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XÜLASƏ
“Dədə Qorqud kitabı” dünya mə'nəvi mədəniyyətinin ən gözəl əsərlərindən biridir. 

O, Amerikadan tutmuş Çinə qədər dünyanm bir çox ölkələrində geniş şəkildə öyrənilir. 
Bu da onunla bağlıdır ki, eposda oğuz tayfalarınjn həyatı geniş şəkildə öz əksini tap- 
nıışdır, kitabda çoxlu kod-taşdırılmış söz və ifadələr var. Belə ifadələrdən biri də “Qaba 
Ağac”dır. Bu məqalədə “Dədə Qorqud”un “Qaba Ağac”ı şumerlərin “Həyat ağacı i!o 
qarşılaşdırılır, uğurlu, jnandırıcı paralellər apanlır, digər türk mifoloji və folklor örnək- 
lərindən nüımmələr gətirilir ki, bunlar da “Qaba Ağac”da kodlaşdırılmiş nYə'nanın açıl- 
masına imkan yai'adır. Müəllif araşdırmalar nəticəsində bu qəııaotə gəlir ki, şumerlərin 
“Həyat ağacı” ilə “Dədə Qorqud”un “Qaba Ağac”ı bir-birinin eyni olub, onlarda bütün 
bəşəriyyətin tanrı başlanğıcım ifadə edən əcdad-tanrı faktı simvollaşdınlmışdır.
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İslam SADIQ
IDEA OF ETERNAL LIFE IN SHUMER1AN AND TURKISH FOLK

LORE: SHUMER’S “LIFE TREE” AND DADA GORGHUD’S “GABHA 
AGAJ” (“HOLLY TREE”) AND CULT OF TREE IN 

TURKISH FOLK-LORE 
SUMMARY

Epos “Kytaby-Dada Gorghud” is one of the best work of spiritual culture in the 
world. From America to China it was learned widely in most countries of the world. It 
is connected with reflection of oghuz tribes in epos widely, being a lot of coded words 
and expressions in the book. One of these expressions is “Gabha Agaj” (“Holly Tree”). 
In this article Dada Gorghud’s “Gabha Agaj” (“Holly Tree”) was compared with Shu- 
mer’s “Life Tree”, were made succesful, convincing parallels and was given examples 
from other turkish mythological and folk-lore patterns and it gives opportunity to reveal 
coded meanings in “Gabha Agaj” (“Holly Tree”). Author in result of investigation came 
to conclusion that Shumer’s “Life Tree” and Dada Gorghud’s “Gabha Agaj” (“Holly 
Tree”) are the same and in them symbolized fact of ancestor-god expressing god begin
ning of all mankind.

Key words: Shumer, Dada Gorghud, “Life Tree”, “Gabha Agaj” (“Holly Tree”), 
man, God, ancestor

Ислам САДЫК
ИДЕЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ В ШУМЕРСКОМ И ТЮРКСКОМ 

ФОЛЬКЛОРЕ, “ДРЕВА ЖИЗНИ” ШУМЕРОВ И “ГАБА АГАЧ” ДЕДЕ 
ГОРГУДА, КУЛЬТ ДЕРЕВО В ТЮРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

РЕЗЮМЕ
Эпос “Книга-Деде Горгуда” является одним из великих произведений мировой



духовной культуры. Он широко изучаетсэ во многих странах мира. Это связано с 
тем, что в книге всесторонне охвачена жизнь огузских племен, в ней встречаются 
немало кодированных слов и выражений. Одно из таких выражений -  “Габа агач” 
- “Священное дерево”. В данной статье “Габа агач” Деде Горгуда сопоставляется с 
“Древом жизни” шумеров, ведется удачные, достоверные параллели, приводятся 
примеры из других тюркских мифологических и фольклорных произведений, 
которые позволяют открыть суть кодированных значений “Габа агача”. В результа
те исследований автор приходит к суждению, что “Древо жизни” шумеров и “Габа 
агач” Деде Горгуда предельно близки и являются символами божеств-предков, вы
ражающих божественное начало всего человечества.

Ключевые слова: шумер, Деде Горгуд, “Древо жизни”, “Священное дерево”, 
человек, божество, предки

İnsan yarandığı gündən ölümün səbəbləri ilə maraqlanmış, əbədi həya- 
tın sirlərini öyrənməyə çalışmışdır. Bu mövzu bütün xalqların mifologi- 
yasında, folklorunda və yazılı ədəbiyyatında öz ifadəsini tapmışdır. Moti- 
vin ilkin qaynağı Şumer dastanı “Bilqamıs”dır. Dastandan bilirik ki, dos- 
tu Enkidunun ölümündən sonra Bilqamıs bərk qəmgin olur, bir gün özü- 
nün də öləcəyini düşünür və əbədi həyat axtarışına başlayır. Bunlar hamı- 
sı aydındır. Ən maraqlısı odur ki, əbədi həyat, ölməzlik Bilqamısın ağlına 
hardan gəlmişdir?! Bu sualın düzgün cavabmı yalnız Şumer qaynaqların- 
da tapmaq mümkündür. Onu başqa yerdə axtarmağa dəyməz.

