir. O nun 
oğlu olur. Ailə bu “qara  eyib”dən qurtarır.

Bütün bu bədii üsulla aşkar olan keyfiyyətlər o vaxtkı cəmiyyətin 
məzmunu, həyat tərzi, inamı, yoxsula-kasıba münasibəti, qayğı vo 
istəyi, biz sözlə, bizim ulularm xəlqi-mənəvi üstünlüklərilə bağhdır 
ki, cəmiyyətin qızıl yatağı sayılan qadm m  dih ilə ifadə o lu n u r  vo 
həyata keçirihr. Başımızm üstündəki Tanrı da insanlardan  bu 
qayğmı, bu müdrikhyi gözləyir, buna görə də onlara rəhm cdihr, on- 
larm arzu və diləkləri yerinə yetirihr.

Budur, yenə Bayandır xanm məchsidir. Baybörə bəy və Baybe- 
can bəy də burdadır. Baybörə bəy qarşısma baxır, Bayandır xanm 
oğlu Qarabudağı görür, sağma baxır, Qazan oğlu Uruzu görür, solu-

n a  baxır, Qazıhq qoca oğlu Yegnəyi görür. Ah çəkir, kövrəlir, 
ağlayır. Q azan xan “Baybörə bək, niyə ağlayıb bozlarsan?” Baybörə 
bək aydır: “X an Qazan, necə ağlamıyaym, necə bozlamıyaym? 
O ğulda ortacım  yoq, qartaşda  qədərim yoq. Allah-təala məni 
qarğayıbdır...

Bəklər, tacım-təxtim üçün ağlaram. Bir gün ola, düşəm öləm, 
yerimdə-yurdumda kimsə qalmıya”, - dedi” /D. 68/.

A ta  yurdunun  sahibi oğuldur. N əshn davamı, ata çırağmı 
yandırm aq, ata yurduna sahib olmaq, söz yox, oğuHa bağhdır. Oğul 
olmasa, yurd sahibsiz qalar, yad əhnə keçər. Məlum olur ki, Bayb(irə 
bəy sonsuz deyil, onun qız övladları var. A m m a, o, oğul həs- 
rətindədir, oğul diləyir, yerinə-yurduna, təxtinə-tacma sahib istəyir, 
b u n a  görə yanıb-yaxıhr. Baybörə bəyin ah  çəkməsi, kövrəlməsi və 
ağlamağı təbii görünür. Bu, insani keyfıyyətdir.

Baybörə bəyin arzu və istəyi ailə çərçivəsindən çıxır, xalqm, 
cəmiyyətin arzu və istəyi ilə qovuşur, dövlət səviyyəsinə yüksəlir: 
“ Q azan  aydır: “M əqsudun bumıdır, Baybörə bək?” Aydır: “ Bəh, 
budır. Mənim dəxi oğlım olsa, xan Bayandmn qarşıstn alsa-tursa, qtıl- 
Itıq eyləsə, mən dəxi baqsam, sevinsəm, qıvansayım, güvənsəyim ...” 
dedi” /D. 68/.

Əzəh və gözəl arzudur. Belə oğuz ərinə, belə oğuz boyinn eşq 
olsun! A ta oğulu Dövlətə xidmət üçün, Vətən üçün arzulayır.

Deməh, oğul tokcə ailə ocağmı, ata yurdunun çırağını yandırmaq 
üçün deyil, Vəton üçün, ana torpağı qorum aq üçün, Votəno-dövlotə 
quhuq, xalqa xidmət üçün gərokdir. Oğuz övladma-ataya bundan 
böyük scvinc, bundan böyük forəh, bundan böyük fəxr yoxdur!!!

Q ahn  Oğuz boylorinin göyə üz tutub, əl qaldırıb dua  etməsilə 
Bayböro boyin bir oğlu olur. Yeno Göylərə inam, Tanrı mərhoməti, 
T anrı  töhfosi! Oğul böyüyür. Ərsoyə çatır. Ləyaqəth oğul olur. Hlo 
bir  oğul ki, onun mordhyi və qəhrəmanhğını vosf edən “ Bamsı 
Böyrok boyı” dastanı da bu münasibətlə yaranır, çünki o, dastana 
hıyiq şərofli bir hoyat yolu keçir, əsl Oğuz övladı kimi şan-şöhrət 
qazan ır ,  Q azan xanm sağ qolu olur. A tanın  arzusu, istəyi yerinə

_____________________________________Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
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yetir.
O ğlan və qız! Xalqımızın bədii təfəkküründə həmişə Günəşlə, 

Ayla müqayisə edilib, göybrin  iki hakimi, kainatm iki gözəl varhğı 
ilə tu tuşduru lub , onlara  bənzədiHb. Oğlan və qız! İnsan həyatm m  
davamı! H ər  ikisi həyat cövhəridir, T annnm  insana bəxş etdiyi ah 
nemətdir. Baybörə bəy oğul həsrətindədir; qızı var, oğlu yoxdur. 
Baybecan bəy isə qız həsrətindədir, oğlu var qızı yoxdur. Hər iki arzu 
gözəldir, həyatidir və bəşəridir. “Baybecan bəg dəxi yerindən u ru  
turdı. Aydır: “Bəglər, mənim dəxi həqqimə bir dua eylən. Allah-təala 
m ana  d a  bir qız verə” -  dedi” /D. 68/.

Q ahn  Oğuz bəyləri göyə üz tutub, əl qaldırıb dua  edirlər ki, Bay- 
becan bəyin də bir qızı olsun.

Elə məchsdəcə Baybecan bəy əhd edir ki, “Bəglər, allah-təala bir 
qız verəcək olursa, siz tanıq  olun, mənim qızım BaybÖrə bək oğluna 
beşikkərtmə yavuqlu olsun!” /D . 68/

Baybecan bəyin arzusu yerinə yetir, onun  qızı olur. GözəUiyi, 
ağh-dərrakəsi, gücü-qüdrətilə Baybörə bəyin oğlu Beyrəyə layiq b ir  
qız ərsəyə çatır, onlar görüşür, sevişir, əhd-peyman bağlayır...

İbrəth deyilmi ki, övlad dünyaya gəlməmiş atalar onlan nişan- 
layır, onlarm  gələcəyi, ilk növbədə ailə həyatı barədə düşünür.

B uradan  da  das tanda  yeni doğub-törəyən, böyüməkdə, yetiş- 
məkdə o lan  nəshn-gənchyin və ümumən xalqımızn yeni qayğıian 
yaranır, tarixi ailə-məişət, ailə-məhəbbət, ailə-etika münasibətləri teh 
aynhr, incə zərif və özünəməxsus cəhətləri üzə çıxır, aşkar olur. Bun- 
lar bütövlükdə dastanm  əsas ideya, fikir xətləri kimi qabardıhr, öz 
bədii həlhni tapır.

2) Azad sevgi
D astan la rm  ümumi ruhu  bu fikri təsdiq edir ki, Oğuz ehndə 

sevib-sevilmək, ailə qurm aq könüllə, istəklə, qarşıhqh ünsiyyət, an- 
laşma, məhəbbətlə olub. Bunu biz həm yaşh nəshn -  a ta və analarm, 
həm də gənc nəshn -  oğullarm və qızlarm həyatı və münasibətlərində 
müşahidə edirik.

ELMƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ__________________________________________ Äzərbaycan ədəbiyyatı tarixi

H əb ilk “Dirsə xan oğh Buğac xan boyı”nda  oğh ilə ova gedib 
tək qayıdan ərinə arvadı bu sözlərlə müraciət edir;

“Bari gəlgily başım bəxti, evim təxti!
Xan babamm göygüsi!
Qadm anamın sevgisi!
Atam-anam verdiigi,
G ö z açuban görd ü g im ,
Könül verüb sevdigim, a Dirsə xan!” /D. 24/.

Qəlbin dərinhklərindən gələn bu eyni səmimi sözlərə “Qazan bək 
oğlı Uruz bəgin tu tsaq  oldığı b oy”da rast gəhrik. Burda xatun oğlu 
ilə cüt ova gedib tək qayıdan ərinə - təlaş içində deyir;

“Bəri gəlgil, Saiur bəki, Salur görgi!
Baştm bəxti, evim təxti!
Xan babamın göygüsi!
Qadın anamm sevgisi!
Atam-anam verdügi,
G ö z açuban gördü gim ,
Könül verüb sevdigim.
Bək yigidim Qazan!..
İ k i  vardm  bir gəlürsən , y a v r m  qam ?
Qara gərdünda buldığım oğlum qanı?” /D. 136/

Bu sözlər təsadüfı deyil. H əddi-bu luğa çatmış, yetkin oğulları 
olan analar etiraf edirlər ki, ərlərini sevib ailə qurublar; bu  sevgi bu 
gün də var, ona ehtiram  edilir və hörmətlə xatırlanır. Bu da azdır. 
Bu ailələrin qurulması və evlənmədə ata-analarm  da rəyi olub, onlar 
da bunları seviblər, evləndiriblər.

Göründüyü kimi, a ta-analar azad sevgi və istəklə ailə qurublar, 
xoşbəxt həyat sürürlər. Oğul-qız sahibidirlər, Bu mənəvi üstünlük -  
sevib-bəyənib özünə ömür yoldaşı seçmək və evlənmək ata-analar-
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dan  oğul və qızlara keçib-gəlib. G əncbr sərbəst şəkildə özbri qız ax- 
tarıb-tapır, seçib-sadalayır, bəyənir və bu barədə ata-anaya m əlum at 
verilir, tədb irb r  görülür. Ənənə üzrə toy-düyün olur və e v b n irb r .

Budur, “ Qanlı qoca  oğlı Qanturalı boyı” e b  bu m ə t b b b  
başlanır. Ata qocalıb. N ə qədər ki, sağdır, oğlunu evbndirmək, o n u n  
toyunu görmək, sonra ölmək istəyir.

Qanlı qoca aydır: “Yaranlar, atam öldi, mən qaldım. Yerin-yur- 
d un  tutdım. Y arinki gün mən öbm , oğlum qala. Bundan yekrəgi 
yoxdur ki, gözüm görərkən, oğul, gəl səni evərəyim!” -  dedi. O ğ lan  
aydır: “Baba, çün məni evərəyim dersən, m ana layiq qız necə o lu r?” 
Qanturalı aydır: “Baba, mən yerimdən turmadm ol turmış ola! M ə n  
Q araquc atım a binmədin ol binmiş ola! Mən qanlu kafir elinə v a r-  
m adm , ol varmış, m ana baş gətürmüş ola!” -  dedi” /D. 171/.

Bu sözbrin  müqabilində atanm  oğluna verdiyi sual və a ld ığ ı 
cavab diqqəti cəlb edir.

“Qanlı qoca aydır: “Oğul, sən qız istəməzmişsən, bir cilasun b a -  
had ır  istəyirmişsən, an u n  arqasmda yeyəsən-içəson, xoş keçəsən!” 
Aydır: “Bəli, canım baba, eyb istərəm!..” Qanlı qoca aydır: “O ğul, 
qız görmək səndən, mal-rizq vermək bəndən!” /D. 171/.

E b  m ə tb b  də bundadır. Qızı tapmaq, tapıb da seçmək oğlanm 
özünə tapşırılır. Q ayda bebdir. Burada “qız görmək səndən...” ifa- 
dəsi də az söz demir: deməli, əvvəlcə oğlan qızı görüb bəyənməli, 
sevməlidir, sonra hərəkət etmək, irəli durm aq olar.

Qanturah İç Oğuzı gəzir, axtarır, özünə layiq qız tapmır, heç kəsi 
bəyərmıir, qayıdıb evə gəlir. Ata oğlu üçün qız axtarmah olur, o n a  
yarayan qızm yerini edir, T rabzonda Selcan xatun adlı bir qız 
olduğunu oğluna xəbər verir: yenə də qızı görüb, baxıb-bəyənmək 
və almaq oğlanm özünə aiddir, o qabağa durmahdır.

Qanturalı atasından soruşur: “Canım baba, m ana yarar qız 
buldıımıı?!”

Atası: “Buldum, oğul, hünərin var isə” .
Qanturalı: “Altun-ağçamı istər? Qatır-bəsərəkmi istər?”
Atası: “Oğul, hünər gərək, hünər?”

Qanturah: “Baba, yelisi qara  Qazhq a tum a əyər salayım, qanh 
kafir elinə akm çapayım. Baş kəsim, qan döküm. Kafirə qan qusdu- 
rayım. Qul-qaravaş gətürəyim. H ünər göstərəyim!”

Atası: “Hay, canım oğul! Hünər dedigim ol degil. OI qız üçün üç 
canvər saqlamışlar. Hər kim ol üç canvəri basa, ol qızı ana verirbr. 
Basub öldürməsə, anun başmı kəsərbr, bürcə asarlar” .

Qanturah: “Baba, bu sözi sən m ana  deməmək gərək idin. Çünki 
dedin, əlbətdə varsam gərək. Başıma qaxmc, yüzimə toxmc olmasun. 
Qadm ana, bək baba, əsən qalun!” -  dedi” /D. 174-175/.

Q anturah  Selcan xa tunun  dalm ca gedir, ağır sm aqdan  çıxır. 
Qəhrəmanhqla həmin üç güclü heyvanı öldürür. Və qızı ahb gətirir. 
İstəyinə nail olur.

Budur, digər bir -  “D uxa qoca oğh Dəli D om rul boyı”nda bu 
azad məhəbbət, istək üzərinə başqa səmtdən işıq sahnır. M əsəb aib, 
ər-arvad çərçivəsində qoyulur və həll olunur. A ib  qurulub, övlad da 
var. Boyda sevgi, məhəbbət, ər-arvad m ünasibətbri sözün əsl mə- 
nasmda zirvəyə qalxır, Tanrı səviyyəsinə yüksəlir. Ə zra ilb  sözü çəp 
düşüb T an n  tərəfindən -  D om rul “can yerinə can bulsun, onun canı 
azad olsun” güzəştinə əsasən o, a y n -ay n h q d a  qoca a tasm m  və 
anasmm üstünə gəlir ki, onun əvəzinə can versəbr o, azad ola bilər. 
Ancaq ata-anası bundan  im tina edir: “H ər şeyimiz sənə qurban  
olsun, am m a canımızı verə bilmərik” , - deyirbr:

“Oğul, oğul, ay oğul...
Diinya şirin, can əziz,
Cammı qıya bilmən,
BəIlibUgU’WD. 164-165/.

A ta-anasm dan  bunu eşidən D om ru lun  ağhna da  gəlməzdi ki, 
yad qızı - halah qıyıb onun yerinə can versin. O dur ki, bu barədə 
ona ağız da açmır, ancaq halallaşmağa, iki gül kimi balasmı görməyə 
və tapşırmağa gəlir. Əhvalatı danışıb, ata-anasmm canlarmı ona qıy- 
madığmı söybyir. Vəsiyyət məzmunlu bu sözbrlə arvadm a deyir:
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“Babama “ver” dedim, caıı vermədi,
Anama vardım, can vermədi.
“Dünya şirin, can tatlu!” -  dedilər.
İmdi
Yüksək-yüksək qara tağlarım  
Sana yaylaq olsun!
Souq-souq sulanm 
Sana içət olsunl 
Tavla-tavla şahbaz atlarım  
Sana binət olsun!
Dünlüki altun ban evim 
Sana kölgə olsun!...
Gözün kimi tutarsa,
Könlün kimi sevərsə,
Sən ana varğıl!
İk i oğlanctğt öksüz qomağü!” /D. 166-167/.

Burada iki oğul anası dul qaldıqda beb ərə getməli olarsa, azad 
sevgiyə işarə var: “gözün tutduğu, könlün sevdiyi adam a ərə get!” 
Lakin bu fikrə qarşı deyibn sözbr, veribn cavab daha güclü və ilahi 
səviyyədədir. A ib  sevgisi, a ib  məhəbbəti və a ib  canhhğm zirvəsidir.

“N ə dersən, nə söylərsən,
G ö z açub gördügim !
Könül verüb sevdügiml 
Qoç yigidim, şah yigidim...
Qarşu yatan qara tağları 
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsam, mənim gorum olsıın!
Souq-souq sularun içər olsam,
Mənim qamm olsun!..
Tavla-tavla şahbaz atıın binər olsam,
Mənim tabııtum olsun!

Səndən soııra bir yigidi sevib 
Varsam, b ih  yatsam,
Ala yılan olub, məni soqsun!”
Ərş tamğ olsun, kürsi tanığ olsun.
Yer tanığ olsıın, gög tanığ olsıın,
Qadir Tanrı tanığ olsıın,
Mənim canım sənin canına qıırban olsun!”

/D. 167-168/

Gözləmədiyi halda bu  sözbrdən təskinhk tapan, sevinən, moste- 
dici bir sevgi, məhəbbət səadətinə qovuşan D om rul üzünü Tanrıya 
tu tu r ,  ona yalvarır ki, onları bir-birindən ayırmasm, qobr evina də 
bir getsinbr.

A ibdə bu ilahi sədaqətdir, ali insani keyfiyyotdir: or-arvad mü- 
nasibətbrində, bəlkə də bəşər övladmm əzəldən arzu etdiyi, ürəyin- 
dən  keçirdiyi müqəddəs hissdir, duyğudur. Cıöybr və Yerlər də, 
Q orqud  Atanm özü də məhəbbətin bu ahhyini alqışlayır. Buna görə 
də, vəziyyət çox ədaiəth şəkildə əksinə çevrilir. “ Uca T a n n ” bu iki 
gəncə ömür bağışlayır, D om rulla onun sevimh arvadm a 140 il ömür 
verir... Bəlkə də bu dahi Q orqud A tanm  arzusu və bədii 
təfəkkürünün məhsuludur? (rəldiyi bədii nəticədir, onun ər-arvad 
münasibətiərində aşılamaq istədiyi ah hissdir ki, kökdən bizim ulu 
O ğuz babalarm aibyə olan ehtiram, inamı və a ib  toxunulmazhğm- 
d an ,  a ib  hoyatmm müqəddəshyindən süzülüb gəhr.

A ibdə  qarşıhqh məhəbbət, ürəyi genişhk və bu məsələdə tarixi- 
ənənəvi keyfıyyətbrin real, təbii axan gətirib bura çıxarmışdır. Dom- 
rul çaşıb qahr: a ta-ana d u ran  yerdə, yad qızma nə düşüb ki, ona 
canm ı versin, bunu heç ondan  ummur, gözbmirdi də, heç dcmə, beb  
deyilmiş. “Boy”m bədii dəyəri də bundadır, Qorqud A tanm  aşıla- 
m a q  istədiyi fikir də, am al da budur. M əsəb burasm dadır ki, Dəh 
D om ru l da sevimh arvadm a “yad qızm a” borclu qalmır, öz mənəvi 
kamilhyini təsdiq edir, arvadm m  səviyyəsinə yüksəhr, ucahr, onsuz 
yaşamaq ona da gərək deyil!
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Beblikb, sanki göylərdə Tanrı da, yerdə Dədə də bu ər-arvadı 
sınaqdan keçirmiş olur. Hər ikisinin arzusuna daha müsbət m ənada  
əməl edilir, onlara birlikdə qoşa qanm aq üçün uzun ömür bəxş edilir. 
Burada ailə m əhəbbətinin məzmunu və gözəlhyi Tanrıhğa yüksəlir, 
D ədə Q orqud  am ah  ilə səsləşir, ah şəkil ahr; bir-birinə sədaqəth , 
camnı da verməyə hazır olan ər-arvad uzun ömür sürməyə layiqdir, 
onlarm  üzərində T anrm m  da kölgəsi var.

Əsərin -  “D əh  D om rul boyı”mn sonluğu dah a  ibrətli və 
bəşəridir. Münasibətlər çox ədaləth həll olunur; belə ki, qoca a t a  və 
ana  yaş yetirib öz dövranmı sürüblər, “dünya şirin, can əziz o lsa” da, 
vaxtıdır, on lar dünyadan köçüb gedə bilərlər. Gənclər isə yaşasın , 
həyatdan kammı alsm... Buradan daha yeni və dərin mətləblər, həya- 
tm  öz axarı-fəlsəfəsi ortaya çıxır. Belə ki, insanm müəyyən öm ür yaşı 
var, o gec-tez ömrünü başa vurmah, dünyasmı dəyişməhdir. T a r ix d ə  
bu  çarəsiz dərddən q u rta rm aq  üçün cəhdlər olmuşdur. Bədii ədə- 
biyyatda əbədi yaşamaq, ölməmək arzularmm boşa çıxdığmdan d a  
xəbərimiz var. Bilqamıs babamız bu arzu və cəhdlə çox əzab-əziyy- 
ətlərə məruz qahnışdı. A m m a bu mümkün olmamışdı. Y aşayan  51- 
məhdir. Bu, həyatm  əbədi qanunudur. Domrulun ata-anası d a  yaş 
yetiriblər, həyatdan  kam  ahblar: oğlu var, gəhni var, nəvələri var. 
N ə qədər “dünya şirin, can əziz” olsa da, onlar dünyadan getməH, 
həyatlarmı övladlarma verməhdirlər. Bu borcdur. D astanda Əzrayıl, 
Domrulun “can yerinə can diləməsi” və Tanrmm da buna müdaxiləsi 
və s. bədii üsuldur. Bununla həyatm axarm a bədii don  geydirilib, 
məharətlə həyat həqiqəti aşkar edilib. Oxucu bunu çox təbii sayır, 
T anrm m  hökmünü alqışlayır!..

3) Sınaq anları.
D astanlarda hər fəaliyyət sahəsində smaqdan keçirmə var, lakin 

sevmək-sevilmək, ailə qurm aq daha ön plana çəkihr; ulularımızm 
nəsillərə irsən qoyub getdiyi bir mənəvi keyfıyyət kimi təqdim olu- 
nur. U lularımızm rəyincə, gözü yum ub evlənmək, ailə q u rm aq  
olmaz, olsa da o, səadət gətirməz. Sağlam ailə ancaq sevgiyə, 
tərəflərin bir-birini anlaması, dərk ctməsi və sevib-sevilməsinə əsas-

lanmahdır. Burada yoxlama, öyrənmə, sm aqdan keçirmə mühüm 
amildir.

Sevmək-sevilmək smağı o qədər asan deyil, onun da öz dünyası, 
çətinlikləri, ləzzətli əzabları var. Yoxsa, qədrini bilməzsən. Cəfasmı 
çəkməlisən ki, səfasmı görəsən. Bu həqiqət dastan larda həyati şə- 
kildə, layiqincə qoyulur, inandırıcı bədii boyalarla təsdiq olunur.

“Bamsı Beyrək boyı”nda hələ övladlar dünyaya gəlməmiş arzu 
şəklində adaxlanır. Onlar doğulur, böyüyür, həddi-buluğa çatır. Bir- 
birindən xəbərsiz olaraq görüşürlər. Beyrək ov edərkən ovun dahnca 
gəlib, təsadüfən Banıçiçəyin çad rm m  önünə çıxır. Bunu görən 
Banıçiçək dayələrinə; “Mərə dayələr, bu qavat oğlu qavat bizə ər- 
likmi göstərir?” -  dedi. “Varın bundan  pay dilən, görün nə deyir? 
dedi” /D. 76/. Qısırca yengə deyilən bir xatun qarşı gəlib oğlandan 
ov payı diləyir.

Beyrək özünün ovçu deyil, bəy oğlu bəy o lduğunu nişan verir. 
Və otağın Baybecan qızı Banıçiçəyin olduğunu öyrənir. Aralarmda 
belə sorğu-sual gedir.

Banıçiçək: “Yigit gəlişin qandan?”
Beyrək: “ İç Oğuzdan!”
Banıçiçək: “ İç Oğuzda kimün nəsisən?” -  dedi.
Beyrək: “ Baybörə bək oğh Bamsı Beyrək dedikləri mənəm” 

dedi.
Banıçiçək: “Ya nə m əsləhətə gəldin yigit?” - dedi.
Beyrək: “Baybecan bəkün bir qızı varmış, anı görməgə gəldim!” 

-ded i.
Banıçiçək: “01 öylə adam  degildir kim, sana görünə! dcdi. 

Amma mən Banıçiçəkin dadısıyam. Gəl imdi sonünlə ava çıqalım. 
Əgər sənin a tun  mənim atumı keçərsə, onun  atını dəxi kcçərsən. 
Həm sənünlə ox atahm. Məni keçərsən, anı dəxi keçərsən və həm 
sənünlə gürəşəlim. Məni - basarsan, anı dəxi basırsan, - dcdi /D. 
78/.

Banıçiçək, artıq duymuşdı ki, bu oğlan atasmın onun 
“bcşikkərtmə adaxladığı” Bcyrəkdir. Tanışhq vcrmədən onu sınağa
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çəkir, onunla at çapır, ox atır, gübşir. Bütün bu görüşlərdə Beyrək 
onu  üstəbyir.  Banıçiçək ancaq bundan sonra, onun özünə layiq 
mərd, güclü-qüdrətli bir ər olacağmı yəqin etdikdən sonra o n a  kim 
olduğunu deyir.

“Qız aydır: “Yigit, Baybecanın qızı Banıçiçək mənəm!” -  dedi. 
Beyrək üç öpdi, bir dişlədi. “Dügün qanlu olsun, xan qızı!” deyü bar- 
m ağ m d an  a l tun  yüzüki çıqardı, qızm parm ağm a keçürdi. “ Or- 
tamızda bu  nişan olsun, xan qızı!” -  dedi.

Qız aydır: “Çün böylə oldı, haman imdi ilərü turm aq gərək, bək 
oğlı!” -  dedi. Beyrək dəxi “Nola, xanım, baş üzərinə!” -  d ed i” /D. 
80/.

Beyrək toy günü, gərdəyə girdiyi gecədə düşmən tərəfmdən tu tu- 
lub yad ellərə apanlır, dustaq edilir.

A radan  16 il keçir. Beyrəkdən xəbər-ətər çıxmır. Lakin sevgilisi 
Bamçiçək ümidini üzmür, onu gözləyir. Heç kəsə könül vermir, həs- 
rətlə əzab-əziyyətə mərdliklə dözür. Nəhayət, min bir əzab-əziyyət 
çəkən Beyrək gəUb çıxır. Bu elə bir günə düşür ki, toydur, Banıçiçəyi 
istəmədiyi birinə - Yalançı oğlu Yırtacuğa ərə verirlər. Lakin O ğuza 
ayaq basarkən Beyrək hiss edir ki, bütün el-oba onun həsrətindədir. 
Toy-düyün heç kəsin ürəyindən deyil, hamı kədərUdir. B undan  
Beyrəyə mənəvi güc, qüvvə gəlir. Bütün Oğuz eli -  yaxın da, uzaq da 
Beyrəyə sədaqətdə sınaqdan çıxır. Beyrək üzgün, kasıb Ozan 
qiyafəsində toya gəlir. Toyda da görürük ki, ox a tan  igidlər onu  
unutm ayıblar. Beyrək dostlarm qəlbindədir, hörmətlə yad ediUr. 
Beyrəyə yenidən güc-qüvvə gəlir. O, mənən yüksəHr, özündə bir ra- 
ha thq  hiss edir. G örür ki, Qazan bəy də bu toyda çarəsizlikdən işti- 
rak  edir. Buna görə toyun bəyliyini tanımadan-bilmədən bu “ dəh 
ozana” verir.

Banıçiçəyin sınaq anı başlanır. Beyrək nişanhsmı imtahana çəkir, 
əsl smaq başlanır. Toyda qarışıqhq törətdikdən sonra Beyrək qızlar 
otağm a gəhr, o turur. Bundan hirslənən Qazan bəyin arvadı Boyu 
uzun Burla deyir;

“Mərə, qavat oğh dəlü qavat, sana düşərmi bitəkəllüf bənim üzə-
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rimə gəlosən?” -  dedi.
Beyrək aydır: “Xanım, Q azan  bəkdən m ana buyruq oldı. M ana

kimsə tolaşmaz” , - dedi.
Burla Xatun aydır: “Çünki Q azan  bəkdən buyruq olubdur, qon 

otursun!” ~ dedi. Yenə döndi, Beyrəkə aydır: Mərə dəh ozan, ya
məqsudun nədir?”

Aydır: “Xanım, məqsudım oldur ki, ərə varan qız qalqa oynaya,
mən qopuz çalam”, - dedi” /D. 112/.

Banıçiçəyin yerinə Qısırca yengə oynamağa durur. Lakın Beyrək 
bir-bir onun eyiblərini sayır, onu oturdur. Boğazca Fatm a adh başqa 
biri durur, onun da eyiblərini sayır, o da oturur. Axırda Banıçıçək 
özü durur. Qırmızı qaftanmı geyir, barmağındakı üzük görünməsm 
deyə əllərini qaftanmın qoluna, içəriyə çəkir və oynam ağa başlayır. 
Dah ozan çahr, qız oynayır.

Dəli ozan aldı görək, nə dedi:

“Mən hu yerdən gedəli dəlü olnaşsan, dslim!
Ağca qarlar yağmış, diz^ yetmiş,
Xan qızıntn evində qul-xəlayiq diikanmiş...
Məşrəbs almış, sııya varmış 
Biləgindən on parmağını soııq almış.
Q m l altun gətiriin 
Xan qızına tırnaq yonıın
Eyihlicə, xan qızı, ^rə varmaq eyih olar, - dcdi”

/D . 114/.

Bu söziərdən hirslənən Banıçiçək eyibli olmadığmı deyır, gumuş 
kimi biləyini çıxanr, barm ağm a taxılı qızıl üzük görünür. Bcyrə 
üzüyü tanıyır.

Aldı Bcyrək, görək nə dedi:
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“Beyrək gedəli Bam-bam dəpə buşıııa
çıqdmmı, qız?

Qarılatıb dört yamna bıqdınmı, qız?
Qarqu kibi qara saçm yoldınmı, qız?
Qara gözdən acı yaş dökdinmi, qız?
Güz alması kibi al yanağtn yırtdwmı, qtz?
Sən ərə vararsan, altmı yüzük mənimdir,

vermana, qızl -  dedi” /D. 115/.

Banıçiçək inanmır, Beyrəyin dedikbrinə şübhə edir, onu yoxla- 
maq, şübhədən çıxmaq üçün sorğu-suala çəkir. Həsrət an ların ı,  
əzabh günbrin i xatırladır.

Aldı Bamçiçək, görək nə dedi:

Beyrək gedəli Bam-bam dəpə başına
çıqdığım çoq.

Qarğu kibi qara saçum yolduğum çoq.
Güz alması kibi al yanağım yırtdığım çoq.
Gələnlə-gedəndən sorduğum çoq.
'‘Vardı, gəlməz bək yigidim,
Xan yigidim  Beyrək” -  döyü ağladığım çoq.
Sevişdigim Bamsı Beyrək sən degiisən,
Altun yü zü k  sənin degildir.
Altun yüzükdə çoq nişan vardır.
Altıın yüzüği istərsən, nişanın söylə! -  dedi” /D. 115-116/

Aldı Beyrək, görək nə d e d i : '

“Alan sabah, xaıi ijfzı, yerimdən tıırmadımmı?
Boz ayğırın belinə binmədimmi?
Sənin odan üzərinə sığın-geyik yığmadımmı?
Sən məni yamna qağırmadınmı?
Sənünlə meydanda at çapmadıqmı?
Sənin atını mənim atım keçmədimi?
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Ox atanda mən sənin oxını yarmadımmı?
Gürəşdə mən səni basmadımmı?
Üç öpüb bir dişləyib, altun yüzüği

barmağına keçürmədimmi?
Sevişdigin Bamsı Beyrək mən degilmiyəm? -  dedi” /D. 116/.

Banıçiçək Bcyrəyi tanıyır, sevincinin hoddi-hüdudu olmadan qız 
Beyrəyin ata-anasını muştuluğa təbsir, sıçrayıb a ta  minir, tezHkb 
onları da sevindirir.

Banıçiçək sınaqdan çıxır. Beyrək onun sədaqətinə əmin olur. 
Pakhq , təmizhk, sevgi, qəlbin işığı qurulacaq a ib n in  əsasıdır. 
Bcyrəklə Banıçiçək arasmda olan əsl məhəbbətin təsdiqidir. Oxucu 
əm in olur ki, Banıçiçək Baybörə bəy aibsinə layiq qızdır və qurula- 
caq  yeni aibyə zaval yoxdur.

Beyrəyə evlənmək, a ib  qurm aq əzab-əziyyət və ağır smaqlar ba- 
hasına başa gəlir. Onlarm hər ikisi bir-birinə layiqdir. Hər ikisi əzab- 
əziyyət çəkmiş, ağır həyat imtahanından çıxmışdır. İndi bu gəncbr 
evlənə, müqəddəs a ib  ocağmı yandıra bilər, xoşbəxt ola bilərbr. Ad 
a lm aq üçün ad çıxarmahsan, evbnmək, a ib  qurm aq üçün smaqlar- 
d a n  çıxmahsan, el-oba sənin sədaqətini, əsl kişiliyini duymah, gör- 
moli və təsdiq etməlidir, sənə inanmalıdır, seçdiyin ömür yoldaşı sənə 
layiq olmahdır. Bu, Oğuz elinin, Qorqud A tanm , ümumən ulu- 
larımızm rəyi və qəti sözüdür, a ib  qurmağa olan ciddi məsuliyyət 
hissi və münasibətinin bədii tərənnümüdür. N əsilb r  üçün bundan 
gərəkli mənəvi qida, bundan qiymətli bəxşiş təsəvvür etmək çətindir 
və yoxdur.

“ Bamsı Beyrək boyı”nda hər şey həyatidir, xalqımızın o vaxta 
qədərki, min illik və daha  çox ənənəbri, Azərbaycan aib-məhəbbət, 
əxlaq-etika normaları təbii şəkildə öz axarı ib  gedir: həsrətli günlər, 
əzab-əziyyət, səbr, dözüm, nəticədə isə bir-birinə qovuşmaq, toy- 
düyün, şadhq, sevinc, ycni bir a ibnin qurulması. Oxucu əmin olur 
ki, bu  ailənin təməli möhkəm qoyulub, ömrü uzun olacaqdır.

Burada Qorqud Ata daha bir həyati məsələyə toxunur: Beyrəyin

751



ELM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ

həbsdən qurtarm asm a kafır qızı kömək edir v.3 şərt qoyur ki, sonra  
gəlib “halallıqla” onu  alsm-aparsm. Beyrək buna razıhq verir: həbs- 
dən, əzab-əziyyətdən qurtarm aq xatirinə and da içir. Lakin doğm a 
elə qayıtd ıqdan sonra  vəziyyət dəyişir. O öz sevgihsinə qovuşur. 
Artıq verdiyi sözə əməl edə bilməzdi. Axı, o, “halalhqla” gəhb onu  
aparm ağm a söz vermişdi. Bu isə mümkün deyildi. Oğuz əx laqm a 
uyğun gəlmirdi.

“Dədə Q orqud kitabı”nda həyat həqiqətləri son dərəcə güclüdür. 
B urada qeyri-real heç nə yoxdur. Bütün bu azad'sevgiyə, sevgidə 
pakhğa, Oğuz ellərinin ailə-məişət keyfiyyətlərinə geniş yer və təhlil 
verən “K itab” uğursuz anlan, naqisHyi də nəzərdən qaçırmayıb, yad- 
dan  çıxarmayıb, məsələlərin tərs üzünə də nəzər yetirib, ciddi şəkildə 
toxunub, haram zadahq və zina hallarma öz münasibətini, nifrətini 
bildirib. Q orqud A tanm  fıkrincə, vay o gündən ki, bu əxlaqi p akhq -  
dan  məhrum ola, məhəbbət, əxlaq-etika normalarma biganə qa la ,  
adət-ənənələrin təbii axann ı pozasan; ağılsız hərəkət edib nəfsini 
güdə bilməyəsən, tam ah  sənə güc gələ. Nəinki özünə, bütünlükdə el- 
obaya, xalqa fəlakət gətirərsən: “Dədə Qorqud K i ta b f ’n d a  
məsələnin bu cəhəti də unudulmayıb və qabarıq şəkildə verihbdir.

Dahi Q orqud  A ta  tarixi mövzuya müraciətlə qədim bir hadisəni 
Oğuz zam anm a çəkib gətirmiş, bu məsələyə ayrıca bir “boy” boy- 
lamış, “söy” söylomişdir. “ K itab”da “ Basat Dəpəgözi öldürdüki 
boy” məhz bu n a  həsr olunur. Hadisə Çobanm  belə bir hərəkətilə 
başlanır və cərəyan edir: “Çoban erkəcə qaqdı, ilərü vardı. G örd i 
kim, pəri q ız lan  qana t-qanada  bağlamışlar, uçarlar. Ç oban  
kəpənəgini üzərlərinə atdı. Pəri qızmm birini tutdı, təmə, edüb, 
dərhal cima, eylədi. Q oyun ürkməkə başladı. Çoban qoyunun önünə 
səgirtdi. Pəri qızı qana t  urub uçdı” /D. 215/. Qorqud Ata b u rad a  
Pəri qızm dih ilə öz sözünü qəti şəkildə deyir; “Çoban, yıl tamam oh- 
caq məndə əmanətin var, gəl, al! -  dedi. Amma Oğuzun başma zaval 
gətirdin!” - d e d i ” /D. 215/.

Tədqiqatçılar d a  “Təpəgöz b o y f ’nm tarixin dərinliklərindən 
gəldiyinə, yunan la rm  Təpəgözü ilə səsləşdiyinə işarə vururlar. 13u

bəlkə də bclədir. Məsəb bundadır ki, Qorqud Ata bu  teldən bədii 
üsul kimi istifadə edə bilərdi. O nun xalqma deməyə öz sözü vardı. 
Görünür, həmin mövzunu “ Oğuz zam anm a” gətirib, təzələmiş və 
yenidən işləyərək demək istəmişdi: hər vaxt Oğuzun başma iş gələ 
bilər: elin-günün üstünü fəlakət ala bilər: b u n a  görə, gərək həmişə 
ayıq-sayıq olaq, nəfsimizi güdək, hər şeyə tam ah  salmayaq. Bir şəx- 
sin şıltağı və ya qəbahəti bəzən bütöv bir xalqı fəlakətə gətirib çıxara, 
bada verə bilər. M araqhdır ki, bu məsələ əxlaqla, əxlaqi pakhqla sı- 
naqdan keçirihr. Çünki “Dədə Q orqud  k i t a b f ’nda  əxlaqi pakhq 
məsələsi ali-ruhani mövqedən, T ann  səviyyəsindən qoyulur və həllini 
tapır.

Q orqud Atanm deyəcəyi son söz isə budur: belə ağtr,fəlakətU an- 
larda Oğıız elinin, xalqın dadına ancaq onıtn özü çala, onıın oz 
oğıılları, Basat kimi qəhrəmanları xalqı ağır vəziyyətdən çıxara hilər. 
Başqa çtxış yolıı yoxdıır.

Q orqud  A tanm  sözləri bu gün daha  əzəmətlə səslənir!
“Təpəgöz b o y r ’nm böyük, deyərdik ki, bəşəri tərbiyəvi-əxlaqi 

əhəmmiyyəti də bundadır. “ Kitab” ailə-məhəbbət, əxlaq-etika nor 
malarmı -  bu  mənəvi keyfıyyətləri bir daha qabardır  və təlqin cdir, 
sevgi-məhəbbət hisslərini yüksək tutmağa, bu  məsələdə Oğuz gənc- 
lərini pakhğı, bakirəliyi -  həmişə göz bəbəyi kimi qorum ağa çağınr. 
Dədə Q orqudun  sənətkar təxəyyülü öz işini görür, xatırlanan ibrəth 
hekayəni düzür-qoşur və bəyan edir. Məhz bu  pakhğa, qadma mü- 
nasibətdə, ailə-məhəbbətdə olan b u  aliliyə “ K itab”da xüsusi diqqət 
yctirilir. O dur ki, bu barədə aynca dam şm aq zərurəti yaranır.

___________________________________ _Azərbaycan ədəbiyyatı larixi
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6 . OĞUZ ELİNİN QADINLARI

1) Q A D IN  A N A -A N A  VƏTƏN...
“Dədə Qorqud kitabı”nda qadm müqəddəs varhqdır. O anadır. 

Tann tək  ucadır, onu ancaq Tanrı ilə yanaşı qoymaq olar; o, ancaq 
ana  Vətənlə, ana torpaqla müqayisə edilə b ib r .  D astan larm  
başlanğıcm dan qadm a ciddi münasibət var; qadm təhlil olunur, 
səciyyələndirihr, ona qiymət verihr; qadm  dörd soya ayrıhr. l^unlar- 
dan  birincisi daha əsilh-nəcabəthdir, o, “evin dayağı” sayıln- və osor 
boyu da təqdir edihr.

O zana müraciətlə deyihr: “Ozan, evin tayağı oldır kı, yazıdan- 
yabandan  evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol anı ycdiror- 
içirər, ağırlar-əzizlər göndərər. 01 Ayişə, Fatimə soyıdır, xanım , 
anun bəbəkləri bitsün. Ocağma buncılaym övrət gəlsün...” /D. 7/.

“K ita b ”da bu əsl-nəcabəth qadm larm  mühüm bir keyfiyyr»ti 
evinin sahibi olduğu va qonaqpərvərhyi, evə qonaq gəldikdo özünü 
necə aparması, ər kimi hərəkət edərək hor şeyi yoluna qoya bilməsi 
əsas ahnır və başqa keyfıyyətləri də bu hesabdan götürülür. Əhıvə 
olaraq, bu  qadmlarm Ayişə, Fatimə soyu-əsh-nəcabəti ilə müqayisəsi 
gəhr. Başlanğıc “K itab”a sonralar əlavə olunsa da zamanma görə, 
bunun böyük təbhği mənası vardı. Hər halda, Peyğəmbərin ailosinə 
işarədir. Bu soylu, əsil-nəcabəth qadm lar tərillənir, təqdim olunur 
və onlara alqış söylənihr. Bəh qadm  alqışa layiqdir!

“Dədə Q orqud kitabı”nm baş qadm qəhrəmanlan məhz bu soy- 
köklü, təqdir və təbhğ olunan qadınlardır. Onlar təkcə ailə-məişətdə 
deyil, həyatda  öz ləyaqətilə, fəalhğı və mərdliyilə, mətanəti və sə- 
daqətilə diqqəti cəlb edir; onlar hər m ənada qadmhğa əsl nümunə, 
örnəkdir; daha  dürüst desək, qadm lar bu mövqedən təsvir, təqdir və 
təqdim olunur.

Tarixən Azərbaycan ədəbiyyatmda qadm a həmişə ali mövqedən 
yanaşıhb. Əshndə bu, çox qədimlərdən gəhr və ana dihi ədəbiyyatı- 
mızm VI-VII əsrlər zirvəsi olan “Dədə Q orqud”da öz geniş şərhini

tapır. “Dədə Q orqud”da qadm a hər şeydən qabaq bir ana kimi si- 
tayiş edihr; qadın vəfah dostdur, sədaqəth “deyikh”dir, dar ayaqda 
ərə dayaqdır, ağıHı məsləhətçidir, canm dan  keçməyə hazır olan 
yoldaşdır, yeri düşəndə ərin q ıhnc çalan qoludur. Bütün bu 
keyfiyyətlərilə qadm “Dədə Q orqud  kitabı”nda parlaq simadır.

Nizamidə də belədir. N izam inin  qadm  surətləri bir qədər də 
qədimlərdən gəhr. Dədə Q orquddan  əvvəlki dövrlərin tarixi şəxsiy- 
yətləri və onlarm təcəssümüdür. Hələ e radan  qabaq  H erodotun  
“T arix” kitabmda Tomiris ana vardı, N izam inin təsvirində Bərdə 
hökm darı Nüşabə, M ehinbanı və Şirin vardı... O nlar “ Dədə 
Q o rq u d ” qadm larm m  əcdadları, u lu  nənə və anaları idi. Deməh, 
“D ədə Q orqud” qadmları birdən-birə yetişməmişdi.

Azərbaycan qadm m m  çox qədim  və şərəfli keçmişi olub. Bu 
keçmişə, onun Dədə Q orqud zam anm da inkişaf səviyyəsinə nəzər 
yetirək.

Q adm m  yüksək anahq  şərəfı “ Dədə Q orqud  k itab ı”nda necə 
təsvir edihr? Həyatda hər şeydən: vardan-dövlətdən, hətta övladdan 
keçmək olar, ancaq anadan  yox; həyatda hər şeyi yenidən qazan- 
maq, əldə ctmək oiar, ancaq ananı yox. A na müqəddəsdir, ana əvə- 
zedilməzdir; anahq ləyaqəti, anahq  haqqı əzəh və əbədidir. Q adm  
ana həm də bəşəriyyətin anasıdır... Q adm m  bu ilk və ah məziyyətləri 
başqa keyfiyyətlərilə müqayisəyə gəlməzxiir.

“Salur Qazanm evi yağmalandığı boy”da Burla X atun  qırx incə 
belh qızla dustaqdır. Düşmən Q azan  xana dağ  çəkmək, onun na- 
musunu ləkələmək xəyahna düşüb. “ K itab”da  deyihr: “ Boyu uzun 
Burla bunı cşitdi. Yürəginə, canm a odlar düşdi. Qırx incə bellü qızun 
içinə girdi, öyüt vcrdi. Aydır: qanqm uza  yapuşurlarsa, Q azan 
bəgün xatunı qanğmızdır” -  deyü, qırq yerdən avaz verəsiz ’ -  dcdi 
/D. 51/.

Bclə də olur.
Lakin düşmən amansızdır, niyyətindən əl çəkmək istəmir, ycni 

tədbirə əl atır: “ Mərə, varm Q azanm  oğh Urızı ta rtun çəngələ asun. 
Qıyma-qıyma ağ ətindən çəkün qara  qaurm a bişirüb qırq bəg qızma
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ilətün. Hər kim yedi, ol degil, hər kim yemədi, oldur. Alun gəlün, 
sığraq sürsün!” -  dedi” /D. 52/. Bunu eşidən ürəyi dağlı Burla ana 
iki daş a rasm da qahr: ya ər nam usunu ləkələmək, ya da oğlunun 
ətindən yemək. Agır və çıxılmaz vəziyyətdir. İnsan ömrü əzəl gündən 
belə faciəh anlarla doludur. Belə anlarda isə onun dadma ali insani 
keyfıyyətlər və buna sədaqəti, namusu, şərəfi göz bəbəyi kimi qoru- 
m aq  ləyaqəti çatıbdır!.. Ana fürsət tapıb oğlu ilə görüşür;

“Oğttl, oğul, ay oğul!
Bilürmisin nələr oldı?
Söyhşdihr fısd-fm l,
Kafirinfelin tuydum’WD. 52 /-

deyə onu xəbərdar edir. Ananm “Sənin ətindən, oğul, yeyəyinmi?” 
sorğusuna oğul hiddətlənir: “Uruz aydır: Ağzm qurısm ana! D ilün 
çürüsün ana!.. Bu nə sözdür? Saqm, qadm  ana! Mənim üzərimə 
gəlməyəsin! Mənim üçün ağlamıyasan! Qoy məni, qadm ana, çəngələ 
ursunlar! Q oy ətimdən çəksünlər, qara  qaurm a etsinlər, qırq bəg 
qızmm önünə ilətsünlər. Anlar bir yedigində sən iki yegil. Səni kafir- 
lər bilməsünlər, tuymasunlar. Ta kim, sası dinlü kafirin döşəginə var- 
mıyasan. Sağrağm sürmiyəsən. A tam Qazan namusunı sımayasan. 
Saqm! -  dedi” /D. 53-54/.

Qazan xan  oğlu U ruz bəy kabab çəkilməyə, “qara q a u rm a ” 
edilməyə razıdır: Ana namusu Vətan namusudm; təki ana təhqir olun- 
masvı, ata namusu smmasın...