Şumer qaynaqlannda açıqca deyilir ki, ilk insanlar Tanrılarla bir yerdə 
yaşayır, onlara xidmət edirdibr. ■ Əbədi həyat, ölümsüzlük yalnız Tanrılara 
r.əsib olmuşdur və bunu da ilk insanlar görür və bilirdilər. Insanların əbədi 
həyat, ölməzlik fıkrinə düşmələri məhz bundan qaynaqlanır. Məsələn, Bilqa- 
mısın anası tann, atası insan olduğundan üçdo ikisi Tanrı, üçdə biri insan idi 
və sonuncu “üçdə bir” onu əbədi həyatdan, ölümsüzlükdən məhrum etmişdir.

Əbədi həyat, ölməzlik axtarmaq nıotivi dünaymn bütün xalqlarmın 
folkloruna şumerlərdən keçmişdir (1, 14). Ona görə də bu motiv Ameri- 
kada, Çində, Avropada, Yaxın Şərqdə yayılmasından asılı olmayaraq bir- 
birinə oxşayır. Bu oxşarlıq onların genetik cəhətdən eyni qaynağa bağlı 
olduğunu göstərir.

Şumerbrdə obodı həyatın, ölməzliyin rəmzi “Həyat ağacı”dır. Onu 
daım iki müdrik qoruyur. Bu ağac “Məlikməmməd” nağılmdakı alma 
ağacma oxşayır. Almanm meyvəsini yeyən adam cavanlaşır. Onu da hər 
dəfə divlər aparırlar. Almanı yeyib cavanlaşmaq motivi “Bilqamıs” dasta- 
nmda çiçəklə cavanalşma motivinə çox oxşayır. Orda da ilan çiçəyi oğur- 
layır və qabığını dəyişib cavanlaşır. Çiçək-alma və ilan-div paralelbri bu 
motivin genealoji qaynağını üzə çıxarmağa kömək cdir.

Şumer miflərindəki “Həyat ağacı” “Dədə Qorqud kitabı”nda “Qa'ba 
ağac” adıyla xatırlanmışdır. “Qaba ağac" burda bir koddur, onun açılması



çox böyük maraq doğurur. “Basat Təpəgözü öldürdüyü boyda” Təpəgöz 
Basatdan onun kimliyini soruşur, Basat deyir:

Anam adın sorar olsan, Qaba Ağac,
Atam adın deyirsən Qoğan Asian.
Mənim adım sorarsan Aruz oğlu Basatdır (2, 123).

Basatm atası Aruz Qocşdfrsa, “Atam adm deyirsən Qoğan Asian” пэ 
deməkdir? Anası da Aruz Qocanın arvadıdır, insandır. Onda “Anam adın 
sorar olsan Qaba Ağac” misrasıyla пэ demək istəyir? Öndə dediyimiz ki- 
mi, Basat körpəliyindən vəhşi heyvanlar arasında yaşamış, şir südüylə 
bəslənmişdir. Qoğan Aslanı ata hesab edərkən bəlkə bunu nəzərdə tut- 
rr.uşdur? Ola bilər, burda çox məntiqli uyarlıq var. İzi azdıran bircə süd 
məsələsidir. Südü ananın döşündən əmərlər. Basat isə Qoğan Aslam ana 
yox, ata adlandırır. Basat Qoğan Aslana ata deyərkən südİinü əmdiyi şiri 
nəzərdə tutduğu şübhəsizdir. Ancaq “Qaba Ağac”a ana, Qoğan Aslana ata 
deyilməsində çox ciddi bir dolaşıqlıq var. Mən də bıı dolaşıqlığı açmadı- 
ğım üçün əvvəllər dastandan götürülmüş mətnə əsasən “Qaba Ağac”dan 
ana, “Qoğan Aslan”dan ata başlanğıc kimi danışmışam (3, 124-125; 4, 
88-89). Ancaq Basatın şir südüylə bəslənməsi Qoğan Aslanm ata olmadı- 
ğını düşünməyə əsas verir. Həm də aslan şirin erkəyino yox, dişisinə de- 
yirlər. Bu məntiqlə yanaşdıqda Basat Qoğan Aslanı ata yox, ana adlandır- 
malı idi. “Qaba Ağac”ın da ana olmadığı şübhə doğurur. Digər tərofdən, 
bir çox türk xalqlarınm, о cümlədən azərbaycan və qaraçay türklərinin 
miflərində “Ağac kişi” obrazına rast gəlinir. Ona “Meşə adamı” da deyilir 
və kişi görkəmində təsvir edilir (5, 14). “Dədə Qorqud kitabı”nm bir çox 
nəşrlərini tutuşdurduqda bu dolaşıqlığın dastanın mətninə müdaxilədən 
yarandığı üzə çıxdı. Bəlli oldu ki, “Dədə Qorqud kitabi’̂ nm ilk nəşrlərin- 
dəki mətnlə son nəşrləri arasında fərq var. Məsələn, dastanm 1939-cu il 
nəşrində həmin şe'r belədir:

Atam adın sorar olsan, Qaba Ağac.
Anam adm deyərsən Qoğan aslan.
Mənim adım sorarsan Uruz oğlu Basatdır (6, 122).

Tanmmış qorqudşünas professor