“Qazan bəg oğh U ruz bəgin tutsaq oldığı boy”da da ana ürəyi, 
ana  məhəbbəti beləcə ön plana çəkihb təsvir olunur. Oğlu Uru/.la 
ova çıxan Q azan xan ovdan qayıdarkən tək gəhr. Bu ananı təşvişə 
sahr: “X an qızı gördi kim, Q azan gəlür; yumurlanıb yerindən uru 
turdı, sam ur cübbəsin əgninə aldı. Q azana qarşu gəldi. Q apaq  
qaldırdı, Q azanm  yüzünə toğn  baqdı, sağilən soluna göz gəzdirdi, 
oğlançuğmı, Uruzı görmədi. Qara bağrı sarsıldı. Düm yürəgi oynadı. 
Q ara  qıyma gözləri qan-yaş toldı...” /D. 135/.

A na “bağrı yana-yana” üzünü Qazana tutub:

“İki vardtn bir gəliirsən, yavrım qam?
Qara gardunda buldtğım oğltm qant? -

deyə ona müraciət edir: ahı-yeddi qəmh-həsrəth nəğmə deyir və bu 
nəğmələr bu iki misra -  “nəqarət” lə tamamlanır:

“Yahnz oğul xəhərin, Qazan degil mana.
Deməz oltırsan yana-göynə qarğaram, Qazan sana” 
/D. 1 3 7 .1 3 8 .1 3 9 .1 4 0 /

Q azan  xan geri dönür, U ruzun  ardmca gedir, “gəldigi yoh əlinə 
alub yortır” . Lakin ana ürəyi dözmür, o da “qara  qıhcm quşanır” , 
onun dahnca atlanır...

“ Dirsə xan oğlı Buğac xan boyı”da oğlunun ilk ovudur, - deyə 
ana onun qabağm a çıxır: “Qanh Oğuz bəglərin toyhyayım -  dedi. 
Y um urlam b yerindən uru turdı. Q ırq incə qızı boyuna aldı. Dirsə 
xana qarşu vardı. Qapaq qaldırdı. Dirsə xanm yüzünə baqdı. Sağilən 
soluna göz gəzdirdi, oğlancuğmı görmədi. Q ara bağrı sarsıldı. Düm 
yürəgi oynadı. Qara qıyma gözləri qan-yaş toldı” /D. 23/.

A na  bağrı yana-yaria üzünü Dirsə xana tutub:

“İki vardtn bir gəlürsən, yavrum qant?
Qara gərdtmda bulduğum oğtd qant?” /D . 24 /-

deyə ona  müraciət edir:

“Yalntz oğtd xəbərin, a Dirsə xan, degil manal 
Qara baştm qurban olstm, bu gün sana!” /D. 24, 25/.

Dirsə xan “Oğhn sağdır, əsəndir. Avdadır. Bu gün varm qanda 
isə gələr, qorxm a” cavabmı verirsə də, ana ürəyi tab gətirmir: “Dirsə
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xanm xatunı qayıtdı, gerü döndi. Qatlanmadı. Qırq incə belli qızı 
boynuna aldı. Bədəvi ata binib oğlancığın istəyü getdi. Qışda-yazda 
qan-buzı əriməyən Qazılıq tağma gəldi çıqdı. Alçaqdan yuca yerb rə  
çapub çıqdı. Baqsa görsə, bir dərənin içinə qarğa-quzğun enər-çıqar, 
qonar-qalqar. Bədəvi atm öncəbdi, ol tərəfə yürüdü” /D. 26/. A na  
oğlunu alca qana bulanmış halda tapır. O nu şeirb, sözb hala gətirir, 
b eb  dindirir;

“Qara qıyma gözlərin uyxtt almtş, açğtl, axt!..
01 göd^ndd cantn varsa, oğııl, xabər mana...
Qara baştm qnrban olsun, oğulsana!”/D. 27 /-

deyir. Şeirə şeirb cavab gəhr:

“Bərü galgU,
Aq siidün əmdigim qadtıntm ana!
Ağ birçəklii, izzətlü cantm ana!..
Qarğarsan babama qarğa.
Btt stıç, bugünah babamdandtr, - dedi” /D. 28 /

Ana südü ib  dağ çiçəyini məlhəm edib oğlunun yarasma basır, 
onu xilas edir.

Bütün bu  səhnəbr ana ürəyinin, ana-övlad məhəbbətinin canh, 
həyati təcəssümü, real təsviridir. Həyatda, aib-məişətdə bizim ulu 
nənəbr və a n a k r  b e b  olmuşlar. Buraya “Qorqud Ata özündən heç 
nə artırmam ışdır” , desək çox doğru olar. Dədənin böyüklüyü onda  
idi ki, xalqımızm o zamankı həyat tərzini, adət-ənənəbrini, nənə və 
analarımızı həyatda olduğu kimi də vermişdi. Xalqm mənəvi 
keyfıyyətbrini, adət-ənənəbrini, aib-m əhəbbət m ünasibətbrin i 
dəyişmək, uydurm aq, yazıçı təxəyyülünün məhsuluna çevirmək 
mümkün olan iş deyildir. Çünki bunlar həmişə, bütün dövrbrdə  və 
hər bir sənətkardan  yüksəkdə dayanıb. Əgər sənətkar bunları 
layiqincə verə, təsvir edə bilibsə, özü də yüksəhb, zirvəyo qalxıb...

Ana, ana byaqəti, anahq haqqı ailənin namusu, şanı-şöhrətidir.
7 5 8

Ana -  Vətən rəmzidir. Əbəs yerə deyil ki, ana Vətən, ana to rpaq  
deyirik.

2. Q A D IN LƏ YA Q Ə T İ, Q A D IN  VÜQARI
H azırda xarici tədqiqatlarda  da  “Dədə Q o rq u d ” q a d m b rm m  

üstünlükbri, k iş ibr kimi mərdhk və igidliyi, düşmənə qarşı durması, 
qıhnc çalması və s. dönə-dönə təqdir  olunur. ABŞ-da ingihscə bu- 
raxılan “Dədə Qorqud k itab j”n m  “G iriş” m əqabsində  dcyilir: 
“Qəhrəmanhq dünyası k iş ibrə  məxsusdur, lakin “D ədə Qorqud 
kitabı”nda qadm lar da k iş ib r  kimi iştirak ed irb r .  O nlar ictimai 
vəziyyətbrinə görə k iş ib rb  tam  bərabərdir” (164, s. XVII).

“Qanlı Qoca oğh Q anturah  boyı”nda qadm ların kişibrə məxsus 
keyfıyyətbri öz əksini çox gözəl ta p ıb ’ Q anturalm m  seçib-bəyənib 
sevdiyi Selcan X atunda əsl ərhk byaqəti və mənhyi var. Öz qırımı 
ib  o, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində qəhrəman mətanəth, şəxsiy- 
yəth qadm  surətidir. Selcan X atunun  k iş ibrə  bənzər şəxsi 
keyfıyyətbri, üstünlükbri çoxdur. Onunla “boy”da ilk tanıqhq b eb  
olur: Qanturahnı meydanda görərkən rəfıqəbrinə deyir: “ Haqq taala 
atamm könlünə rəhmət ebsə, kəbin kəsüb məni ol yigidə versə...” 
/D. 180/. Qız ilk görüşdən sevmişdir. Q anturahnm  da arayıb-axtarıb 
tapdığı, istədiyi qız bu idi: çətin sm aqlarda  qızm eşqi-həvəsi ona 
qüvvət verir. Buğa ib  çarpışarkən yoldaşları:

“Sart tonlu Selcan xatun köşkdən baqar,
Kimə baqsa, eşqilə oda yaqar!” /D. 181/-

deyə onu cuşa gətirirbr...
Qanturah Selcan Xatunı alıb Oğuza qayıdır; yorğun-arqm gözəl, 

mənzərəli bir yerdə əybnir, işrətlə məşğul olurlar. Q an tu rahnm  
gözünü yuxu aparır, uyuyur... Ürəyinə nə isə danmış kimi Selcan 
Xatun Q an tu rahnm  atını yəhərbyir, döyüş paharın ı geyinir, 
süngüsünü əlinə ahb hazır vəziyyətdə durur. Bu halda qız tərəfm 
adam lan peşm an olub qoşunla onlarm  ardm ca gəlir ki, Selcan
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Xatunı geri qaytarsmlar. Selcan X atun  təkbaşına qoşunun qabağını 
kəsir, vuruşur, ö b n  ölür, qaçan qaçır; qoşun məğlub olur Qanturalı 
yuxudan ayılanda məsələdən xəbər tutur, pərt olur; şanma kəsir gəlir 
ki, o yatıb, qız isə qoşunun qabağım saxlayıb; birdən bu xəbər Oğuza 
çatsa, o üzə çıxa bilməz, ona əskiklik gətirər, rüsvay olar.

“Qantumlı aydır: “Yoq, əlbətdə, öldürsəm gərəkdir,” -  dedi. Qtz 
qaqdı, aydır: “Mərə, qavat oğlı qavat! Mən aşağa qulpa yapışuram, 
sən yuqarı qulpa yapışursan. Mərə, qavat oğlı, oxunlamı, qılmcm- 
lamı? Gəl bərü, söybşəlim!” -  dedi. A tm dəpdi, bir yüksək ycro çıqdı. 
Sadaqm dan toqsan oxm yerə dögdi. Eki oxm dəmrənin çıqardı, birin 
gizbdi, birin  əlinə aldı. Dəmrənlü oxla atmağa qıyamadı. Aydır: 
“Yigit, at oxunı!”

Qanturah aydır: “Qızlarm yolu əvvəldir. Əvvəl sən at!” ~ d ed i” 
/D . 198, 199/.

Daş qayaya rast gəlib! Sevən qəlbin məğrurluğu, mənəvi aləmi 
də güclü olur. Selcan Xatun nəinki ordu qarşısmı kəsib qılmc vuran, 
qəbbə  çalan qəhrəman, heysiyyətli, öz qürur hissi, vüqan, mənliyi 
olan şəxsiyyət kimi də ucalır. İgidliyi və mənəvi keyfıyyətbrilə Qan- 
turalıya üstün gəHr, onu susdurur. Qanturalı təslim olur və deyir:

“Aslan uruğı, sultan qm ,
Öldürmaks mən səni qıyarmıdım?!
Öz canıma qıyam,
M ən sana qıytmyam,
Mən səni sınardım” /D. 199/.

Selcan X atundan  bu cavabı alır:

Dəmrənsüz oxla, yigit, səni sınar idimJ 
Öldürməgə, yigidim, 
Mən səni qıyarmıdım?! -  dedi” /D. 199-200/

Bu gəncbrin hər ikisi ərdir, qəhrəmandır. Onlar şəxsiyyətdir, hər
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birinin ö / loyaqəti, öz qüruru var, ona toxunmaq olmaz. Onlar ancaq 
cinscə ayndır: biri oğlandır, biri qız. Deməli, onlar bir-birino taydır; 
bu qız clə Qanturalmm arayıb-axtardığı qızdır, onu da tapıb. İndi 
on la r  bir-birinə qovuşa, a ib  qura b ib rb r ,  b e b  smaqlardan kcçon 
a ib y ə  zaval yoxdur, onun ömrü uzundur. Bcb a i b b r  əsl a ibd ir ,  
xalqm şərəfıdir, gəbcəyidir...

“Q anturah  boyı”nm sonluğunda oxuyuruq: “Altunlıca günlügin 
diküb, Q an tu rah  gərdəginə girüb m uradm a, məqsuduna irişdi. 
D ədəm  Q orqud  gəlüb şadhq çaldı. Boy boyladı, söy söylodi, ğa/i 
ərənlər başma nə gəldügün söybdi: imdi qanı dedigim bəg nrənlor? 
D ünya mənim deyənbr...” /D. 200, 201/. Yəni bclo a ib b r  çox olub 
və var. Belə sevişin, b cb  a ib  qurun  ki, ömrünüz xoş kcço, xoşboxl 
yaşayasmız. Dünya sizin ola. Vo goləcək nəsilloro sizdon ad qahı!..

“Q anturah boyı”nm qayəsi bu, müəllifın dcmok istodiyi söz, llkir, 
gəldiyi bədii noticə budur.

3 ) Q A D IN A Ğ LI, ƏR A R XASI
Çotin voziyyətdən çıxmaq, müşkül işbri mümkün clmok 

hünərdir, igidhkdir; ağhn, todbirin qobbosidir. “ Dodo Q orqud 
k i t a b r ’ndakı qadınlar öz ağlı, tədbiri ilo orbrino moslohot vcrir, on- 
lara arxa olurhır. Bu kcyliyyot “ K itab”da o qodor qabanqd ır  ki, 
xarici tədqiqatlarm da diqqotini colb cdib: “ Boylarda qadmlara bir 
ana kimi sitayiş cdilir, arvada hoyat yoldaşı kimi hörmot göstorilir. 
Q adm lar homişo orlorinin gözol mosbholçiloridir” (164. s. XVII)

Budur, “ Dirso xan oğh Buğac b o y f ’nda Dirso xan Bayandır 
xanm moclisindon port qayıdıb golmişdir. Qanı çox qaradır. Ncco 
dcyorbr, bıçaq vursun qanı çıxmaz. Scvon, arvadm a böyük hörmot 
bosbyən or ovvolcə ona bir “söybm ə” şcir dcyib könlünü alır. Sonra 
əlavo cdir: “(lörürmisin nolor oldı? Q alqubanı xan Bayandır 
ycrindən turmuş. Bir ycro ağ otaq, bir ycrə qızıl otaq, bir ycro qara 
o taq  dikdirmiş. “Oğulhları ağ otağa, qızluyı qızıl otağa, oğh-qızı 
olmıyanı qara  olağa qondurun qara kcçə altma döşon qara qoyun 
yoxnisindon önüno gotürün ycrso-ycsün, ycmozso tursun-gclsün: anun
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kim, oğlı-qızı olmıya. Tanrı-taala anı qarğayıbdur, biz dəxi qarğanz,
- demiş. Gəlübəni qarşuladılar, qara otağa qondurdılar. Qara keçə 
altuma döşədibr. Q ara  qoyun yəxnisindən önümə gətürdibr. “Oğlı- 
qızı olmıyanı Tann-taa la  qarğıyıbdır, biz dəxi qarğırız, bəllü bilgil” ,
- dedibr. Səndənmidir, bəndənmidir? Tanrı-taala bizə bir yetm an  
oğul verməz. Nədəndir? -  dedi” /D. 12-13/.

Övlad həsrəti, soy, nəsil, ümid, sevinc, hər şey -  həyatm obədi 
mənası!..

Dirsə xan arvadm a yenə bir “söyləmə” söybyir. Hnr iki 
söybm ə”də arvadm a böyük məhəbbət və ehtiramla yanaşı, aüır bir 

dərdə görə qəzəb və gileybnmə də var: bu “qara eyib” kimdondir? 
Səndənmidir? Bəndənmidir? Dirsə xanm arvadı bu qəzəbi həlim likb  
qarşılayır, tədbir tökür, çıxış yolu göstorir. Dirsə xan arvadmın m əs- 
bhəti ib  hərəkət edir. D aha artıq əliaçıqhq, genişürəklilik, səxavət 
göstərir, acı-kasıbı doydurur, geyindirir... A ib dərddən xilas o lu r ,  
böhranh vəziyyətdən çıxır, “boy”m bağlanmış olduğu Buğac x a n  
doğulur...

Qadm ağlı, qadm  tədbiri qəbbə  çahr.
Budur, “ Q azan  bəg oğh U ruz bəgin tutsaq oldığı boyı” nda  

Qazan xan oğlu i b  ova gedib. Xan qızı Boyı uzm Burla X a tu n  
Oğlunun ilk ovudur” -  deyə onu qarşılamaq üçün hazırlıq görür, 

oğuz bəybrini sevindirib-şənbndirmək üçün “atdan ayğır, dəvədən 
buğra, qoyundan  qoç kəsdirir” və Qazan xanı qarşılamağa çıxır. 
A m m a görür ki, Q azan tək gəhr.

“Börü gəlgil, Salıır həgi, salıır görgU 
Başım həxti, evim təxti!..
Ik i vardm hir gəliirsən, yavrım qam?
Qara gərdunda hııldığım oğlım qam?”

/D. 135-136/-

deyə təlaş içində, “dilək” ib  dünyaya gətirdiyi bircə oğlunu xəbər 
alır, bir hadisə baş verib o, tutulub dara düşübsə, onu xilas etmək

üçün onunla hara desə gedəcəyini, alca qanına batmca, yaralanıb 
atm dan enincə onunla olacağmı, çarpışacağmı deyir. Burada Burla 
xa tunun  Q azana müraciətbri, oğlunun qarasınca dildem əbri - 
ağıları, yanıb-yaxılan, parçalanan ana ürəyinin çırpmtıları, təlaşları 
verilir. Boyu uzun Burla lazım gəlsə.

“Xan bahamm yanma mm  varaym,
Ağır hşgər, hol xəzinə alayın... ” -  deyir;

Söy ləm əbrb  Qazana arxa olacağmı, kömək edəcəyini bəyan cdir, 
hər şeyə hazır olduğunu bildirir.

Oğlunun evə gəlmədiyini görən Qazan geri qayıdır. Ana davam 
gətirmir, qara qılmcmı qurşanıb, Q ara ayğırmı minib onun dalınca 
qoşur, o da yola düşür. O vaxt çatır ki, Qazan yaralanıb qan içində- 
dir, ona  mənəvi dayaq olur, xoş sö zb rb  könlünü alır, qəlbini ovudur.

“Bnnalmışsan, sana nolmıış?
Çal qıiıcm yctdim, Qazan!” /D . 149/-

dcyə ona  ürək-dirək, güc-qüvvət verir.
A rdm ca Oğuz bəyləri bir-bir gəlib çatır. Düşmən basılır, qələbə 

qazanılır.
Bəli “Dədə Qorqud kitabı”nda qadm ərin arxası, onun mənəvi 

dayağı, qıhnc vuran qoludur.
“ Bəkil oğh İmranm boyı”nda qadın ağh, qadın tədbirinin daha 

bir məziyyəti göstərilir. Bəkil Bayandır xanın hüzurunda olarkən, 
onun igidliyi, ovçuluq məharəti və atm dan söhbət düşür: “ Hünər 
atmmıdır, ərinmidir?” -  suahna Qazan xanın verdiyi “ At işbməsə ər 
ögünməz, hünər atındır” -  cavabı Bəkilin bərk xatirinə deyir. O, in- 
ciyib evinə gəlir. Arvadma deyir: “Xanımınızm nəzəri bizdən dönmüş 
gördüm. I^li-günü köçürün, T oquz  tümən Gürcüstana gedəlim! 
Oğuza asi oldum, bəllü bilin!” /D. 239, 240/.

Lakin Bəkilin xatunı həlimlikb ərinin könlünü alır, onu
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fikrindən döndərir və ova çıxmağı məslohol bilır. Cjörün, J^əkilin 
xatunı necə də ağıllı danışır, zamanmm ruhuna uyğun ncco də həyati 
məsəlbr çəkir: “Yigidim, bəg yigidim! Padşahlar Tanrmm kölgəsidir. 
Padşahına asi olamn işi rast gəlməz. Ari könüldə pas olsa, şərab açar. 
Sən gedəH, xamm, ə rq u n  yatan Ala tağiarun avlanmamışdır. A va 
bingil, könlün açılsun!” -  dedi. Bəkil gördi xatun kişinin əğli, gəlicəsi 
eyüdür. Qazhq atm  çəkdirib bütün bindi, ava gctdi'’ /D. 240/.

Bəkilin hirsi sönür, eyni açıhr, hər şcy yoluna düşür.
Qadm ağh, qadm tədbiri qələbə çahr.
Ailədə övlad tərbiyəsi ana xətti ilə daha sıx bağlıdır. Bu çox həzin 

məsələdir, kökləri dərindir.
“Dirsə xan oğh Buğac xan boy”mda bu məsələ ilə bağh incə bir 

mətləb var. Dirsə xanm oğlunu aradan götürmək istəyən 40 nam ərd 
növbəti gedişdə Dirsə xanm özünü öldürmək istəyir, əsir edib kafir 
ellərinə aparırlar. A tanm  xəbəri olm adan isə ananm şəfqətilə Buğac 
xilas olur, yaraları sağahr. Ana oğlunu Dirsə xanı namərdlərin əhn- 
dən  qurtarm ağa, atanı xilas etməyə göndərir;

“Görəvntisin, ay oğul, nəhr oldı?!
Sarp qayalar oynanmadı, ycr oyruldı.
Eldə yağı yoğkdn, snnin bahamn üsti'auı yağı gəldi.
Ol qırq namərd-hahamn yolda^lart haham tutddar.
Ağ əllərin ardına hağladdar.
Qü sicim ağ hoymna taqddar.
Kəndülər atlu, haham yayaq yüritdihr.
Aluham qahn kafir ellərinə yönəldilər.
Xamm oğul! Qalquham yerindən urı turğd!
Qırq yigidin hoyına alğd!
Bahant ol qtrq namərddən qurtarğtl!
Yüri, oğıl!
Bahan sana qıydısa, sən hahana qtymağıl!” -  dcyir.

/D. 30-31/.

Ananm scın sözü "Haban sana qıydısa, sən babana qıymağıl!” 
düşündürür. Ana tərbiyəsinin, ana öyüdünün təsiri, gücü özünü 
göstərir. Oğul ananm sözünü smdırmır, bir kəlmə də demədən yola 
düşür, atasmı xilas cdir; “Oğlan qırq yigidin boyma aldı, at dəpdi, 
cəng və savaş ctdi. Kiminün boynm urdı, kimini tutsaq elədi. 
Habasmı qurtardı, qayttdı, gcrü döndi” /D. 34/.

Ümumiyyətlə, '‘Dədə Qorqud dastanlarm da atanı oğulun, ək- 
sinə oğulu atanm və qardaşm qardaşı düşmən əlindən qurtarması 
çox vacib və qcyrət hissi kimi təqdir olunur. Bu boyda isə məsələ bir 
qədər də dərinləşir və ana öyüdü, ana təsiri ilə əsaslandırıhr. (, ünki 
həmin namərdlərin təhrikilə ata aldadılmış, oğula qarşı çıxmışdı, 
oğul da bunu bilirdi. Oğul ataya qarşı kin saxlaya bilərdi. Lakin işə 
ana müdaxilə edir. Bu isə böyük mənəvi və tərbiyəvi təsirlə bağlıdır, 
ananm  oğul üzərindəki hörmət və nütuzunu, habclə ailədə ananm  
hər müşkül işi yoluna qoyduğu, ataya mənəvi dayaq, arxa olduğu 
fıkrini təsdiq edir.

Bcləliklə, “ Dədə Qorqud kitabı”ndakı qadm lar tam azad qadın- 
lardır. O nlar kişilərlə bərabərdir. Kişilər kimi onlar da at minir, 
qılmc qurşanır, qılmc çalırdı. Oğuz qadmları ərlərinin arxasıdır, on- 
lara təsir göstərə, ağır, böhranh vəziyyəti dəl cdə biləcək dərəcədə 
ağılh və tədbirlidir, dostdur və köməkdir. “BoyIar”da qadmla kişiyə 
fərq qoyulm ur. Buna görə də təsadüli dcyil ki, Oğuzlarda qıza- 
qadm a “ qız-oğlan”, “qız qarındaş//qardaş’ , ‘ xatun kişi deyə də 
müraciət cdilib.

“ Dədə Qorqud k i la b r ’nda təsvir olunan qadm lar bizim ulu 
Oğuz babaların  o vaxt real həyatdakı qadmı və gəlininin, ana və 
nənələrinin kilaba düşmüş canlı surətləridir.

Bəli, islamiyyətdən əvvəl Azərbaycan qadım bu məziyyətlərilə 
şöhrət tapmışdı və “ K itab”a da düşmüşdü. Lakin ərəb istiiası hər 
şcyi alt-üst ctdi, onun hüquqiannı məhdudlaşdırdı, ləyaqəti üzərində 
kölgə saldı. UIu Oğuz ata-analarm övladlan qara çadraya büründü, 
at bclindən cndi, qıhnc vuran qolu yanma düşdü; o, demək olar ki, 
əsrlərcə qul vəziyyətində qaldı. İkicə tarixi faktı xatırlayaq.
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Oğuzlarda -  “Dədə Qorqud k ilabı"nda qızın hoddibuluq yaşı, 
nişanlanma, ərə getmə yaşı qəti müəyyən idi; 16yaş. Lakin ərəb islilası, 
islam abm i bunu 8-9 yaşa endirdi. Çünki istilaçılara beb  lazım idi...

Oğuzlarda -  “Dədə Qorqud kitabı”nda orbrin “göz görüb, könül 
verib” sevdiyi ancaq bir ömür yoldaşı var, ömürlorinin sonunadək 
onu  dəyişmir, ona sadiq qalırdılar. Lakin ərəb istilası, islam ab m i 
bu  əxlaq norm alarm ı da dəyişdi. Çünki istilaçılara b e b  lazım idi; 
odur ki, istila, islam əsarəti bunu “tozəbdi” ; sədaqət nədir? Məhəb- 
bət nədir? Gündə bir siğə edə bibrsən; imkanın var, 40 arvad al...

Uzun ə s rb r  Azərbaycan qadınmın azad günbri, ailə-məhəbbət 
hüquqları əh n d ə n b e b  ahndı, eşqi-məhəbbəti tapdalandı... Azərbay- 
can qadm m m  bu vəziyyəti, az qala, 1500 ib  qədər çəkdi. Doğrudur, 
o rada  Babək.iri ömür yoldaşı, K oroğlunun Nigarı, Nəbinin Həcəri 
öz keçmişbrinə qayıdıb, Tomiris, Nüşabə analarını xatırlayır, boyu 
uzun Burlanı, Selcan xatmı yad cdir, at bchnə qalxır, qılmc da çahr- 
dılar. Lakin bu  qıhnclar azad və geniş Vətən torpağmda, onun düz- 
brində, obalarm da istədikbri kimi yox, uca qahılarda, dağlarda -  
dərəbrdə islam qayda-qanunlarını möhkəm tutub, onu müdafiə edən 
ictimai quruluşa, azğm xan və bəybrə qarşı çalınırdı...

İndi Azərbaycan qadmı azaddır. O nun Oğuz zam anındakı 
hüquqları nəinki bərpa olunub, daha ycn ib rib  zənginbşibdir. Azər- 
baycan qadınınm ana byaqəti müqəddəsdir. Azərbaycan qadmının 
byaqətinə, eşqinə-məhəbbətinə yüksək hörmət cdiHr, şərəfı-byaqəti 
alqışa layiq görülür. O nlar bütün bu mənəvi-əxiaqi kcyfiyyətbrini 
qorumaq və daima inkişal'etdirməkb, ulu nənə və analarınm ruhunu 
şad cdə, hər vaxt ucala b ibrbr!

Bu, onlarm  öz əhndədir!

7. O Ğ U ZLARD A AD Ə T-ƏN Ə N Ə , ƏDƏB-ƏRKAN...

Adət-ənonə tarixən yaranır, inkişaf cdir kam ilbşir, xalqın 
qanına, ihyinə kcçərək mənəvi dəyərbrinə çcvrilir. Bu mənada adət- 
ənənə tarixi kateqoriyadır...

Azprbaycan xalqının adət-ənənəbri onun mənəvi keyfiyyəti kimi
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bclocə tarixi inkişal'yolu keçibgolib.
B li barodo söhboli üç istiqamətdo aparm aq olar.

f )  ADVERM Ə M Ə RA SİM LƏ Rİ
Xalqımızın mənovi kcyfiyyollərindən biri yeni doğulan uşağa, 

dünyaya təzo qodəm basan votəndaşa advcrmo vo ya o, böyüyüb ər- 
soyə çatdıqda bu ada yoni bir /və ya bir ncço/ ad əlavo etmə, bunun 
mərasim halına keçməsi vo qeyd olunmasıdır.

Bu ınorasimin do bizdə qədim tarixi vardır.
Holoçox-çox uzaq keçmişlərdə, miladdan öncə 'VII yüzilliklərdə 

ulu babamızƏi'rasiyabın adı bu ad-sifot vermo əsasında yaranmışdı. 
Onun əsl adı Touqadır. Tonqa sözünə daha iki sifət; alp /igid, ba- 
hadır, qəhrəman/ və ,ır /kişi, mərd, qüdrətli.../ əlavə edilmişdi; Alp 
Ər Tonqa. Touqa /Tona/ adm m  özü qədim türk dilbrində roşadətli 
ər, cosur, igid ər dcmokdir. Lakin xalq buna qane olmamış, öz ulu 
hökmdarına, ulu qəhrəmanına ad üstündən ad vermiş, Alp Ər Tonqa 
yəni ə rb rin  ərəni, igidlorin igidi, cosurlarm cosuru. Ulu qəhrəmanm 
ölümünə qoşulmuş ağılar, matəm nəğmoləri do bu əsasda yaranmış, 
bu mozmundan doğmuşdu... Şərq mənbolorində bu ad dəyişiklikbrə 
uğramış, ərəb-fars qaynaqlarm da Əfrasiyab şəklindo xatırlanmış, 
məşhurlaşmışdı. Tarixin gcdişi, xüsusilə miladi tarixdoki məlum qay- 
naqlar təsdiq edir ki, alp, ,ır sifətlərinin Tonqa adına olavəsi müəyyən 
münasibotlorlo, qazandığı yeni-yeni qələbo, göstordiyi roşadət və 
qəhromanlıqlarla bağh olmuş, bu adlar ona  tontonəli şəkildə, 
rnorasimlordə vcrilmiş, təqdim cdilmişdi. Lakin bu təntənəbr, bu 
mərasimlər bizo məlum dcyii.

Bclə advcrmo, tarixi ononoyo osaslanır; “Orxon-Yeniscy” 
kitabolorində vo “Dodo Qorqud kitabı”nda isə rəsmi şəkil ahr, adət- 
ənəno şəklindo yazıya kcçir. Bu faktm özü tə.sdiq cdir ki, bu kcyfiyyət 
təkcə miladi tarixin işi ola bilməz, çox qədim dövrbrdən  keçib gəiir. 
Miladi tarixdo bu səciyyoli ad-sifotbr özünü “Orxon-Yenisey” 
kitabələri qohromanlarmın adlarm da geniş şəkiidə göstərir; Qara 
xan, Giiliik Toğan, Ərd^m Anar, Ərən Uluğ, A lp Turan, Taman

767



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ

Tarkan, Altun Tamğan, M akraç Tamqaçı, Bilg.ı Tamğaçı, İnançı 
Cur, Giili Cur Tonyukuk vo b. Bu sit'ot - olavolorib lanm ıb  
məşhurlaşan qəhrəmanlarm adlarm m  belə ilcili, üçlü şəkil almasmm 
hoyat zəmini və səbəbləri vardı. Qəhrəm anlara bu ad sifətlər hər 
kəsin öz m əzmununa, fəahyyət dairəsinə görə, canh həyatda  
qazandığı nüfuzu, yanş-vuruş m eydanlarm da göstərdiyi igidhk, 
mərdlilk, qorxmazlıq və s. ilə bağh olaraq vcrihrdi. Buna “Orxon- 
Yenisey” kitabələrində işarələr də var, amma qəti və elmi fikir 
söyləmək üçün bunlar azhq edir. Maraqhdır, eyni səciyyəH adlar, on- 
lara sifət əlavələri “Dədə Q orqud  k i t a b r ’nda daha geniş şəkildə 
müşahidə edilir və bu adlar bir qədər də hacalanır, qəhrəm anlara 
daha çox ad-sifətlər verilməsi ilə səciyyələnir. Bu, ənənədir ki, həm 
tarix əsərləri, həm də bədii əsərlərdə özünü göstərir, davam  edir. 
“Dədə Q orqud  k itab ı”nda bu  ad sifətlərin qəhrəm anlara necə 
vcrildiyi bu münasibətlərlə “yığnaqlar” qurulub, mərasim kcçirildiyi, 
bunlarm artıq adət-ənənə halmı aldığı açıq-aşkar sezihr.

Azərbaycan xalqı və onun mənəvi inkişafı tarixində doğulan hər 
bir uşağı adı ilə nəslə, əsil-nəsəbə, soy-kökə bağlamaq, “özülü” üẑ ə- 
rində dikəltmək adət, ənənə olub. Bu adət, ənənə “ Dədə Q orqud  
kitabı”nda incə bir tel kimi diqqəti cəlb cdir. Dürtyaya gələn körpə 
ərsəyə çatdıqda, fərasətinə, göstərdiyi qoçaqlığma, qorxm azhğm a 
görə ona ad vcrihr və ya adına sifət qoşulardı. “Dirsə xan oğh Buğac 
xan boyı”nda Dirsə xanın oğlu igidhk göstərir, buğanm boynunu 
qatlayıb başmı kəsdiyinə görə, bu məzmuna uyğun da ona “ Buğac” 
adı veriHr. O artıq kamala çatd ıqda və oğuzun kamil vətəndaşı 
olduğunu təsdiq etmək üçün ona ad, at, mal-dövlət, taxt, ayrıca cv- 
cşik -  “altun başlu ban  cv” ...vcrmək qərara ahnır. Qorqud A ta çağ- 
rıhr ki, gəlsin, bütün bunları a tasm dan Dirsə xandan xahiş ctsin, 
alıb oğhma vcrsin; “Altun başlu cv” isə artıq ərsəyə çatmış oğlanın 
cvlənmək, ailə qurm aq haqqına çalması dcmək idi, o, cldən-obadan 
qız scçib evlənə, ailə sahibi ohı biiərdi.

“Oğuz bəgləri gəlüb oğlan üstünə yığnaq oldılar. Təhsin dedilər. 
“ Dədəm Q orqut gəlsün, bu oğlana ad qosun; biləsincə alub babasma

varsun. Babasmdan oğlana bəglik istəsün, təxt ah versün” -  dedilər. 
Çağırdılar. Dədəm Qorqut gəlür oldı. Oğlanı alub babasma vardı. 
Dədə Qorqut oğlanm babasm a söyləmiş, görəhm, xanım, nə 
söyləmiş?

Aydır;

Hey, Dirsə xanl 
Oğlana bəglik vergil!
Təxt vergil, ərdəmlidir.
Boynı uzun bədəvi at vergil.
Binər olsun-hünərlidirl 
Ağ ayddan tümən qoyun vergil, - 
Bu oğlana şişlik olsun, ərdəmlidir!
Qaytabından q ızd  dəvə vergil, bu oğlana,
Yüklət olsun, hiinərlidir!
Altan başlı ban ev vergil bu oğlana,
Kölgə olsun ərdəmlidir!
Çikin quşlu ciibbə, ton vergil bu oğlana,
Geyər olsun, hünərlidir!

Bayandır xanın ağ meydanmda bu oğlan cəng etmişdir. Bir buğa 
öldürmüş sənin oğhn, adı Buğac olsun. Adını bən verdim, yaşını 
allah versün, - dedi” /D. 17-18/.

Digər bir boyda da adqoym a mərasiminədək, əvvəlcədən xüsusi 
hazırhq aparılır, həmin gün xüsusi bir gün kimi gözlənilir. Məsələn, 
Baybörə bəy /III boyda/ bəzirganlan yanına çağırıb, uzaq ellərə 
göndərir ki, oğlu böyüyüb ərsəyə-adqoyma gününə çatınca, gedib 
ona qiymətli “ə rm ağanlar” ahb-gətirsinlər: “ M ərə bəzirganlar! 
Allah-təala mana bir oğul verdi. V ann R um  elinə mənim oğhm ıçün 
yaxşı ərmağanlar gətürün, mənim oğlım böyüyüncə” -  dedi /D. 69/. 
Deməli, oğuzlarda “advermə” elə-belə ucuz və ya yüngül olmur; bu 
igidlik qcyri-adi, elin bəyənib qəbul etdiyi səviyyədə olmahdır; gərək 
şər qüvvələrə qarşı durasan, yağı-düşmən qaytarasan, qan tökə, baş

____________________________________________________________ A zərbaycan  ədəb iyya tı  larixi
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kəsəsən: “01 zam anda bir oğlan baş kəsməsə, qan tökməsə, ad  qo- 
mazlardı” /D. 70/ - kəlamı məhz bu mənada anlaşılmahdır.

Bəzirganlar qayıdıb gəlincə oğlan böyüyüb ərsəyə çatır. Beyrək 
Rum  elindən qayıdıb gəbn bəzirganlan qarət etmiş soyğunçulara 
basqm  edir, mallarmı ahb sahiblərinə qaytarır; elə bu m əzm u n a  
uyğun olaraq da ona boz ayğırh Bamsı adı verihr və ya adma b u  sifət 
əlavə olunur:

“Baybörə bəg aydır: “ ...Mərə bu oğlana ad qoyasmca varmıdır?”
-  dedi. “BəU, sultanım, artıqdır” dedilər. Qahn Oğuz bəgbrin i ça- 
ğırdı, qonaqladı. Dədəm Q orqut gəldi, oğlana ad qodı. A ydır: - 
Sözüm, dinlə, baybörə bəg!.. Sən oğhnı “Bamsam” deyü oxşarsan . 
Bunm adı Boz ayğırh Bamsı Beyrək olsun! Admı bən dedim, yaşını 
allah versin!” -  dedi. Qahn Oğuz bəgləri əl götürdülər, dua q ıld ılar.  
“Bu ad bu yigidə qutlu olsun!” -  dedilər” /D. 74-75/.

Azərbaycan xalqmm advermə mərasimləri güclü ənənə k im i  
uzaq keçmişlərdən gəhr ki, VI-VII əsrlərdə, “Dədə Qorqut k i t a b ı” 
k imi mötəbər mənbədə bədii şəkildə öz ifadəsini tapıb: qəhrəm anlara  
ad lar  qoyulub, ayam alar verihb, adlara sifətlər qoşulubdur. “ K i-  
ta b ”da elə bir surət yoxdur ki, ona sifət, ayama verilməsin; hom də 
təqdirə layiqdir ki, bütün bunlar ata kök üstündə, ana dihndədir. Bu- 
rada  həm əsil-nəsəb, kökə bağhhq, həm də sifət və ayamalar var ki, 
bunlar həmin surətlərin qoçaqhğma, şücaətinə, cəsarətinə, kişihyinə, 
mərdhyinə, namərdhyinə, yalançıhğma, xarici görkəminə və s. görə 
verihr: bunlarm  hər birinə bir mərasim keçirildiyi -  yığnaq qurul- 
duğuna şübhə etmirik.

Qəhrəm anlarm  həyat -  fəahyyətində göstərdikləri yaddaqalan  
və qeyri-adi şücaət, qoçaqhq, igidhk və s. də onlarm adlarm a əlavə 
olunur, o qəhrəm anlar hər vaxt həyatda qazandıqları bu  silsilə 
sifətlərilə yad edihr və təqdim olunur. D astam n ümumi qəhrəm anhq 
ruhu, dil və üslubunun axıcıhğı bu  ad və sifətlərlə çox həmahəngdir.

İki hökm dar -  Bayandır xan  və Qazan xan  öz bitkin şəxsiyyətləri 
və hökm darhq  ləyaqətlərinə: van-dövlətinə, cah-cəlahna və buna 
uyğun o laraq da  müdrikhyi və səxavətinə, bütövlükdə ölkənin

dayağı, dirəyi o lduqlanna görə onları tam  səciyyələndirən şərəfli 
adlar -  sifətlər verihb. Bu ad və sifətlərdə bir-birinə bənzərlik və 
yaxmhq da var: hər ikisi “Tulu quşun yavrusu”dur, “Amit soyunun 
aslanı”dır, “Qaracığm qaplanı”dır və s.

Digər qəhrəmanlara “24 sancaq bəyinə” verilən ad və sifətlər də 
onlarm xarakterini açır, daxili və zahiri aləmini, geyimini və b. 
keyfıyyətlərini təqdim edir.

QaraguDə: “Qaradərə ağzmda qara buğa dərisindən beşiginin ya- 
puğı olan, acığı tutanda qara taşı kül eyləyən, bığm ənsəsindən ycdi 
yerdə dügən ərənlər əvrəni, Qazan bəgin qartaşı Qaragünə” /D. 59 / 

Dəli Donda /r/. “Dəli Tondaz: “Dəmür qapu  Dərvəndəki dəmür 
qapuyı dəpüb alan, altmış tu tam  ala göndərinin ucında ər bögürdən 
Qıyan Səlcük oğh Dəlü D o n d a ” /D . 60/. Və ya: “D əm ür Dərvən- 
dində bəg olan, qarqu sügü ucunda ər bögirdən, ğırıma yetdügində 
kimsən deyü sormıyan Qıyan Selcik oğh Dəli T ondaz” /D. 205/ 

Qarabudaq: “Hamidlən IVIərdin qələsin dəpüb yıqan, dəmür yayh 
Qıpçaq Məlikə qan qusdıran, gəlübən Q azanm  qızm ərliklə alan, 
Oğuzm ağ saqqallu qocaları görəndə ol yigidi təhsinləyən, al məxmuri 
şalvarh, atı bəhri hotazlı Qaragünə oğh Q arabudaq” /D. 60/

Şir Şəmsəddin: “Dəstursızca Bayandır xanın yağısın basan, aU- 
mış bin kalirə qan qusdıran, ağ-boz atm yahsı üzərində qar turduran 
Qətlət qoca oğh Şir Şəmsnddin” /D . 60-61/.

Beyrək: “ Parasarm, Bayburd H asarm dan parlayıb uçan, ap-alca 
gərdəginə qarşu  gələn, yedi qızın umudı, Q ahn  Oğuz imrəncisi, 
Qazan bəgi ymağı, Boz ayğırlu Beyrək” /D . 61/.

Yegnək: “Çaya çalmalu, çal qaraquş ərdəmlü, qur-qurm a 
quşaqlu, qulağı altun kübəli, Q ahn  Oğuz bəglərini bir-bir a tm dan  
yığıcı Qazıhq qoca oğlı bəg Ycgnək” /D. 61/.

Aruz qoca: “Altmış ərgəc dərisindən kürk eləsə topuqlannı ört- 
miyən, altı ögəc dərisindən gülah etsə, qulaqlarını örtmiyən, qolı- 
budı xırancə, uzun baldırları incə, Qazan bəgün tayısı at ağızlu Aruz 
qoca” /Z). 61-62/
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Bükdüz Əməo: “V an b an  peyğəmbərin yüzini görən, gnlüb-ini 
O ğuzda səhabəsi olan, acığı tu tan d a  b ığ lanndan  qan çıqan bığı 
qanlu Bükdüz Əmən” /D . 62/.

Alp Ərəo: “Kafirləri it a rdm a buraq ıb  xorlıyan. Eldən ç ıqub 
Ayğırgözlü suymdan at yüzdürən, əlli yedi qəbn in  kolidin alan, Ağ 
Məlik Çeşmə qızma nigah edən Sufı Sandal Məlikə qan qusdıran, 
qırq cübbə bürünüb otuz yedi q ə b  bəginin məhbub qızlarmı çalub 
bir-bir boynm qucan, yüzində-todağm da öpən İb k  qoca cjğh AIp 
Ə rən” /D .62/.

Dülək Uran: “ İlək qoca oğlı Dənəbilməz Dülək U ran ” /D. 287/. 
İlalmış: “Qoşa bürcdən qaym oqı əgbnm iyən Yağrmçı oğlı İlal- 

m ış” /D .205/.
Toğsun oğlu Rüstəm: “Üç kərrə yağı görmosə, qan ağhyan Toğ- 

sun oğh Rüstəm” /D. 206/
Dəli Uran: “Əjdahalar ağzmdan adam  alan Dolü U ran” /D. 206/. 
Savqan Sarı: “Yerin bir ucundan  bir ucuna yctim!” dcyən 

Savqan S a n ” /D. 206/.
Basat: “Aruz oğlı Basat” /D. 200/.
Səgrək: “Uşun qoca oğh Səgrək: eyü, bahadır, alp, dolü yigit” 

/D. 2 56 /
Əgrək: “Bahadır, dəlü, yaxşı yigit” /D. 253 /
Əmran: “Bəkil oğh Ə m ran” /D. 235 /
Dəli Domrul: “D uxa qoca oğh Dəli D o m ru l” /D. 155/ 
Qanturah: “Qanh qoca oğh Q an tu rah” /D. 170/
Uruz bəy: “Qazan bək oğh U ruz bək” /D. 122/
Buğac: “Dirsə xan oğh Buğac xan” /D . 10 /
Sarı Qalmaş: “İlək qoca oğh Sarı Q alm aş” /D. 38 /
Qaracuq Çoban: “Ərənlər əvrəni Q aracuq Ç oban” /D. 41 /

Bu qəhrəmanlardan 10-nun adma /Salur Qazan, Buğac, Bcyrok, 
Uruz, Dəli Domrul, Q anturah, Yegnək, Basat, Əmran, Səgrək/ 12 
boy qoşulub göstərdiyi şücaət, fərasot və igidlikbrə uyğun da  onlara 
adlar verilib, adlarma sifətbr əlavə olunub. Lakin  digər qəhroman-

lara hansı münasibəllo vo no üçün vcrildiyi, bu ad və sifətbri hansı 
igidlikbro, şücaot vo qəhromanlara göro aldıqlan barədə ayrıca söh- 
bət açılmır, boy boylanmır.

Xəlqi-milli kök üstündə advcrmə və ya adlara sifətbr qoşma ənə- 
nosi Azərbaycan xalqı, onun  mənəvi inkişafı tarixində qırmızı bir 
xott kimi kcçib gəlir. “Dədo Qorqud kitabı”nda bədii şəkildə təsdiq 
cdibn bu onəno sonralar, müxtolif dövr və şəraitdə öz inkişafmm yeni 
m orhəbbrinə daxil olur. Müoyyən dövrbrdə, xüsusilə adlarda ərəb- 
fars təsiri vo meylbrinə qarşı mosob yenidən canlanır, elmi və odəbi 
osorbrin mövzusu olur, problemə çcvrilirdi. Bu m ənada Nizaminin 
ana dilindo yazan müasiri Əlinin “Q isseyi-Yusif’ poeması diqqə- 
təlayiqdir. Poemada məsəb qədim adət-ənənəbrin davamı, bədii təs- 
diqi kimi özünü göstərir; problem şəklini alır, hadisəbrin gedişi ilə 
bağlanır və öz həllini tapır.

Burada istor-istomoz bir ricətə gctmək lazım gəlir.
“Qisseyi-YüsiP’in dili və üslubu təsdiq edir ki, XII-XIII əsrbrdə 

ana  dilinin sabit qrammatik qanunları, səhs və aydm ifadə şəkilbri 
ilə yanaşı adma, əsl-nəsəbə görə adam lara, tarixi şəxsiyyətbrə 
müraciot şəkilbri də qəti müəyyən idi. Məsələ, təkcə yeni doğulanlara 
milli ad vermək, adlara sifət qoşm aq meylib məhdudlaşmır, daha  
əhatəli şəkil ahrdı. Başqa dillərdən gəbn  və ya ahnan adlar, əsil-nə- 
səblər də ana  dilinin öz qayda-qanunlarm a tabe edilir və yazıhrdı və 
ya məsələ qoyulur, problem şəklinə qaldınhrdı.  Bu münasibətlə 
aşağıdakı m isralarda şair sözünü demiş və məsəbyə münasibətini 
bildirmişdi:

“M isir içra ulıı məlik olar idi,
Amn adı M alik-bin Doğar idi.
Doğar oğlı ol M alik həm bir dıış gördi,
M üabbirə tavilini sorar im di”.
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Bu misralar “Yusifın quyudan  çıxaniıb salıldığı” loslin 
başlanğıcıdır. Şair bircə bənddə bir xüsusi ismi iki şəkildə işlodib əv- 
vəlcə, Malin-bin Doğar, üçüncü m israda isə dərhal onu ana diiinə çe- 
virib Doğar oğlı M əlik  şəklində verib. Sonra, hər ycrdə bu adm  
ancaq ikinci şəkli işlənib: M əlik  və M əlik Doğar və ya Doğar oğlı. 
Bu mənahdır ki, Yusif satıldıqda bağlanan “müqavilədə” onun adı 
ana dilində Doğar oğlt M əlik  yazıhr.

Buna uyğun olaraq, poem ada xatırlanan bir sıra digər m əşhur 
ərəb ad və famihyaları da  beləcə türkcəyə çevrihb işbdihr; Öm,7r X ^t- 
tab oğh, Sabit oğlı Neman, Salam oğlu Əbdiillah, Yəqııb oğlıı Ytısif, 
Yəqub İshaq oğlu... Deyərdik ki, ad-fam ihya məsələsi əsərdo bu 
yöndə problem səviyyəsinə qaldırıhb. Hadisə və əhvalatlar ərob 
dünyasmda Misirdə, K ənan  ehndo baş versə də, şair öz azərbaycanh 
ruhunu  ora hopdurub, ana-türk adlarm a müraciət edib. Yusif qar- 
daşı Beniyəmin/İbn-Yəbin/lə görüşür, hal-əhvallaşır, ilk növbədə isə 
onu qardaşmm evlənib-evlənmədiyi, oğuldan-qızdan nəyi olduğu və 
oğlanlarma necə adlar qoyduğu maraqlandırır;

“Andan sonra sorar: öhndinmü?
Ya qardaştm, oğltn-qtztn hulundtmt?
Oğlanlartn atlartm atadmmt?
Neşə dürlü atlar verdün, düyür imdi?”

Beniyəmin on  iki oğlu olduğunu deyir və bir-bir onlarm admı 
sadalayır. Burada həzin bir nöqtə də diqqəti cəlb edir; nəshn davamı 
oğulla, a ta  teh ilə bağhdır; Yusif qardaşm dan  məhz oğul balalara 
“necə dürlü adlar verdiyini” soruşur. Beniyəmin seçdiyi adlarm poe- 
m ada baş verən hadisə və əhvalatlardan doğduğu, hər birinin müoy- 
yən münasibətlə qoyulduğunu izah edir. Bu adlarm hamısı ana özül 
üzərində, ana dihndədir;

l .  Tenqiz//Dəniz -  qardaşmm dərdindon dənizlər qırağmda gecə- 
gündüz ağladığma görə;

2. Qurt - əsərdəki “mchriban” Qurt surətinə görə;
3. Qııyu -  qardaşı quyuya sahndığma görə;
4. Qan -  qardaşmm qanh köynəyi gəldiyinə görə;
5. Kor -  atasmm ağlamaqdan göziəri tutulduğuna görə;
6. Dar -  ölkədə baş verən yeddi ilhk darhğa, qıtlığa görə;
7. Bar -  darhqdan, qıthqdan sonra ölkəyə gələn bara, bol məh- 

sula görə;
8. Arslan -  arslanları tu tub qardaşmı onlardan soraqlaşdığma 

görə;
9. Muzdur -  qardaşmı muzdurlar, qullar arasm da aradığm a 

görə;
10. Qayğıı -  qardaş qayğısmdan gecə-gündüz ağladığma görə;
11. Qərib -  qardaşmı qəriblərdən soruşduğuna görə
12. Qul -  qardaşı qul adı ilə satıldığı və qullarla mehriban 

olduğuna görə.

Sonuncu üç-dörd adm  qoyulması səbəbini Bəniyəminin öz 
dilindən eşidək:

“Həm qullart görficək, xoş arar idim,
Qəribləri görQcək, həm sorar idim,
Qayğtılart görucək, çoq ağlar idim.
Həm qullara bən mehriban oldum imdi”.

Yusif qardaşından nə üçün oğlanlarma belə adlar seçdiyinin 
səbəbini soruşur:

Beniyəmin aydı; cümlə sənin dərdin... -  

cavabmı alır.
Böyük şair Əli poem anm əsas məzmununu bu adlarda məharətlə 

verə, cəmləşdirə bilmişdir. Bir ərəbin doğulan  bütün uşaqlarm a 
türkcə adlar qoyması X II-X III əsrlər mühitində o qədər ağıla bat-

774 775



E LM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ A zə r h a v c a n  ə d əh ivva l ı  la r ix i

m asa  da, poetik arzudur, şair amalı, şair idcalmm bədii iiadosidir. 
X ü su s ib  advermə mərasimində o vaxtlar ərəb-rars d i lb r in in  təsir  
dairəsi güclü idi. Beb bir şəraitdə şair sözü, şair münsibotinin özü az 
iş görmür, hər şeydən əvvəl isə, Əlinin kamil şair-vətəndaşlıq hiss- 
b r in i  təsdiq edirdi. M araqhdır ,  e b  təxminən həmin vaxtlar, X II I  
əsrin  sonlarm da yazıb-yaratmış görkəmh dilçi-alim İbn-M ühənna  
bu  məsələdə tamam çaşıb qalmış, ifrat dərəcədə sol gctmişdir: “Türk- 
b r  farslardan, onlarm  (yəni farslarm) öz dihnə məxsus sözbri  
götürür, ona görə ki, on lann  (yəni türkbrin) öz (xüsusi) adları yoxdur 
və ya buna çox az təsadüf o lunur” .

Şair Ə hnin  m əsəbyə ayıq, səbath münasibəti və onu p rob lem  
səviyyəsinə qaldırması təsadüfı deyildi, dövrün təbb indən  irəh 
gəlmişdi. Mənəvi qidasmı “Dədə Q orqud”dan və biz^, həbhk məlum 
o lm ayan digər daha qədim ana qaynaqlardan alan adqoym a və o 
dövrdə ərəb-fars adlarmı, tarixi-dini şəxsiyyətbrin ad və əsil-nəsəb- 
b r in i  əshndə ayıraraq ana dilinə çevirib təqdiraetmə özü naihyyət, 
dil mədəniyyəti idi.

Advermə mərasimi, uşaqlara xəlqi-mihi adlar scçihb verilməsi 
tarixi prosesdir, bütün dövrbrdə həmişə fəaliyyətdədir. Azərbaycan 
mənəvi fıkri, dih tarixində əcnəbi təsirlərə qarşı mübarizə m eylbri 
güclü olmuş, qədim dövrbrdən  başlanan bu m eylbr XIX-XX əsrb- 
rədək də davam  edib gəlmiş, H .Zərdabinin , C .M əmmədquIuza- 
dənin , M.Ə.Sabirin, F .Köçərlinin yaradıcıhğmda daha  ycni şəkil 
almış, öz inkişafmm növbəti mərhəbsinə kcçmişdir. Biz C .C abbarh  
yaradıcıhğm da, səbflərindən fərqli olaraq, bu kök, özül üzərində 
adqoym anm  əməli tətbiqini görürük. C .C abbarh  yazıçı-tədqiqatçı 
sövq-təbiisi ib  xəlqi-milli adqoyma sahəsində dönüş və deyərdik, tam 
bir  dövr açdı. Yaradıcıhğm m  m əzm unu qəhrəm anlarm a seçdiyi 
gözəl milli adlarla güclü təsiredici və nümunəvi iş gördü. Məs., ədib- 
d ram a tu rq  tarixi mövzuya müraciət edərkən, təkcə “ Od gəlini” 
pyesində VII-VIII ə s rb r i  və üm um iyyətb  Azərbaycan ruhunu , 
mənəvi fıkir tarixini və dilini təmsil edən gözəl adlar seçmiş və qəhrə- 
m a n la rm a  vermişdi; Elxan, Solmaz, Qorxmaz, Dönməz, Sönm^z,

Toğml, Giilgiin, Altay, İldmm, Yanat dağ, Oddamdı...
C.Cabbarhnm digər, istər tarixi, istərsə də müasir mövzulu əsər- 

brində işbtdiyi, qəhrəmanlarma verdiyi adlar da ədibin tarixi, söz- 
ad mədəniyyəti ənənəbrinə sadiq qaldığmı, xəlqi mövqcyini, milli 
ruhunu  təsdiq edir. Bu m ünasibə tb  ədibin qəhrəmanhınna, 
su rə tb rinə  verdiyi adlara bir daha nəzər salaq: Aydın, GiiU^kin, 
Oktay, Sevar, Gülgəz, Aslan, Nəvgiz, Dursun, Elxanlı, Özdamiv, Sevil, 
Giiliiş, Giindiiz, Almas, Xammnaz, Giilverdi, Siirmə, Yax^ı, Giilxa- 
nım, Sona, Giilsiim, Yaşar, Toğrul, Giilsahah, Ötkiin, Giihr, Turac.

Dünyaya təzə gəbn körpəbrə  ad seçilməsi mərasimindn bu ad- 
larm nə qədər müsbət təsiri, rolu olduğunu hamı çox gözəl bilir.

Xalqımızm mənəvi inkişaf tarixində ərəb-fars dillərinin təsirinə 
qarşı hər zaman az və ya çox dərəcədə mübari/x) meylbri olmuş və 
bu, öz işini görmüşdür. Xalqımızm gözəl adqoyma mərasimbri olub, 
var və olacaqdır: “Ad günü” şənliyi də b u radan  yaranıb. Uşaq- 
larımıza ad qoyulması tarixi kökü, ənənəsi olan çox ciddi və mə- 
suliyyətli işdir, gözəl ənənədir.

“Ot kökü üstdə bitər” dem işbr. Gəlin, ana dilimizin zəngin söz 
boxçasmdan seçib, gül balalanmıza gül kimi də xoş və gözəl adhır 
vcrək. Bunun üçün ilkin və ən gözəl mənbələrdən biri “Dədə Qorqud 
kitabı” , Dədə Qorqud ənənəsidir.

2) Q IZ SE Ç M Ə -B Ə YƏ N M Ə , AD AXLAN M A...
“Baybörənin oğh Bamsı Beyrək boyı”nda Bcyrək hələ dünyaya 

gəlməmiş, qiyabi olaraq Baybecanın qızma “bcşikkərtmə" adaxlanır.
Bu, b eb  olur. Adətincə, Qam  Q an oğlu xan Bayandır İç Oğuz, 

Taş Oğuz bəybrini düyünə yığmışdır. Baybörə bəy də buradadır. O, 
sağma-soluna baxır, cavan igidbri görür, dərindən ah çəkir, ağlayır. 
Məlum olur ki, onun oğlu yoxdur, bir gün düşüb ölsə, yerində yur- 
dunda kimsə qalmayacaq. Eyni vəziyyətdə Baybecan bəy qız arzu- 
layır: “Dirsə xan...” boyunda olduğu kimi, Q ahn Oğuz bəybri əl 
qaldırıb dua edir, Baybörəyə oğul, Baybecana qız diləyirbr. hlə bu 
andaca arzu şəklində Baybecan bəy bu sözləri dcyir: “ Bəylər, allah-

776 777



ELM Ə D D İN  ƏLİBƏYZADƏ . A zə rh a v c a n  ədah ivvu lı  ta r ix i

təala mana bir qız verəcək olursa, siz tanıq olun; monim qızım Bay- 
börə bəlç oğhna beşikicərtmə yavuqlı olsun!” /D. 69/.

Belə anlaşılır ki, bizdə arzulama, yəni arzudan doğan arzu şək- 
lində adaxlanmanm tarixi çox qədimdir. Belə lıallara bu gün belə 
rast gəlirik.

Aylar, illər ötür, Baybörənin oğlu, Baybecanm qızı olur; böyüyür 
ərsəyə çatırlar. Günlərin bir günü onlar görüşür. Ox atışır, at çarpışır, 
yanşırlar, bir-birinə tanışlıq verirlər.

“Qız aydır: “yigit, Baybecamn qızı Bam çiçək m^nam!” -  dedi, 
Beyrək üç öpdi, bir dişlədi. “diigün qanlu olsun. Xan qtzı!” -dcyü bar- 
mağm dan altun yüziği çıqardı, qızm parmağma keçürdi. “Oı tamızda  
hu, nişan olsun, xan qızı!” ~ dedi.

Qız aydır: “Çün b ö yh  oldı, haman im di ir^U turmaq g^vək, bəg 
ö^ /ı / -d ed i” /D. 80/.

Buradakı “imdi irəlü turmaq gərək!” fıkri clçilik və toya işarə-
dir.

Beyrək evə gəldikdə, ata ilə oğul arasm da gedən söhbət bu 
mətləb üstündədir: evlənm ək, elçiliyə getm ək, toy-düyün.

Ata; “Ay oğul, Banıçiçəgin, bir dəh qardaşı vardır, adma Dəli 
Q arcar deyirlər. Qız diləyini öldürər” .

Oğul: “Ya pəs nedəHm?”
Ata: “Oğul, Q ahn Oğuz bəglərin odamıza oxuyahm, necə məs- 

ləhət görərlərsə, ana görə iş edəhm” /D. 80-81/.

A ta  ilə oğul arasmda gedən bu söhbət, məsləhətləşmə adət-ənə- 
nələrimizlə bağh bir sıra mətləbləri bəyan cdir; ailə qurm ağm  mə- 
suhyyəti, el adəti, eldən-obadan qız scçmək, bəyənmək, sonra “irəli 
d u rm a q ”, elçi göndərmək və s., bizi min-min ihər qədimlərə, ulu 
keçmişimizə aparır, “Oğuz zam anı”ndan da uzaqlara çəkir. Məhz 
ailə qurm aq elə belə yüngül iş, adi məsələ deyil, ənənə ilə bağlıdır. 
Sevib-sevilmək gərək...

Qahn Oğuz bəyləri mosləhətə dəvət olunur. Ortaya “bu qızı is-

təməyə kim vara bilər?” müşkülü çıxır. Qızm qardaşı tərsin biridir. 
dəhdir. Jilçihyə kim gctsin? Buna kimin cəsarəti çatar? Bu iş chn 
ağsaqqah, böyük nüfuz sahibi Dədə Q orquda tapşırıhr ki, bəlkə, 
onunla o, dil tapa bilə.

Dədə Qorqudun necə qarşılandığı bizə məlumdur. Lakin burada 
ortaya yeni bir məsələ çıxır. Bir qədər yumşalan Dəh Qarcar qız qar- 
daşı üçün xcyli mal istəyir, tələb edir;

Bin huğra gətim in kim , maya görməmiş ola.
Bin daxi ayğır g^türün kim, heç qısırğa aşmamış ola.
Bin dəxi qoyun görməmiş qoç gətürün 
Bin də quyruqsuz-qulaqsız köpək gətürün  
Bin dəxi hürə gətürün mana, - dedi.
Əgər hu dcdigim nəsnələrigətürərsinüz, xoş verdim”

/D. 85/.

Dəh Qarcarm istədiyi, tələb etdiyi mahn min-min hcsabhmması 
özü də maraq doğurur. Bu, təsadüfi dcyildi. Cıörünür, bu rəqəm 
“Avesta”dan gəhr. Belə hcsablama “Avcsta” üsulu, üslubudur.

Qədimdən ailə və onun ilkin zəruri chtiyaclarmı ödəmək 
məqsədilə, yeni qurulan ailə rahat yaşasm deyə, ona ikitərəHi qayğı 
göstərilib, oğlan və qız evi bu müqəddəs işdə müştərək iştirak edib. 
Bu adətdir, ailə qohum luğu münasibətlərinin bir qoludur. Lakin 
məsələdə ifrata varmaq, həddi aşmaq olmaz. Dəli Qarcar özünü 
dəliliyə vurub həddini aşır, ənənəni, qanun-qaydam pozur, ədəb-ər- 
kanı da gözləmir, “min birə” , “min də köpək” istəyir. Buna yol ver- 
mək olmazdı, dəlini ağıllandırmaq gərəkdi. Odur ki, layiqli cəzasmı 
ahr; Q orqud Ata onu “birə d am m a” sahb çığırdır, imdad istədir, 
ona tövbələtmə verir.

Bu səhnə çox ibrətli olub, adət-ənənələrimizin kcşiyində durmaq, 
onları qorum aq, yaşatm aq, saxtalaşdırmağa imkan verməmək 
məqsədilə yaradıhb. “K itab”da da öz həllini gözəl tapıb. Dəli Qar- 
car, nəticədə öz hərəkətlərindən peşman olur, xəcalət çəkir. O, tər-
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biyəbnir, ağıllı, ədəb-ərkanı gö/,byon votondaş t)lur. liunu onun son- 
rak ı davranışı, rəftarı təsdiq edir.

Oğlan evbnməli, qız ərə getməlidir. Bu tobii proscsdir, hoyatm  
əbədi qanunudur. Buna qarşı du rm aq  ancaq doülikdir. N ohayət, 
Dəli Qarcar bunu dərk edir. 16 il Beyrəkdon xobor-ətər çıxmadığm- 
d a n  gəlib ədəb-ərkanda Bayandır xandan bacısmı başqasm a 
adaxlanmağa, ərə verməyə icazə istoyir...

Evbnm ək, a ib  qurm aq boşər övladmm ozoli, böyük nailiyyəti 
müqəddəs əməli, əbədi ehtiyacıdır. Bunsuz kcçinmok olmaz. “Qanlı 
qoca oğh Qanturalı boyı” atanm bu arzusu ib  başlanır: “Y aranlar, 
a tam  öldi, mən qaldım, yerin-yurdun tutdum . Yarmki gün m ən 
ö b m , oğlım qala. Bundan yekrəgi yoxdur ki, gözüm görərkon, oğul, 
səni evərəyim!” -  dedi” /D. 170/.

Lakin  ulularımızm rəyincə, bizim monəvi kcyfiyyətimizcə, hər 
y e tənb  evbnm ək, a ib  qurmaq olmaz. Cıorək göz görə, könül scvə. 
Bu görmək, görüb seçmək və sevmək dastanlarda məharotb, prob- 
lem səviyyəsində, “Oğuz zam am ”nda necə vardısa: ebco də qoyulur 
və ali mənəvi keyfiyyət, dəyər kimi təqdim edilir.

Oğuz elində evbnmək, a ib  qurm aq son dorocə ciddi vo mənəvi 
dəyərdir. A ib  ancaq sevgi və ciddi smaq əsasmda qurula b ib r .  Bu 
mənəvi keyfiyyət iki Oğuz gəncinin, igidinin Beyrək vo Q anturah  
ib  a ta lan  arasmdakı söhbətbrdo bclə il'ado olunur.

Beyrəyin atası: “Oğul, dan-dansux bu gün Oğuzda nə gördün?”
Beyrək: “Nə görəyim, oğh olan evorimiş, qızı olan köçürmüş...”
Atası: “Oğul, ya səni cvərmaxmı gorək?”
Beyrək: “Bəli, bəs ağ saqqallu əziz baba, evormax gərək” .
Atası: “Oğuzda kimin qızm alı verərin?”
Beyrək: “Baba, m ana  bir qız ah ver kim, mon yerimdən tur- 

m a d m  ol turgəc gərək! Mən qaraquc  atım a binmədin ol binmax 
gərək! Mən qırıma varm adm  ol m ana baş gətürmək gərək! Bunm 
kibi qız ah ver, baba, m a n a” .

Atası: “Oğul, son qızdibmozson, kondüno bir hampa istərmişsən.

Oğul, mogor son istodigin qız Baybccan bok qızı Banıçiçok ola?"
Beyrək: “ Boh, pos, ovot, ağ saqqalu oziz baba, monim doxi is- 

todügim oldur” - dcdi” /D. 80-81/.

Atası ilo Qanturalı arasmda evlonmok barədə söhbət elə bu məz- 
m unda gcdir.

Qanturalı ilo ikyroyin cvlənmok istoyib bağh gedən bu söhbotbr 
Oğuz elindo qız scçib boyonmək və cvlənməyin müoyyon yoluna, qay- 
dasma düşdüyünü tam tosdiq edir.

3) TOY-DÜYÜN VƏ BAŞQA M Ə N Ə V İ D Ə YƏ R LƏ R
Oğuz aib hoyatı dastanlarda ali şəkildo qoyulur, holl olunur. Bu- 

rada Oğuz adot-ənənosi, qayda-qanunu və ədəb-ərkanmdan konar 
söz-söhbət ola bilməz; bork-boş, çotinlik, sm aq anları vo s. bu 
moqsədbdir, scvən və sevilonin bir-birinə layiq olub-olmadığmı tos- 
diq üçündür.

Q anturah  qız axtarıb tapır, bəyənir, sevir, scvgisini sm aqdan 
keçirir vo evlonir.

Beyrək eldon-obadan uzaq düşür, ilb r keçir qayıdıb elo gəbrkon 
sevgilisini yenidon sınaqdan keçirir, onun məhobbətino inanır və 
evbnir.

Dəli Domrul cvlidir, eyni qaydada sevib-sevilməkb ailə qurub, 
övladlan var, xoşboxtdir. Lakin baş veron ağır günbrdə a ib  smağı 
ycno do öz işini görür: boyda or-arvad mohobbotinin əsl nümunosi 
verilir...

Bütün bunlar Oğuz a ib  hoyatınm rcal monzərosidir.
Sevgi ürokdon gobn hiss, duyğu, qanı oynadan oddur, alovdur, 

ihıhi ncmətdir. O, hor çotinlik qarşısmda söno, sına bilməz, sönso, 
smsa, dcmok mohobbot dcyilmiş. Oxucu Q anturahnın , Beyroyin, 
Dəli Domrulun mohobbotino, a ib  hoyatına ancaq hosod apanr,  bunu 
öz hoyatma totbiq cdir, o da onlar kimi olmağa çahşır. Bu mənada 
“ Dədə Qorqud k i ta b r ’nm ailo, monovi-torbiyəvi dəyori ovəzsizxlir.

“Dodo Qorqud kitabı” ibrot kitabı, aib-mohəbbət kitabıdır.
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A ib  məhəbbəti insam həyata bağlayan ilahi-ruhani qüvvədir, in- 
sanm  həyat sevgisini ilahibşdirir; onu heç nə ilə əvəz ctmək olmaz, 
heç nəyə dəyişmək olmaz.

“Dədə Q orqud k itabv’nda “toy-düyün” iki mənada anlaşıhr: 1) 
zəruri, vacib iş və ya dövlət əhəmiyyəth məsələlərin müzakirəsi və 
həlh m əqsədib  toplantı, yığnaq, bir yerdə “düyün”lənmək; 2^ 
e v b n ən  gəncin, yerii quru lacaq  a ib n in  şənhyi, yığmcağı. O ğuzda 
“toy-düyün” şənhksiz, yemək-içməksiz keçməzdi.

İlk “Dirsə xan oğh Buğac xan b o y r ’nda deyihr; “X anlar xanı 
xan Bayandır yılda bir kərrə to y  edib. Oğuz bəgbrini qonaqlardı. 
Genə toy edib...” ID. 10/. Yenə həmin “boy”da a ib  övladsızhqdan 
qəm-qüssəyə batıb. Bayandır xanm məclisindən pərt qayıtmış Dirsə 
xan  “səndənmidir, məndənm idir!” suah ib  sevimh arvadm a 
qəzəbbnir,  istər-istəməz onu acılayarkən arvadı onu  bu s ö z b r b  
sakitbşdirir;

“Ulu to y  eh , hacət d ih !” -

deyə Dirsə xanı əhaçıq, səxavətli və mömin olmağa çağınr ki, T a n n  
on lara  rəhm edib bir övlad versin.

Burada “toy”, “ulu toy” qonaqhq, yemək-içmək, ac q arm lan  
doydurm aq mənasmdadır. Amma, hər halda bir yerə yığışmaq, Tan- 
n d an  birgə dilək diləmək, Tann-Allah yolunda ürək genişliyi ib  süfrə 
açm aq və xüsusib yoxsullara mərhəmət göstərmək, kömək etmək 
kimi xoşniyyətlilik, xeyirxahlıhq təbliğ edilir. Bu ürək genişliyi və 
xoşniyyət qadm m  təkhfı və məsbhətidir. Və bu “ulu toy”un uğurlu 
nəticəsi də olur; Buğac kimi bir igid dünyaya gəlir və onun adm a bir 
“b oy”da bağlanır, dastan qoşulur.

Evbnm ək, a ib  qurm aq m əqsədib  cd ibn  toyda, düyündə məclisi 
dah a  şən etmək üçün yarışlar keçirmək, at çapmaq, ox atm aq qay- 
daları var ki, ənənəvi olaraq davam edib gəhb. Bunun da sədası daha 
uzaq keçm işbrdən gəlir. Bu mənada yenə “ Bamsı Beyrək boyı”nda 
toyda oxatma şənliyi təsirli və maraqhdır, dastanm  ümumi ahənginə

güclü ton vcrir, hor monada Hcyroyin loyaqətli, qoçaq igid olduğu 
əyani tosdiq cdilir.

Bcyrək ozan paltarmda toyda igidlərə qoşulur. O da ox atır və 
ona öz “tozlu qatı yay” mı vcrirbr. Bcyrək aydır; “ Bəglər, sizün 
cşqinizo çokəyim yayı, atayım oxı" - dedi. Məgər göyginin yüziğinə 
nişan atarlardı. Bcyrok oqla yü/.igi urdı, paraladı. Oğuz bəgbri bunı 
güricok ol-olo çaldılar, gülüşdülor” /D. 109/.

Bu qolobodon .sonra Bcyrok Q azan xanm icazosib qızlar məc- 
lisino daxil olur. Moqsədi vardı. Gəlinin oynamasmı təb b  edir. 
Bcyrəyin təhrikiio oynamağa duran gəlin -  Banıçiçək qırmızı qaf- 
tanmı gcyinir, barm aqlan  görünməsin deyo gizbdir. Çünki bar- 
m ağmda Bcyrəyin vaxtib taxdığı nişan üzüyü vardı. E b  Beyrək də 
bunu görmok istəyirdi ki, sözünüdcsin, üroyini boşaltsın.

“BiLı^ind,vt on parmağıtn souq almış,
Qtzıl altun ı>.ıtirün 
Xan qızına tırnaq yonım
Eyihlic.ı, xan qızı, vavmaq cyih olıır” /D. 115/.

Bu misralar, olbətto, Banıçiçoyi dindirmək, danışdırmaq üçün 
idi. Banıçiçok dözmür, dillənir, bu cyibə, “cyibli olmağa” ctiraz edir; 
“Mərə dolü ozan, mən cyiblümiyəm kim, mana cyib qoşarsan?” dedi. 
Ciümüş kibi ağ bilokin açdı, olin çıqardı, Bcyrəgin kcçirdigi yüzük 
görindi. Bcyrok yüzigi tanıdı” /D. 115/.

Bcyrok do clo bunu istəyirdi. Bununla da motlob aydın olur. Das- 
tanda bu sohnə çox hoyəcanlı vo bodii cohətdon kamil işbnib. Bunlar 
bizim toylarımızdan yaddaşlara hokk olunub qalan mənəvi dəyər- 
lorin gözəl vo həzin nişanoloridir.

Cıəlinin Banıçiçoyin atm bclinə qalxıb Bcyrəyin gəlişi mü- 
nasibətib qayınata və qaymanasmı muştuluğa tobsmosi tobii, səmimi 
və ənənəvidir.
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“Arğab-arğab qara tağııı yıxılnu^dı
yııcaldı axır!..

Qanlu-qanlu sulann sovğulmışdı,
çağladı axır!..

On altı yıllıq fwsratin -  oğhm
Beyrək gəldi axır!..

Qayınata, qaymana muştuluq mana
nə verərsiz? -  dedi’WD. 117/.

Gəlin də eyni səmimiyyətİə və mehribanlıqla qarşılamr:

“Dilin iiçün öhyin, gəlincigüm!
Yolıına qurban olayut, gəHncigüm!” /D. 117/.

Xeyirli bir iş, hadisə və ya uzaq bir səfardən gəbnləri yaxm 
adam lannm , dostlarmm, qohum larm m  təbrik etməsi, muştuluqla- 
ması çox qədim zamanlardan qalma sevinc əlaməti, mənəvi teldir ki, 
“Dədə Q orqud k itab ı”nda əksini tapır. Məsələn, Q azan  xanm 
diHndən də eşidirik ki, “M uştuluq, Baybörə bəg! Oğhn gəldi” , - dedi. 
Baybörə bəg aydır: “Oğhm idigin andan  biləyim, sırça parmağmı 
qanatsun, qanmı dəstmala dürtsün, gözümə sürəyin, açılacaq olursa, 
oğlum Beyrəkdir!” -  dedi” /D. 118/.

Dastanlarda belə qan yaddaşı ilə gələn hisslər kompleks şəkhndə 
verilir, bunlar bizim “Oğuz zam anı”mızm və bu günümüzün mənəvi 
dəyərləridir. Övlad həsrətilə ağ lam aqdan gözləri kor olmuş atanın 
oğlunun qanmı sürtməklə gözlərinin açılması yenə də bizim açıqlan- 
masma çətinlik çəkdiyimiz hansısa əzəli ənənədən gələn bir incəliklə 
bağhdır...

“Uşun qoca oğh Səgrək boyı”nda Səgrəkə məlum olur ki, onun 
qardaşı dustaqmış, düşmənin əlində əsirmiş. O necə olur-olsun qar- 
daşmı qu rta rm aq , əsirlikdən xilas etmək qərarm a gəlir. Qərar 
qətidir, onu bu yoldan çəkindirmək olmaz: ölmək var, dönmək yox- 
dur! Ata-ana isə çox narahatdır: bircə oğuldur, gedər, o da qayıtmaz.

Tədbir tökürlər ki, onu bu yoldan saxlasmlar. Hətta ana-ata Qazan 
xanla məsbhəlləşməh olur. O, məsbhət görür ki, “ayağına ət tuşağm 
urun!” , yəni oğlam evbndirin . A ta-ana toy edib təbm -təbsik onu 
evbndirir. Amma bu da təsir etmir, oğlan qərarmdan dönmür, ölümü 
gözü allına alıb qardaşmın ardmca getməyə hazırlaşır.

Hvbnmək, a ib  qurm aq hər vaxt mümkündür. Amma qardaş ə b  
düşməz. O isə dardadır, əsirdir, onu  xilas etmək gərək: bu mənəvi 
borcdur, qardaşhq borcudur.

Beb də olur. Səgrək qəhrəmanhqla qardaşı Əgrəki düşmən əlin- 
dən çəkib ahr.

Oğuz igidi, oğuz əri üçün vəfah dost, yoldaş və ona olan məhəb- 
bət, sədaqət qardaş məhəbbəti, sədaqəti qədər doğma və əzi/.dir. 
Dostu, yoldaşı darda-çətində, əsirlikdə qbymaq olmaz. Bu tel “ Bay- 
börənin oğh Bamsı Beyrək boyı”nda qoyulub, uğurla həll cdilib. 
Beyrək çətinlik və əzab-əziyyətb gəlib Oğuza çıxır. Nişanhsını 
Yalançı oğh Yalançığm əlindən qurtarır ,  ona  qovuşur. Lakin 
gərdəyə girməyə razıhq vermir. Çünki o, narahatdır, 39 dost- 
yoldaşmı düşmən qalasmda qoyub gəlmişdi. O nlan  xilas etmədən o, 
rahat və xoşbəxt ola bilməzdi...

“Qazan bəg aydır: “Gəl muradm a yetiş!”
Beyrək aydır: “ Yoldaşlarımı çıqarmaym ca, hasan almaymca, 

m urada  irmə/nm” dedi.
Qazan bəg: “Oğuz bəgini sevən yetsün!” dedi.

Q ahn Oğuz bəgləri atlandılar. Bayburd hasarma çapar yctdibr. 
K a l i rb r  dəxi qarşıladılar...

Beyrək, Yegnək, Qazan bəg, Qarabudaq, Dəli Dondaz, Qazan 
oğh U ruz bəg bunlar hasara  yürüş e td ib r .  Beyrək otuz  tokuz 
yigidin üzərinə gəldi. Anları sağ və əsən gördi, Allaha şükür eylədi” 
/D. 119-120/.

Oğuz cli birdir. Oğuz elinin, Oğuz ərinin mənəvi aləmi budur. 
İndi hanı o mənəvi abm !..  Hanı bu birlik! C)zümüzə qayıdaq
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kökümüzə qayıdaq!!!

* * *

Dostluq, yoldaşlıq, vəfa, sədaqət, halal çörəyə hörmət, ehtiram 
kimi yüksək insani h issbr Oğuz gəncbrinin mənəvi dəyərbridir.

Bamsı Beyrək Aruz qocanm tələbi-təhriki ilə Qazan xandan dön- 
mür, ölümün gözünə dik baxaraq “yüz para edılməyə” hazır olur.

Qazan xan Beyrəyin ölüm xəbərini eşidib sarsılır, bu böyük insan, 
sərkərdə hönkür-hönkür ağlayıb oturur, ölümün baisi dayısı Aruza 
qarşı tədbir tökür, nəticədə bu xəyanətə görə onun başmı kəsdirir.

Səgrək qardaşm ı düşmən əsirliyindən xilas etməyincə, aib 
səadətindən imtina edir.

Eyni mənəvi keyfıyyət Beyrəkdə də təkrar olunur.
Adət-ənənə güclü xəlqi keyfıyyətdir; çünki əsrlər boyu qazanıhr, 

m in bir sm aqdan keçirihb xalqm maddi-mənəvi həyatma daxil olur. 
Dil isə bu adət-ənənəyə elə biçim verir ki, o, xalqm mənəvi aləminə 
həkk olunur, onun ədəb i-m ^əv i sərvətinə çevrilir. Məhz bu  mənada 
“Dədə Q o rqud”un canh həyat tərzi və adət-ənənə ilə bağlı ifadələri 
çox söz deyir. Həmin adət-ənənə və ifadələrin çoxu indi də öz hök- 
mündə qahr, az-çox dəyişikliyi ilə xalqımızm bugünkü həyatına 
daxildir; Məs., böyüklərin əlini, kiçiklərin isə boynunu öpmək və 
qucmaq ədəb-ərkan, hörmət və mehribanhq əlaməti olaraq gcniş şə- 
kildə müşahidə edilir: böyük-kiçik münasibətləri üçün bu keyfıyyol 
hər yerdə gözlənilir, böyüklər tərəfmdən kiçiklərə tövsiyə olunur; 
"‘Atasınm anasmm əlin öpdi”/2 6 i/;  “Babasımn anasmtn ^lin öpdi, ha- 
lallaşdı”/225/; “Bayandır xamn divanma vardı, ə löpd i”/253/; “Əgrak 
kiçiqardaşm , boymn öpdi; Sagrək dəxi ağastnm əlin öpdi”/270/; “Ağ 
saqqallu babası qarşu gəldi, oğlannn boynmı qucdı” /252/; “Ağız- 
dildən Bayandıra salam vergil; bəylərbəgi olan Qazanm əlin öpgil!” 
/244-245/...

Bununla belə, elə adət-ənənələr də var ki, bunlar artıq sıradan 
çıxmış, yox olub getmişdir; lakin “K ita b ”da əksini tapıb, müəyyən 
münasibətlərlə işlənib, daxili m əna daşıyıb.

Bcyrəyin “Q ızd alUm gətürin xan qm n a Urnaq y o n u n r  tənəsı clə 
belə dcyilməyib; bu qədim bir adət-ənənə ilə bağh olmaya bılməz. 
Və ya, Baybörə bəyin “parm aq qanadıb gözd sürm ək” ifadəsı, bəlkə 
də əsatiri məna daşıyır, nağıl süjetlərindən gəlir. Lakm, hər halda 
milli-xəlqi zəminə əsaslanır, onun  meydana çıxması, müəyyən bır 
adət-ənənənin ifadə tərzi kimi xalq arasm da vahidləşməsinin öz 
tarixçəsi vardır. Beb  ifadəbr münasibətsiz yaranmır. Bunlar boy- 
larda xatırlanıb reallaşsa da, onlarm yaranm a tarixi çox-çox əvvəl-
lərə aiddir. . .

Təxminən bu sözbri dastanlarda işb d ib n  aşağıdakı kımı Ira/co-
loji birbşmələr -  ifadəbr haqqm da d a  demək olar.

“Ağ çıqarıh qara geym ək”; “Ağ otağı qoyuban qara otağa giı- 
m ək”; “Gög gcyüb qara sarm m aq”; “Qara geyüb gög sarm m aq”; 
“Q a r a lu -k ö g l i  oturmaq”; “Q aza bənzər qızı-gəlini ağ çıqarmış, qara 
geym iş” /97/; “Ağ otağı qoyuban, qara otağa girən qnlar! Ağ çığarıb 
qarageyən qızlar!” i m  “ Bunı eşidüb Qıyan Səlcuk oğh Dəlü Don- 
daz  ağ çıqarıb, qara gcydi” /92/; “ Anam mənim üçün gög geyüb qara 
sarmsım! Qalm Oğuz clində yasım tutsun!” /144/; “ Baqdı gördı qız 
qardaşlan qaralu-gögli oturarlar” /105/; “Qırq-əIIİ yigit qara geyub,
gög sarmdüar ” 12991.

“Adqoymaq, bəglik istəm ək”; “Dədəm Qorqut gəlsün, bu oğlana
adqosun. Biləsincə alub babasm a varsun. Babasmdan oğlana bəglık 
istəsün, taxt alı vcrsün dcdilər” /17/; “ Bayandır xanm ağ mcy- 
danm da bu oğlan cəng ctmişdir. Bir buğa öldürmüş. Sənm oğlun adı
Buğac olsun!” /18/.

“Ayağtna ət tuşağm ıırmaq”; “Ayağma ət tıışağı ıırun!” dcdı.
Yauqiısı vardı. Tcz dügün-dirink ctdilər /260/.

“Ayağma düşm ək”. Bu ifadə özünü iki mənada göstərir. 1) hör- 
mət, scvinc, şadlıq əiamətı kimi; “ Böyb degəc qız tanıdı, bıldı kım, 
Bcyrəkdir. Cübbəsib. Çixasilə Beyrəgin, ayağma düşdi” l\  17/; “Qaza 
bənzər qızı-gəlini Qa/.ana qarşu gəlüb əlin öpdilər, ayağma düşdUər’ 
/290/ ... 2) yalvarış, qorxu əlaməti kimi; “Dəli Qarcar... Dədənm

____________________________________________ Azərbaycan  ədəhiyyatı tarixi
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ayağıııa düşdi: “Allah eşqinə, bəni qurlar! dcdi” /88-89/ vo ya “Taş 
Oğuz bəgləri bunı görüp, lıəp a tdan  endilər, Qazanın ayağına 
düşdihr. Suçlarm dilədibr, əlin öpdilər” /303/, Bu mənada digor ifadə 
“Qıhcı altmdan keçm ək” \d\om\x ib  işlədilib: “ Yalancıq gördi kim, 
yanar, sazdan çıqdı. Beyrəgin ayağma düşdi. Qılıcı altmdan keçdV’ 
/119/.

“Atm boğazlayuh aş vermək”: “Gəlməzsnn, ol voqt monim öldü- 
gimi bibsən. Ayğtr atum boğazlayub aşum vcrg iir  .

“Atm  quyruğm kəsm ək”: “Böyrok burada söybdi, aydır: 
yigitbrim, yerünüzdən uru turun! Ağ-boz atumm quyruğım k.ısin!” 
/298/; “Ağ-boz atmm quyruğmı kəsdilər” 11991.

“Beşikkərtm ə yauqlu olm aq”: “Baybecan bog aydir; bogbr, 
Allah-taala m ana bir qız verəcək olursa, siz tanıq ohn mənim qızım 
Baybörə bəgin oğluna beşikkərtmnyauqlu ohun” ~ 1691-, “Baqdı
gördi bu otağ Banıçiçək otağıymış ki, Beyrəgin beşikkərtmə nişanlm, 
adaxlusıydı” 1161.

“Q abasanqgötüriibyerəçalm aq”: “Böylə degəc, qırq yigidi qaha 
sarıqlarm götürdUər, yerə çaldüar” 1911, “Beyrəgin babası qaba sarıq 
götürüb yerə çaldı, tartdı yaqasm yu  td ı” /91/.

“Qədəmi qntsız gəlin deyilm ək”: “ Qız aydır; Qədəmi qutsız gəlin 
deyineə, udsuzgəlin desünbr. Q ayınatam a, qayınanama ayıdayım 
dedi” /262/.

“Qüıcm çıqarıbyeri çalıb gərtm ək”: “Oğuz yigidinin öykəni qa- 
pardı, qıhem çtqardı, yeriçaldı kərtdi, ayıtdı kim: Yer kibi kərtiləyin, 
top raq  kibi saurılaym! Qıhcıma toğranaym!..” /189-190/.

“Dügünü qutbı olmaq”: “Beyrək üş öpdi, bir dişbdi: Diigün qutlıı 
olsun, xan qızı! -  deyü barmağından altun yüzügi çıqardı, qızın par- 
m ağm a keçürdi. Ortamızda bu nişan olsun xan qızı!” dedi” /80/.

“Ərgənlik qırmızt qaftan göndərmək ”: Adağlusmdan ərgənlik hir 
qırm m  qaftan gəldl Beyrək geydi” /89/.

“Kiçi dügünün eləyib, ıdu dügününə vədə qomaq”: “Yalançı Yal- 
tacuq  kiçi dügünün elədi, ulu dügüninə vədə qodı” 19Al.

“Gərdək dikm ək”, “Gərdəyə girm ək”: “Beyrək xan dəxi oxın atdı.

dihinə gərdəgin dikdi'’Iİİ9I\ “Aydır, Nə oturarsan suUanım?! Baybe- 
can bəg əvvəl sana vcrəcəgi qızı Beyrəkə verdi. Bu gcc^gərdəgə girür
-  dcd i” /90/; “Qırq ycrdə qızıl ala gərdək dikdirdi. Q anturahya 
gətürüb gərdəgə qoydılar” /189/.

“Göykinin yüzüginə nişan atm aq”: “A ndan  Beyrək aydır; 
“ Bəgiər, sizün eşqinizə çəkəyim yayı, atayım oxı” -  dedi. Məgər 
göykinin yüzüginə nişan atarlardı. Beyrək oqla yüzigi urdı, paraladı” 
/109/.

“Namusını sıadırmaqlhıamusmı sım aq”: “Sənin ətündən, oğul, 
ycyəyinmi? Yoxsa, sası dinlü kafırin döşəginə girəyinmi? Ağan 
Qazanm namıısmı sındıraymmıV' l'bV', “ Anlar bir yedigindən sən iki 
yegil! Səni kafirbr bilməsünbr, tuym asunlar. T a  kim, sası dinlü 
kafırin döşəginə varmıyasan. Sığrağm sürmiyəsən. Atam Qazan na- 
musını sımayasan! Saqın! -  dedi” /54/.

“Ocağı issiiz qomaq”: “ Babası ağladı, aydır; “Oğııl, ocağtm issüz 
qoma! Kərəm eyb, varma!” -  dedi” /225/.

Və s. və i.a.
Bütün bu qədim və daha əzəH olan islama qədərki adət-ənənəb- 

rin ifadə şəkilbrib  yanaşı, yeni “islam mədəniyyəti və qayda-qanun- 
ları” da adət-ənənə hahna keçir, yerh ə n ə n ə b rb  calanır, xalqm 
məişətinə daxil olurdu. Məs.: Kitabda ədəb-ərkan, hörmət-ehtiram 
m ənasm da çoxlu “baş endirmək”, “baş endirib, bağır basmaq” \fado- 
b r i  var; anlaşılır ki, bunlarm tarixi də qədimdir. Lakin b u n b ra  “yeni 
mədəniyyətin” təsirib “səlam//salam” s'özhn də əlavə olunur. Odur 
ki, biz təxminən eyni məzmunlu ifadəbrin  qovuşuq şəkildə 
verildiyini, bir-birinə calandığını müşahidə edirik: “Nagahi bazir- 
g a n b r  gəldibr, baş endirib salam verdilər” I1AI\ “Dəlü ozan gəldi, baş 
endirdi, bağır hasdı, salam verdi” 11091; “Dədəm Qorqud otədən bəri 
gəldi, baş endirdi, bağır basdı. Ağız-dildən görklü salam verdi” İİ3I; 
“ Ağ a lunlu  Bayandır xanm  divanma dünin varğıl! Ağız-dildən 
Bayandıra salam vergil!”IIAAI. Burdakı “salam  v<?/'//i3 Ä:” ifadəbrinin 
mövcud ədəb-ərkan, hörmət-ehtiram qaydalarını ifadə tərzbrinə 
sonralar VII-VIII əsrbrdən  əlavə olunduğuna, cahndığına şübhə et-

_____________________________ ___________A zərbaycan  ədabiyyatı tarixi
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mirik...
X atırianan bütün qədim yerli-xəlqi koloritin, adot-onənobrin 

ifadə şəkillərib yanaşı, yeni islami təsəvvürbrin təsirib cyni səviyyəli, 
dini məzmunlu ifadələr də yaramrdı. Aşağıdakı ifadəbrə məhz bu 
mənada yanaşmaq olar: “Ağ almn yera qomaq”; “Arı sudan ahdəst 
almaq”; “Arı sudan abdəst aldı. A ğ alnın yer.ı qodı. İki rikət namaz 
qıldı” /132/; “Adı körklü Məhəmmədə salavaf gətürm ək”: “ Qazanm 
bəgbri həb yetdi, üzərinə yığnaq aldı. Arı sudan ahdəst aldılar. İki 
rikət nam az qıldılar. Adı körklü Məhəmmədə salavat gətürdilər"  
/151-152/; “Əl götürüb hacat düəmək ”; “Əl götürdilər, hacat dilədilər. 
Bir ağzı dualm m  alqışib Allah-taala bir əyal verdi” /15/; “Yüz göga 
tutm aq”; “ƏI qaldırıb dua eləm ək”; “Qalm Oğuz bəgbri yü z  gögə 
tutdüar. Ə l qaldmh dua elədüər. “Allah-taala sana bir oğul versün!
-  d ed ib r” /68/ və hb.

Bir daha xatırladaq ki, bu ifadəbr, əslində “Oğuz zam anı” üçün 
də təzə deyildi, göybrə üz tutmaq, T a n n m  anmaq, dua etmək, dibk 
d ibm ək və s. qədim türk inammdan, bizim öz doğma “Gög Tcnqri 
dini”mizdən gəlirdi. Amma bunlar yeni islami rəng alıb, bir qədər 
“təzəbnib”dir və ya “K itab”m  üzü köçürübrkən katiblər tərəfindən 
əlavə edilibdir.

4) N Ə SİLLƏ RƏ  Ö YÜ D-N ƏSİH Ə T, M Ə N Ə Vİ TÖHFƏ

çıxıb, qətiyyət ifadə edir, özünü a ib  m ünasibətbrinin nəticəsi kimi 
göstərir.

“Bir yigidin qara tağ yumrısmca malı olsa, yığar-dərər, tələb
eybr nəsibinin artığmı yeyə bilməz” .

Yəni mal-dövbt yığmağa həris olma, qismətindən artıq  yeyə 
bilməzsən, ürəyi geniş, əliaçıq ol!

A zərbaycan  ədəb iyya lı  tarixi

“Təkəbhürlük eyləyəni Tann sevm əz”.
Yəni təkəbbürlük eləmə, lovğalanma, bu, heç kəsə xoş gəlməz, 

insanı hörmətdən salar!

***

“Könlin yuca tutan ərdə dövlət olm az”
Yəni, könlünü uca tutma, ağılh ol, sadə, səmimi və səxavətli ol!

“Q an düşmən dost olm az”
Yəni düşmən düşməndir, ondan dostluq umma.

Atalar sözbri, məsəllər xalqm  keçib gəldiyi uzun yol, həyat 
təcrübəsi, ictimai həyatda gördüyü, görüb də ibrət götürdüyü əqli 
düşüncəbrin, bir sözlə, xalqm mənəvi həyatmm əvəzsiz bədii 
nəticəsidir ki, mənəvi qida olaraq nəsildən-nəsb ötürülür.

Ululanmızm qoyub getdiyi öyüd-nəsihətbr bizə, əvəzsiz mənəvi 
sərvətdir. Atalar sözü və məsəlbrin də bir qolu bu istiqamətdə, inki- 
şaf edib gəlib. EIə “Dədə Qorqud k itabı”nm başlanğıcmda vcrilən 
kəlamlarm çoxu bu ruhda deyilib və dastanlarm ümumi ahənginə də 
ton  verir. Bunlarm 22-si bilavasitə a talar sözü və zərb-məsəl 
səviyyəsində dcyilmiş öyüd-nəsihətbrdir ki, daha güclü və ləsirli

***

“Ər, mahna qtymaymca adı çıqmaz”
Yəni əliaçıq, səxavətli ol, ad-san qazan, ad çıxart.

“Oğııl atadan görməyincə süfrə çəkm əz”
Yəni atalar səxavətli, qonaqpərəst olmalıdır ki, oğul da görüb- 

götürsün. Bu fıkir hər mənada dərk ed ib  b ib r  və h.b.
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Bu öyüd-nasihətlər, dastanların  rulıuna lıopub. Bu lcəlamlar 
fəaliyyətdə olan qəhrəmanların moramıdır, onlann olindo distur və 
fəaHyyət proqramıdır. Bu m ənada sonuncu nəsihət-atalar sö/.ünə 
diqqət edək. Həmin nəsihətin ardm ca “Oğııl atanm yetiridir, iki 
gözinin biridir” - atalar sözü gəhr. Dədə qəsdən bu sözü bclə, məntiqi 
ardıcılhqla deyib. A tanm  gözü həmişə oğlunun üstündə olm ah, hər 
cəhətdən onun qayğısma qalmah, onu  yctirməli, öz ruhunu , öz 
üstünlüklərini ona aşılamalıdır. Bu onun  nəinki atalıq, bəlkə də 
vətəndaşhq borcudur.

Bu telin, bu nəsihətin kitabm içində - “Qazan bəg oğlı U ruz bəgin 
tutsaq olduğu boy”da inkişafı var, əməli olaraq bədii həllini tapır. 
Qazan bəy adəti üzrə yenə məclis qurmuşdu; Qalm Oğuz bəylərini 
ətrafma söhbətə toplamışdı. Yemə-içmə idi; “Ulaş oğlı Salur Qazan 
içmüşdi. Çırğab-çırğab çadır otaq bağışlardı. Q atar-qa tar  dəvəbr 
bağışlardı. Oğlı Uruz qarşısunda yay söykənib turardı. Sağ yanmda 
qardaşı Qaragünə otırmışdı. Sol yanm da tayısı Aruz oturmışdı. 
Qazan sağma bağdı, qasqas güldi. Soluna bağdı, çoğ sevindi. 
Qarşusma bıqdı oğlancığmı -  Uruzı gördi. Əlin-əlinə çaldı ağladı” 
/D. 123/.

Atasmm bu hərəkəti U ruza çox ağır gəlir. İrəli ycriyib, baş əyib 
atasma deyir;

“Ünim anla msnim, sözüm dinh, ağam Qazan.
Sağına haqdtn qas-qas gi'ddin 
Solına haqdtn çoq sevindin 
Qarşıına haqdm həni gördin ağladm 
Səhəh nədir, degil mana,
Qara haşım qıırhan olsıın, haham sana” /D. 124/.

Qazan bəy bu sözlərdən qızarır, oğlunun haqh olduğunu deyir, 
üzünə baxıb söyləyir:

B^fri galgil qıılıınım oğul!
Sağım  əh  haqdıığımda 
Qartaşım Qaragiinəyi gördim, - 
Baş kəsühdir, qan dökihdir,
Çöldi aluhdır, ad qazanııhdır.
Solum dh  haqdıığımda 
Tayım  Arıızı gördim,
Baş kəsühdir, qan dökipdir.
Çöldi aluhdır, ad qazanuhdır.
Qarşnm əh  haqduğımda səni gördim.
On altı yaş yaşladın
Bir gün ola, diişəm öhm , sən qalasau, - 
Yay çəkmədiin, ox atmudm  
Baş kəsm.ıdin, qan tökmədin 
Qanlı Oğuz içinda çölds almadm... /D. 124-125/

Q azan xan əlavə edir ki, vaxt gələr, mən ölərəm sən qalarsan, 
I tacım-taxlım sənə verməzlər, sonumu gördüm, ağladım.

Burada Uruz a tasm dan  gileylənir, bu işdə onun günahkar 
olduğunu üzünə dcyir:

“A hək haha! Dəvəcə höyümişsən, köşəkcə əqlin yoq! 
Dəpəcs höyümüşsən, tarıca heynin yoq!
Hünari oğııl atadanmı görər, ögrənür,
Yoxsa, atalar oğııldanmı ögrənür?
Qaçan sən məni aluh.
Kafir sərhədinə çıqardın 
Qılıc çaluh haş kəsdin?
Mən səndən nə gördüm, nə örgənim?” /D. 125/

Mətləb də elə bunun üstündədir. D astan da bu məlləb üstündə 
düzülüb-qoşulub. Hadisələrin inkişalma təkan vcrən də budur. 
Qazan xan Uruzun haqh olduğunu ctiraf cdir və həlla sö/lərindən
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bzzət alır: “Qazan bək əlin əlinə çaldı, qas-qas güldi. Aydır; “A bək- 
lər! Uruz xub söylədi, şəkər yedi. Siz yegüniz-içüniz, söhbəliniz tağıt- 
m anuz. M ən bu oğlam alaym, ava gedəyin. Ycdi günlik azuqla 
çıqaym. Ox atduğım yerləri, qılıc ça lub  baş kəsdügim yerləri 
göstərəyin. Kafır sərhədinə Cızıqlara, Aglağana, Gögcə tağa aluban 
çıqaym. Sonra oğlana gərək olur, a bəglor!” /D. 126/.

Qorqud Ata “boy”un süjetini özü bu şəkildə qurub ki, atalarm 
boynuna yük qoysun; bu zəruri, həyati məsələnin həllində məhz on- 
la rm  məsuHyyət daşıdığmı qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırsm.

Hadisələrin inkişafı U ruzun düşmənlo döyüşdə cəsarəti, əsir 
düşməsi və s. onu bərkdən-boşdan çıxanr. Yetişdirir, atasmm bərk 
gündə dadm a çatır, Qazanm istədiyi cəsur oğul olur. Vəziyyət elə 
gətirir ki, Uruz qəhrəmanhq göstərir, qan töküb, baş kəsir, Alp Uruz 
adm ı qazanır. Düşmən Qazanı oğh ilə qarşılaşdırır; ata qəti yəqin 
edir ki, oğh özünə tay, özündən də artıq güclü-qüdrəthdir. Elə oğul 
ki, Qorqud Ata dastan lann  birini onun adm a düzüb-qoşub; “Salur 
Q azan  tutsaq olub oğh Uruz çıqardığı boy” . Dastanlarm sonunda 
“bəy ərən”, “dünya mənimdir” deyən cəsur ər oğuilar sırasmda məhz 
U ruz  da vardır, o hörmətlə xatırlanır, ona xeyir-dua verihr...

Buradan da “Dədə Qorqud k itabf 'nda vahdeynin övlad üçün hər 
m ənada dayaq olduğu, onun gələcəyi, ərsəyə çatması, yctişməsi üçün 
nə qədər ciddi məsuhyyət daşıdığı, həlledici qüvvə olduğu məsələsi 
o r taya  çıxır. A ta ağhnm, hünərinin, səxavətinin, qeyrət və yetkin 
oğuz ləyaqətinin övlada keçməsi dünyanm ən böyük nemətidir, əvoz- 
siz töhfədir. Onu heç nə ilə əvəz etmək olmaz. Buna görə Qorqud 
A ta  başlanğıcda tezis məzmunlu bu məsəh işlətmişdir;

“Oğul atamn yetiridir, iki gözünün hiridir”.
U ruz  boyu aynca  çap olunsa, bu məsəl onun epiqral'ı kimi 

götürülə bilər.

8. “DƏDƏ Q ORQ U D  K İT A B rN A  ARTIRM ALAR  
VƏ YA “YAD QATLAR"

“Dədə Q orqud k i t a b f ’n m  ilk dəfə yazıya ahnmış naməlum 
nüsxəsi əski əhfba ilə üzü köçürüldükcə katiblər hər dəfə oraya öz 
əlavələrini də etmişlər. Bu, təbii haldır. Buna görə ılk nusxədən -  
orijinaldan fərqh olaraq, “ K ıta b ” yeni, yad, dıl-üslub “qatian  na

məruz qalmışdır.
Bu “q a t la r” əsasən üç yöndə özünü göstənr; şəxs adlannda, ıslam

dini söz və istilahlannda və islam dini təsəvvürlərinin təbhğmdə.
1) Şavs adları. Əsərdə çəkilən şəxs adları, surətlərin çoxu sırl

türk-oğuz adlandır. Lakin bir-iki ərəb və fars adı da var;
oğh ŞirŞ^m səddin  /61.../ Alp Riistəm P -W . Qısırca Fatma /114/...

Bunlar əsərin fəal surətlərindəndir. ...........................
“ K ita b ” m “Müqəddimə” və mətnində işlədilən dmı-tanxı şəxs 

ad lan  diqqəti xüsusilə cəlb edir; MəhəmmədiMəhəmməd M ustafal 
/5 63 66 122.../, Əhuhəkr Siddiq /5/, Şahi-Mardan Əlı /6, 55/, Həsən, 
Hiiseyn 16, 44.../, Osman Üffan /6/, Ayi^ə, Fatimə /7, 44/, Zülcyxa, 
Ziiheydə, Ürida /8/, Museyi-Kəlim, Ziilfiqar /55/ və b.

Bunlar əsərdə ötəri xatırlanan adlardır.
Bu adları Azərbaycan dilinin qramm atik quruluşuna tabc 

etmək, bir növ “doğm alaşdırm aq” üçün onlara öz sozlənmız qoşu- 
lub, adlar müxtəhf növ şəkilçilər və s. işləmb kı, “həzm oluna , 
dilimizə uyuşa, başqa sözlərlə “ yola gedə” və anlaşıla bılsm Bu 
proses, təbii olaraq, digər dini-tarixi adlar, sozlər və bırləşmələrdə

də özünü göstərir.

2) Dini söz va istilahlar. Bunlar az deyil. Ancaq ıkı turk-oğuz 
uçmağ/fuçmaq, t^nrill Tanrı: iki də buna qarşı ışlənmış hehı^t, allah
llallalaalal həqtaala sözləri üzərində dayanaq,

“Dədə Q orqud” boylarm m sonlarmdakı alqışlardan ıkısı aşagı
dakı məzmunda olub, bir neçə dəfə eynilə xatırlanır;
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“Ağ hirçəkli anan, ycri hchi^t olsun!
AğsaqqaUı bahan, ycri uçımıq olsun!'W35, 36.../.

C üm blər  bəzən növbaləşir, ikinci ovvol, birinci sonra dcyilir. 
Lak in  söhbət ııçmağ və hehişt sözlorinin mana və məzmunca 
eynibşdirilməsindədir, halbuki bclə dcyil. ilçmaq sözü “ Orxon- 
Yenisey” kitabələrində də var; uçdı, uça hardı/  “Qağan uçdı M.Çs 
12=X aqan uçdı” , yəni öldü; “ Bilgə qağan  uça hard^  -  BKX s = 
Bilkə X aqan uçub getdi, yəni öldü və hb. Cjörünür, uçmağ//uçmaq 
sözünün əsası, ilk çıxış nöqtəsi bu uçmaq lclindəndir; öldü, uçub 
getdi, əbədiyyətə qovuşdu... m ənalann ı vcrir. Sözün məna tutu- 
m unda  mövhumi, uydurma söhbət yoxdur. Əksinə, hehişt sözü islam 
dini istilahıdır, sözün m əna tutum u hər cür mövhumi uydurmalarla 
/hurilər, mələklər aləmi və s./ doludur. Dcməli, bu sözlərdə ancaq 
zah in  yaxmlıq vardır, bunlar bir-birinin eyni ola bilməz.

İkinci cüt sözlər üzərində müşahidələr real vəziyyəti bir qədər də 
aydmlaşdırır. Təkcə M ü q əd d im ə’də “Tanrı ’ və ona qarşı duran 
“A llah” sözləri 15-16 dəfə xatırlanıb ki, bunun lO-u “T anrı”dır, hər 
iki söz həm allah-tanrı / “Q am usuna bənzəmədi cümlə aləmləri 
yaradan  Allah-Tann görklü” 7/, həm də allah-allah /  “Allah-allah 
deməyincə işlər önməz” -  21 şəklində qoşa da işlənib; “ tanrı”ya bir 
and da  içilib / “Qonşu haqqı -  T a n n  haqqı” -  9/.

M üqəddim ə”nin aşağıdakı cümlələri də məsələ ilə əlaqədar 
müəyyən söz deyir.

“Yazılıb-diizülüh kökdnn endi Tanrı elmi 
quran görklii...

Alçaq yerdə yapüupdır Tanrı cvi
M əkkə görklü  ” /6/.

“Allah elmi qu ran” hardan “Tanrı clmi” və “Allah cvi Məkkə” 
ha rdan  “Tanrı evi” ola bilərdi?.. Burada qədim-əzəli “(lög Tcnqri" 
inamı, dini ilə islam dini təsəvvürləri məharotlə birləşdirilir; bu dinlər

arasmda kcirpü salınır.
Bütün bunlar sonradan islami təsəvvürlərin elmi-bədii yolla 

təbliği idi; islam dini-tarixi adlarmı, istilahlarmı təbliğ etmək, 
“A llah” sözü və məzmununu “Tanrı” ilə eyniləşdirib beyinlərə yerit- 
mək məqsədini güdürdü. Fikrimi/i daha da aydın etmək üçün 
ncwbəti bölməyə kcçək.

3) İslam dinitasavvürhri. “Dədə Qorqud kitabı”nda /həq- 
taala, allataala/ sozü ilə müqayisədə Tanrı sözünə sayca üstünlük 
verilsə də hər ycrdə, mümkün qədər, qarşılaşdınlır; allah məlhumuna 
aid dini kcyfiyyəllər, hər cür mövhumi rəvayət və uydurmalar və s. 
cynilə türk Tanrısma da şamil cdilir. Halbuki türk-Oğuz Tannsı 
ərəblərin allahına bənzəmə/,. Çünki bu sözlərin m əna tutumu başqa- 
başqadır. “T a n n ” daha real və həyati təsəvvürləri tən/im edir, bir 
sıra clmi-boşəri kcyfiyyətləri özündə cəmləyir. O nun maddi əsası da 
var; bizim ulu şumer-türk babalarımı/m öz ağlı və zəkasmın məhsu- 
ludur. O, gö/ə  görünən Cıöylərdir.

Qədim ulu b ab a lan m ı/  hələ cram ı/dan  çox-çox əvvəlki dövr- 
lərdən göyləro üz tutmuş, Cjöylər qı/ı Oünəşə sitayiş etmiş, Cjöylən 
/Cjünəş, hava, yağış/ vo yero /torpaq, su/ Tanrı demiş, ilahi qüvvə 
kimi ona tapmmışdır. Bütün kainatın yaranışı, insan oglunun doğu- 
luşunu da b u  Cjöylə Ycrin qovuşmasmm məhəbbətinin noticəsi 
kimi düşünmüş vo i/ah ctmişlor...

Bu mosəlodo “Orxon-Ycnisey” kitabəiərinin todqiqatçısı P.M. 
Melioranskinin fikri diqqoti colb cdir: “VIII əsr O rxon türkləri, heç 
şübhəsi/, Şam ana tapınıblar və “Ciöyləri” /Tanrı/ ən böyük allah 
sayıblar... Onlarda T ann  sö/.ü hom Ciöy, həm do “allah ’ anlaşıhrdı 
(I13,s . 266).

P.M.Mclioranski “T a n n ” vo onunla baglı m ə/m unu bclə təqdin 
cdir; “ Kitabolordo “dünyanın yaranması” haqqında, görün neco d; 
yığcam vo dolğun söhbot açılır; “yuxanda mavi göy, aşağıda tutqun 
/və ya co.şğun/ torpaq oməlo gəldi. O nlann  isə hor ikisinin qovuş- 
masmdan insan oğlu yarand ı” . Hətta əgər “yarandı sö/ü
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“yaradıld ı” kimi tərcümə ediisə belə bu, qrammalilc cəhətdən də 
mümlcündür; iıər tıalda, dünyam “yaradanm ” adı belə çəkilmir (113, 
s. 266). Deməli, m əzm un və m əna tu tum unca “Dədə Q orqud”da  
eynibşdirilən T ann , Allah sözləri arasmdakı zahiri yaxmlıq bu sö- 
zləri eyni anlayış kimi götürməyə əsas vermir. T ann  ib  Allah eyni 
m ənada düşünülsə də biri real düşüncəyə uyğun, o biri isə uydur- 
madır, mövhumidir.

Dədə Qorqudun təfəkküründə də “T anrı” ilə “Allah” anlayışları 
qeyd-şərtsiz eyniləşdirilə bilməzdi. Bunlar bəşər həyatmm doğuluşu 
və inkişafma ayrı-ayrı səmtdən baxır.

“Tanrı” anlayışı tam  və dolğun anlayışdır. Bu söz ilə bağh 
P .M .M elioranskinin b ir  fikrinə də müraciət edək: “Türklər üçün, 
şəksiz, to rpaq  ilahi qüvvə olub /əslində “yer-sub” torpaq və su an- 
layışıdır/, lakin, görünür, bu ilahi qüvvə “Tanrı” ilə müqayisədə az 
əhəmiyyət kəsb edirmiş...” (113, s. 266).

Alimin bu qənaətini “Dədə Q orqud”dakı bir sıra anlar, hadisələr 
təsdiq etməkdədir; “Qazanm önünə bir su gəldi. Qazan aydır: Su haq 
didann görmüşdür. Bən bu suyla xəbərbşım. - dedi. üörəlim, xanım, 
necə xəbərləşdi”.

Qazan aydır:

Cığnam-cığnam qayalardan çtqan su!
Ağac gəmilər oynadan sıı!
Həsən ilə Hüseynin həsrəti sıı!
Bağ və hostamn ziynəti su!
Ayişə ilə Fatimənin nigahı suH
Şahbaz atlar içdiyi su!
Q ızıl dəvələr gəlüb keçəki su!
Ağ qoyunlar gəlüb çörəsində yatdıığı su!
Ordumun xəbərin bilürmisən, degil mana!
Qara başım qurban olsıın, suyum, sana! -  dedi.
Su qaçan xəbər versə gərək!? /44-45/.

Bu, oğuzlarda suya olan böyük ehtiramm tərənnümüdür, suyu
7 9 8

“Tanrf 'l ığa  qaldırıb dindirmokdir.
Lakin biz bu motn üzərində həm də digər bir xətt izləmək 

niyyotindəyik. Bu moqsədb bir sıra söz və b irb şm əbri kursivb 
verdik ki, bunlar Vl-Vll əsrbrin türk-oğuz dili ib  o qədər də uyuş- 
mur. Çünki yad sözlərdir. Bunlar sonradan “ K itab ı” köçürən 
ka t ibb r  tərəllndən əlavə olunub. Mətndə ahnma sözbrin hansı söz- 
b rin  ycrinə işlədildiyi açıq-aşkar hiss olunur: soraqlaşım, soraqlaşdı, 
sorağın, dinsə-danışsa /xohor vcrsə/ və s.

“Həsən ilə Hüseynin həsrətl su!
Ayişə ilə Fatimənin nigahı su!” -

M isralan mətndə tamam artıq görünür, bunlar asanlıqla atıla, 
“redaktə” cdilə bibr; çünki sonradan əlavə olunub, şcir bunlarsız 
daha təbii, milli koloritə daha uyğun olardı. Yaxud: “Su haq didarm 
görmüşdür” cümbsinin “Su l'ann  yiiziin görmüşdür” deyilməsi nə 
qədər doğm a və əslinə yaxmdır; axı, su doğrudan da göydən Tan- 
rmm üzündən süzülüb gəlir. Qədim tü rk b r  Zöhrə ulduzuna Sevid 
deyibbr, Sevid  su tanrısmm adıdır; scv, sevgi sözbri də buradandır. 
Sevid  ulduzu isə göybrdə ycrbşir; “tanrı sözü digər m ənada işıq, 
həyat dcməkdir, bu (Jünəşlə də bağhdır: tan//dan sözbri də (müq. et: 
tan//dan söküldü, tan//dan ycri ağardı və s.) buradandır...

M ətn in  əslini, yəni Ozanm dilindən nccə çıxmış olduğunu, 
təxminən bu şəkildə “bərpa” ctmək olar:

“Q azanın  önünə bir su gəldi. Qazan aydır: Su tanrı yüzün gör- 
müşdür. Bən bu suyla soraqlaşım  dcdi, görəhm, xanım, nccə so- 
raqlaşdı, Q azan aydır:

Cığnam-cığnam qayalardan çıqan su!
Ağac gəmiiər oynadan su!
Bağ və bostanın yaraşığı su!
Şahbaz atlar içdiyi sıı!
Q ızıl dəvəbr gəlüh keçəki su!
A ğ qoyunlar gəlüb çörəsində yatduğı sıı!

7 9 9



liLM ƏDDİN ƏLİBƏYZADƏ Azərhavcun əchıhivwılı lcırixi

Ovdumun sovağm bilüvmistvt, dcgil mana!
Qava başım quvhan olsun, suyıim sana! -  dedi!
Sıı qaçan dinsə-damşsa gəvək!.. ”

Qazan oğlu U ruzun  ölüm ayağında “Ağacla söybşm əsi” ndən 
ayırdığımız yad qatlara diqqət edək;

M əkkə ilə Mədinənin qapust ağac!
Museyi-kəlimin əsası ağac!
Şahi-Məvdan Əlinin düldiilünün ayəvi ağac!
Zülfıqavın qvn  ilə qəbzəsi ağac!
Şah Həsənlə Hüseynin hcşigi ağac!.. /55/.

“ Dədə Q orqud k itab ı”nm ilk nüsxəsindo bu sözbr və b u  məz- 
m unda misralar m üm kün deyildi. Görünür, katib  türk-oğuz ad- 
larmm, sözbrinin yerinə islam adlarmı, sözbrini yerbşdirmiş və ya 
bunları özündən artırmış, daha  dürüst dcsok, mətni zam am nm  
ruhuna görə “düzəltmiş”, “rcdakto” ctmişdir, O dur ki, “Dədə 
Q orqud”un ruhuna, məzmununa yapışmır, “yam aq” kimi görünür. 
Buradakı dini-tarixi adlara “Müqoddimo"do do rast gəlmişik. 
Mütəxəssisbrin -  “M üqəddim ə” dastanlara  sonradan  əlavə olun- 
muşdur -  fikrini nəzorə alsaq, bu adhır vo onlann  vəsfı, habcb  ümu- 
mən əsərdəki islam ruhunun, ərəb vo l'ars sözlərinin o rada özüno yer 
ctməsi vo s. clə homin “Müqəddimə”ni yazan islam ziyalısmm əla- 
vəsi, “redaktəsi”dir.

Bu əlavəbr, bu “redakto” ki, biz onu yeni vo yad dil-üslub “qat- 
la n ” hcsab cdirik, digər nümunələrdo, cümlo vo birloşmolərdə, dini- 
mövhumi təsvirbrdo do müşahido olunur. Məs., ayn-ayrı boylardan 
bir-birilo sosbşən iki motni eynib bura ki^çürək;

/ )  "I\ıs Qazı/ıq Qoca oğlı Yegnək, laza yigiicik yaradan allahııuı 
saqmdı. Bizaval məbıuh ögdi, aydır;

Yucalavdasan yucasan!
Kimsə hilməz necəsən, əziz Tanvı!

Sən anadun loğmadın,
Sən atadan olmadtn.
Kimsə vizqin ycmədin,
Kimsəyə güc etmədin.
Qamu ycvdə əhədsən.
Allahü -  səmədsən.
Adəmə sən tac uvdtn.
Şcytana lənət qtldtn.
Biv suçdan ötüvi 
Dəvgahdan süvdün.
Nəmvud kögə o.x atdt,
Qavnt yavtq haltğt qavşt tııtdın.
Ulultıqltğtna həddin yoq.
Sənin hoyun-qəddin yoq.
Ya cismilə cəddin yoq.
Uvdtğtn ulatmtyan ttlu Tanvt!
Basduğtn hölüvtməyən həllü Tanvt!
Götüvdügin kögə yetivəm kövklü Tanvt!
Qaqduğtn qəhv cdən qəhhav Tanvt!
Bivliginə stğtndtm, çələhin qadiv Tanvt!
M ədəd səndən!
Qava tonlu kafivə at dəpəvəm,
İşümi sən onav! -  dcdi” /209-2J(f/

2 ) Bəkilin oğlt AUah taalaya yalvavth söyləmiş, gövəlim, necə 
söyləmiş, aydtv:

Ytıcalavdasan yucasan!
Yııca Tanvı!
Kimsə hilməz necəsən 
Gövklü Tanvt!
Sən aləmə tac uvdun 
Şcytana lənət qthltn.
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Bu suçdan ötəri 
Dərgahdan siirdün,
İbrahinn tutdurdın 
Xam gönə çulğadvı,
Götürüb oda atdırdın,
Odı bostan qıldm,
Birliikünə sığındım, əziz Allah!
Xocam, mana mədad! -  dedi” /251/.

Mətnlərdəki tanrı//allah//allah taala və əziz tanrı//ulu tanrı//hnllü 
tanrı//görklü tanrı//qadir 1anrı//əziz allah paralclləri nozərdon qaça 
bilməz; buradakı yad görünən ünsürlər kaliblorin işi, dah'i dürüsl 
desək, əsrlərin əlavəsi, artırmasıdır. Kursivlə verilən sözbr, ifadələr 
və həmin əsasda deyilən fikirlər diqqəti cəlb edir. K atib  “K i ta b r ’ 
köçürərkən onun üzərindo xcyli “düzəliş” aparmış, bir sıra sözləri 
dəyişdirmiş, zamanmm ruhunu ora hopdurm uşdur. Məs; “görklü” 
ilə yanaşı, bir əziz sözü də işlətmiş, “yağı”nı “ka f ir” , “o n a n ” 
“mədəd” və s. etmiş, “Tanrı” ilə “Allah”, “boyun”la “qədd” sözlərini 
sinonim cərgəsinə salmış, dövrünün islami təsəvvürlərini, dini- 
mövhumi rəvayətləri və s.-ni oraya yerləşdirmişdir. IJu dini- 
mövhumi əlavələr isə Oğuz tanrısm a və onun haqq ında oian 
təsəvvürlərə yaddır, deməh, “Dədə Q orqud” a da yaddır. “ Birliginə” 
sözü əshndə türk-oğuz sözüdür, türk anhımıdır, iakin isiam dininə 
xidmət mövqcyinə keçib, dini istihıha çcvrihb: aHahın “birhyi” , 
vahidiiyi, təkliyi anlammı verir; “əhəd” .sözünün /”Qamu ycrdə əhəd- 
san” ! qarşıhğıdır. Belə sinonimik qoşahışma “ K itab”m dili və üslu- 
bunda tcz-tez nəzərə çarpır.

Beləhklə, “Dədə Qorqud kitabı” keçib gəldiyi dövrlərin, islam 
dini və təsəvvürlərinin təsirlərinə məruz qalmış, bu təsir özünü əsərin, 
diii və ü.slubunda, bəzən məzmununda da göstərmiş, öz möhürünü 
onun üzərinə basmışdır. Əgər biz indi bu sonradan  əhıvələri “yad 
q a t İa n ” götürsək, yəni “ redaktə” edib çıxarsaq /əlbəttə, indihkdə 
bizim belə bir niyyətimiz' yoxdur və buna ehtiyac da duyulm ur./
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"K ilab"  !ıcç nə ilinnə/ və bəlkə də onun ilk müəUil'nüsxəsi bərpa 
cdilmi.ş olardı.

“ Dədə Qorqud"un dih llkrin, s(i/ün belə yüksək şairanə ifadə, 
söhbəlin, danışığm bclə obra/lı dcyihşi və s. A/ərbaycan xalq dilinin 
mövcud ədəbi-poclik inkişal səviyyəsini göstərməklə, dilimizin o 
vaxtkı ədəbi-poclik imkanlarmın genişliyini nümayiş ctdirir. Bu 
gcnişhk, vüsət, mənəvi poetik aləm, elin sənət kahini, ədəbi siması 
ohın Qorqud Atanın sa/ında, sö/ündə-söhbətində, ayrı-ayrı lərdlərin 
dihndə, bir-birilə olan ünsiyyətində ö/ünü pariaq şəkildə göstərir. 
“ Dədə Q orqud” un dilinin yüksək bədii səviyyəsi bu dildə danışan 
xalqın bədii düşüncə səviyyəsi, onun tarixi mövqcyi, ədəbi istedadı 
ilə əlaqədardı. “ D.ədə Qorqud" dilinin poctik vüsoti, oradakı sa/hı 
sö /ün  ahongdar vohdoli tarixi onənonin, xalqm güclü cslctik 
zövqünün, həyat tor/inin noticəsi idi...

“ Dədo Q o rqud”un bodii dilini, üslubunu, bəlko, onun ölmo/ 
qəhrəm anlarına, bu qəhromanlarm monəvi alominə, o/omotino, 
vüqarma bən/ədok. Bolko, bu dili, bu üslubu bi/im muğamlanmı/.- 
dakı müdriklik, dünyovilik, salhq və /onginlik ahongi ilə, mah- 
nılarımızdakı mortuncdici gö/əllik; ali sadəlik vo xolqiliklə müqayiso 
edok!

Bəli, burada bən/oyiş vardır. Axı, “ Dədo Q orqud” boylan da 
muğam lanını/, mahnıhu ım ı/ kimi, mütomadi olaraq xaiqm ümum- 
yaradıcılıq dühası ilo nurlanımş, ölmo/lik soviyyəsino - zirvoyo yük- 
solmişdir.

Boli, burada bir a /  l’orq do vardır. Axı, “ Dodə Q orqud” boylan 
d ah a  qabaq yazıya ahnmış, bir ncçə əsr sonra ərəb qralıkası ilo 
köçürülmüş, xi)şboxt bir tosadüf onu, toxminon Vİ-IX əsrlordə 
o lduğu  kimi gotirib müasir dünyaya çıxarmışdır. Bu iso ycni sö/ 
dem ək, likir söylomok üçün gcniş meydan açır...
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9. “D Ə D Ə  Q O R Q U D ” D A STAN LARIN IN  
SO N LU Q LARI, YAXUD D Ə D Ə  QORQUD K Ə D Ə R İ

VI-VII ə s rb r  Azərbaycan mənəvi dünyasmm işıqlandınlm ası 
o lduqca gərəkli bir m əsəbdir.  Çovğun kimi gəbn və hər sahədə 
“yenilik” gətirmək istəyən ərəb işğah xalqımızı mənən islamlaşdıra 
bilməzdi.

Dədə Q orqud Oğuz ehnin ilk şeyxi olsa da, islam dininin  
təbhğçisi təyin edilsə də, islamçı olmadı. İslamçı olsaydı deməzdi:

“Qam dedigim bək .ırdnlər?
Diinya msnim deyənhr?
Əcəl aldı, yer gizhdi.
Fani dünya kimə qaldı?”

/D . 34, 65, 154, 201, 291, 303/.

Boylarm sonu beb  kədərh fikirb tamamlanır, fəryad edihr, keçən 
g ü n b r  yada sahnır, o günlərin şanh-şöhrəth qəhrəm anlan xatırlanır, 
onlara, bir növ, ağı deyihr.

Dədə Q orqudun bu  kədəri dünyasmı itirmiş şəxsin kədəridir. O, 
tək qahb, o, qəhrəm anlar üçün yaşayırdı, onlarm mərdhyi, cəsarəti, 
dönməzhyi, sədaqəti, məhəbbəti Dədə Qorquda ilham verir, Qorqud 
üçün mənah həyat, həyat eşqi idi. Dədə Qorqud onlara ad verərdi, 
onlarm  xeyir-şorində iştirak edərdi, el ağsaqqah kimi o n la n n  hər 
dərd-sərinə qalar, şəninə dastan qoşardı. Və bundan zövq alardı. Bu 
dünya ona dünya mahndan, var-dövbtindən artıq idi. İndi isə o tək 
qahb. Bu dərd çox ağırdı. Dədə Q orqudun bütün bu “ Keçən günə 
gün çatm az” fəryadı kədərdir.

Bu dərd, bu kədər Dədə Q orqudda ötəri deyildi. Hər dastanda 
hər boyda Oğuzun mərdləri itirilir, gözəl oğullar sıradan çıxırdı. 
Qələbələr qazanılsa da, bu itk ib r  Vətən uğrunda, ana  torpaq, 
nam us-şorəfuğrunda olsa da, bunlan adi və soyuqqanh qarşılamaq
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ohırdımı?! Dədn yanıb-yaxıhrdı. Nə yaxşı ki, onlara dastan bağlayıb, 
boy-boylayıb, onlan obədiləşdirib, həm o müdrik insanm özünə, həm 
də bizə böyük təskinhk də budur.

“Duxa qoca oğlı Dəli Domrul boyı''nda Dədə Qorqud məsəbyə 
daha  əsash şəkiidə yanaşmış, ölümə qarşı durmuşdur; Domrulu Əz- 
ray ilb  üzbşdirorək, onun dili ib  sözünü demişdi: “ Mərə, Əzrayil 
dedüginiz nə kişidir kim, adamm canm alur? Ya qadir Allah, birligin, 
varlığın, haqqıçün, Əzrayili mənim gözümə göstərgil, savaşayım, çə- 
kişəyim, dürişəyim, - yaxşı yigidin canm qurtarayım. Bir dəxi yaxşı 
yigidin canm almıya” /D. 156/.

Dünya bina olub, insan yaranan vaxtdan onu bu kədər bürüyüb, 
b u  dərdin dərmanı onu düşündürüb; nə üçün insan ölməlidir? 
D ünyadan köçüb getməlidir? Bunun əlaeı yoxmu? İnsan buna cavab 
tapa  bilməyib.

H ə b  çox qədim zam anlardan böyük zəka, düha sahibləri, öz 
gücü, qüdrətib  məşhur olan qəhrəmanlar bu dərmansız dərdin ça- 
rəsini ax tanb , çarpışıb... Amma bir nəticə almmayıb, dünyadan 
məyus gediblər. Bilqamıs padşah özü kimi, güclü, qüdrətli dostunu 
itirərkən, gözü önündə can verib dünyasmı dəyişərkən “ insan nə üçün 
ölməlidir?" kədəri onu da sarsıtmış, buna qarşı “əbədi həyat çiçəyi” 
dahnca gedib zülmətli yollardan keçmişdi, müsibətiər çəkmişdi. 
A m m a əli boş qayıtmışdı. Makedoniyah İsgəndər əbədi yaşamaq 
eşqib “dirilik suyu”nu içmək üçün əzab-əziyyətlərə qatlaşıb, o da bu 
sirri aça, bu dərdə çarə tapa bilməmişdi. Yəqin ki, Dədə Qorqudun 
səbflərindən xəbəri vardı. Odur ki, bu dərdin əlacmı axtarmır, ancaq 
dərd çokir, üsyan edir, fəryad qoparırdı. G özbri önündə ö b n b r in ,  
dünyadan köçüb gedən Oğuz eli igidiərinin ruhuna “yum ” vermək, 
xeyir-dua eləməklə kifayətlənirdi.

Bununla yanaşı, həyatda yaşayanlara, igidbrə, ə rb rə  alqışlar 
deyir, xoşbəxtlik diiəyir, onları uca olan Tanrıya tapşırırdı.

“Qarlu qara tağların ytqdmasun!
Kölgəlicə qaha ağacın kəsilməsiin!
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Qanmı aqan körklü suyun qunnmsun!
Qadiv Tann səni nanhvch möhtac ctm.ısün!”
/D. 122, 154, 169, 212, 253/.

Yəni bu, müvəqqəti, qısa ömrü yaşayarkon. hcç olmasa, bu ömrü 
ləmin və monalı edən “qarlı qara dağlar” , “ kölgoli uca ağaclar” , “ 
coşğun axan gözol s u la r ’ homişolik olsun, obodi qalsm ki, lobiolin 
bu gözəl qoynunda rahat nofəs ala, kd'çoko, qısa olan ömrü yaşaya, 
həyatdan kam alasan, dünyadan başı uca gcdoson...

Dədə Q orqud kədəri böyükdür, insanm ölümü vo insan ömrünün 
qısahğı ib  bağh boşəri kədərdir.

Lakin  bu kədərə dözmək olar. (,'ünki onun içində nikbinhk də 
var. Bu nikbinhk daha güclü, daha forohli görünür; dünya görünür; 
dünya gözəldir, bu az ömrü do yaşamağma doyor. Ik'lə ki, Dodə 
Q orqud  öz şəxsində dadlı, monalı sözü-söhbolilo, qopuzu-sazı ilo 
dünyadan gelmiş “dünya monim deyonlori” ümumilikdo o dünyanı, 
“O ğuz zam am ”m saxlaya bilib, obodiloşdirib. (jördüyü, şahidi 
olduğu, iştirak ctdiyi əhvalatlan, qohromanlıq sohnolərini dastan- 
laşdırıb, cl-el, oba-oba çahb-çağınb, yazıb-yaradıb saxlayıb, golocəyə 
toqdim cdib. Bu böyük təskinlikdir. Dodo Q orqudun kədori, 
daxilindoki güclü nikbinlik budur. (), dünyadan vaxtlı-vaxtsız köçüb- 
gedonlərin dünyasım saxlamışdır. Bayandır xan, Qazan xan, Beyrok 
və b. belo öz dünyası olan şəxsiyyotlər, qohroınanlar çox idi, 
dünyadan köçdü gctdi. Dünya heç kimə qalan dünya deyil. Dünya 
nə sənindir, nə də monim!

A m m a nə qəm? Bu qəhrom anlann adı-sanı, şanı-şöhroti qaldı, 
gəlocəyo, nəsilləro nümuno oldu. Nə qədor ki, Oğuz kökü var, nəsil, 
xalq yaşayır, onlar da qolblordo yaşayır və yaşayacaqdır. Bu, tarixi 
şəxsiyyətlorin, bütövlükdo iso xalqın ölmozlik, əbodiyyəto qovuşmaq 
fəlsofosinin bədii hollidir. Dodo Q orqudun ölmozliyi do bundadır ki, 
bu qəhrəmanlarla özünü do yaşadır.

Dədo Qorqud monsub olduğu xalqın yaşadığı bir dövrün 
“Oğuz zamanı"nın bodii salnamsini yaradıb, min-min illik tarixin

şanlı bir sohifosini sinobrə, yaddaşlara köçürüb; sonralar bu, qobmo 
də  alınıb, ya/.ıya kcçib, obodiloşib,

Bos hanı o larix, o larixi yaradanlar? Hanı o, dünyadan köçüb 
gcdon, “ocol alıb yor gizloyon” igidlor, oronlor? Onlar cismon hoyatda 
yoxdur. I.akin xalqın qan yaddaşında, qolbbrdə, ürəklərdo özlorino 
obodi ycr ediblor; torpağa, xalqa bağlılığı ilə, votonə sədaqotilo; ailoyə 
rnohobbotilə... (,'ox tobii vo ruhani hissdir ki, bu gün biz onlarla fəxr 
edir, hotta onlara hosəd aparır, onlara bonzomoyo çalışır, onlar kimi 
ohnağa  can atırıq. Bu monada “ Dodo Q orqud” dastanları tarix, 
“tarixi-h,v/iq,ytl,vin h,i(lii t.xsdiqi olmaqla, hom do müasirdir, bizim bu 
günümüz vo sabahımızdır; o qodor do uzaq olmayan kcçmişimizi, 
o n u n  bir anını aydm göstoron güzgüdür. Qorqud Atanın kitabı 
bütövlükdə larixi hadisobrin bodii ifadəsidir. Bu “ Kitab” 'VI-VII osr- 
lordo yazılmış yox, yaradılmış tarix kitabıdır. Böyük Ata Türkün siv,- 
lori öz yerini tapır; "Tarixi yaradan bizolduq, onu başqaları ya/.dı!” .

“ (lolimli, gcdimli dünya, son ucu ölümlü dünya!” Bos, Dodo 
Q orqudun  bu harayı nodir? Bu bodbinlik nodcmokdir?

()lüm haqdır. Əzoldon hoyat bclə qurulub. İnsanm qismətino bu 
düşüb. Dünyaya golon gcdocokdir. Bu kədərdir. Qorqud Ata bunun 
harayını çokir. Bu ağrmı, bu kodəri insan oğlu duymaya bilmoz.

Deyirlor “(Jündo mini ölür, min biri dirilir". Bu nikbinlikdir, 
nikbinliyo meylli kolamdır. Heç olmasa, bir artığı var.

Olum və ()lüm boşoriyyotin ozoli golişi və gedişidir. Olum və ölüm 
olmasaydı boşoriyyot qcK-alardı. Dünyaya “ Qoca dünya" deyilsə do, 
bəşəriyyət həmişo cavan olaraq qalır. Məhz, atalar “Olonlo ölmək, 
dünyadan  köçənb köçmək olm az" deyibbr. Təkcə kədər bosdir. 
Dədə Q orqudun kodəri içindəki nikbiniiyin mayası buradan golir. 
Bu dahi insanm düzüb-qoşduğu dastanlar, bağladığı “ Kitab” clə əs- 
lindo bu llkri deyir; qalan və yeni doğulan nosilbrə bu fıkri təlqin 
cdir; həyat göznldir, monalıdır vo bu qısa ömrü yaşamağına dəyor.

Dünya heç kosin olmayıb, no monimkidir, no do sonin. Dünyaya 
goldin gedocokson. Buna göro, gorok bu qısa ömrü şorəno, ləyaqotb 
başa vurasan, insanlıq adına layiq cb  böyük vo ibrotli işbr göroson.

H06 S07



I'I.M O D D İN  OI.İBOYZADƏ , A zərbavcan əcbhivvul} lun'xi

igidlik vo qohrəmanlıq göstərəson ki, i/,in qala, sö/ün qala, soni 
homişo xalırlada, yaşada. Sənin əbədiyyəlin bəşəriyyələ, xalqa ct- 
diyin xidmətlə, gördüyün qcyri-adi işlərlə ölçülür. Ulu “ IJilqamıs” 
dastanı da bu fıkri təlqin etmişdi.

Dədə Qorqud da bu qeyri-adiliyi göstərdi. Xalq həyatmm parlaq 
bir dövrünün bədii tarixini yaradıb gctdi. Dədə Qorqud olmasaydı 
tariximizin bu igid, qəhrəm an oğulları unudulacaqdı. Başqalan 
bu n u  istədikbri kimi yazacaqdı.

Həyatda insan üçün nə varsa, insan nə cdirsə, çətin gün üçün cdir. 
G ərək  /am an ı qabaqlayasan, cUəsən, özünü təsdiq cdə.sən və 
dünyadan gedəsən. Dədə Qorqud /am anı qabaqladı, ötdü, ö/ünü təs- 
d iq  ctdi və dünyadan getdi. M əh / bi/im həyatımı/ üçün, çətin 
günümüz üçün böyük və əvəzsiz iş g(')rüb gctdi...

Dünya boşluqdur. Onu insan doldurur, kcçmişdə olmuşlarla, 
gələcəkdə olacaqla. Şükür ki, insan iş görməli, /əhmət çəkməli olub, 
bunun la  da yüksəlib. ]}oş dünyanı doldurm aq insanm qismətinə 
düşüb. Yük, iş, /əhmət dünyanm fərəhidir. lüə yük götür, clə iş gör, 
clə zəhmət çək ki, hcç kəsə bən/əmə, bən/ərsi/liyini təsdiq ct. Dədə 
Q orqud bən/.ərsi/ şəxsiyyətdir. () ancaq ö/ünə bən/əyir. Bclə dühalar 
çox a/-az, yü/ ildə bir, min ildə bir dünyaya gəlir.

Bu da dünyanm açılmamış bir sirridir...
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ŞAHİD HƏBİBULLAYEV

Şalüd Həbibullayev 
lSk52-d U noyabrm 14- 
də Oğuz rayonunun 
Muxas kəndində dfln- 

/  y*y* göz açıb. Azor-
baycan Politexnik Insti- 
tutunu bitirib, ali 
toiısilli mfilıondisdir. 
Uzun iUor Beynolxaiq 
vo Şoboriorarası Daşı- 
maiar Birüyinin baş 
direictoru vozifosindo 
ç a l ı ş ı b .  Haz ı rda  
**Magistral-Elcspress”

ATSC-nin prezidentidir.
Ş.Hobibuliayevin yaradıcı, qurucu lıoyatmm 

mfirolclcob, moşoqqodi moqamian da az olmayıb. 
Çölcmolcdo olan Sovet rejiminin 1988-1989-cu iilordo 
Orta Asiya respublilcalarmda başladığı repressiv 
todbirlor Azorbaycanm işgfizar, votonporvor 
şoxsiyyodorindon, o cfimlodon ŞJHobibuUayevdon də 
yan lceçmodi. O, SSRİ Baş Prolcuroriuğunun vo Döviot 
Təhlfilcəsiziilc Komitosinin yalan, şər vo böhtan dolu 
ittihamlan osasmda bir ildən çox DTK istintaq 
təcridxanasmda əzab vo işgoncələrə moruz qalsa da, 
bfitfin *‘smaqlar”dan alnıaçıq, fizfiağ çıxaraq 
gfinahsızhğmı sfibuta yetirə bildL

Votonin ağır gfinlorindo, Qarabağ mfiharibəsinin 
şiddətli mərhələsində Ş.HəbibuUayev tərəddfid 
etmədən, könfiUfi olaraq Baş direktor vozifəsini - 
döyfiş postu, bant qoxulu songorlə ovəziodL Onun
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ämşmm and cML ŞlfaHbdhtyev lÖKİ
qrap Qanbağ ■äfcırihmi aH b ^  PrenieMl H c ^  
Ə iy r ä  9 aktydır 19M-Cİ 1  tariıE İH M B 1» •  

n t a a l i n  gMnə **A saıta|caMdöyifbrııləki 
onkHİətaltifcdBbL 

ŞahidHəUb ıkagpalı
Awdmyamm tadıiqi iwTrwnt nhnri 1» nx bı^der. 
O n ieər ik  wämnOanmm Imshmmma, tadqji# 
təb l^  saiafiİMİə ıc sp M k a w n  giriEHiril 
fcdfctoİDMffir. Şani koikkMy*Md«ta ıI r ıp w lh f  
^(SMİjyəfi A zərbajm  lafcpw ■nKsn ohnaqĥ , fccş 
dövbtiH mədəwyy»t mcSarw a fc a tə  cdfc- i — ■! 
sayı 2000 ədəddəa çoxdv. ŞJlalıaNrifan%və woxsas 
ckspMaflana zarid ölkələrdə - Fkaasada YUNESKO 
q ə n u ıg a k iB d a  (2006, oiclyalw-X Mənkxşdə İSESKO 
iqaməlgakıııda (2008, auıtX TadkİrtaBda 
B o y a b r )  kcçiriləa sərgiləri böyik  aıaraqla 
qargdaımıqdır. HffiseMİik İBcaMrİBİB ŞirvaBşaUar 
Sany Kompkksiadə (2008, m aıt\ Qala Dövlat Tarix- 
EtBoqrafiya Qorağaada(2008, oktyabr), “G ilistaa” 
Sanqmda (2008, ddkalw) və tçwişəhordə QMf, n u t) 
nfimayiş etdirilnıəsi yadda^larda s i l i a M K  idər 
bnraxmışdır. KoUeksiyaya daxil olaa səaat 
mocnzələrinin izHİndəki wrta əsriM nə aid rasadər, 
yazdar, naxqlar ə^Uyyatonızm, n»dMİyyətİMİıii aa 
q ə d im  qaynaqbımdan swaq vm r.

Şahid HəİHbuDaycıvnı xcyirxahlığı 9Ə işıq iz i  
görən çoxsayh dəyərti kitabtardan biri də proiessor 
Elməddin Əlibəyzadənin “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi (Ən qədim  dövrlər)” fnndam eatal 
monoqra^asMfar.


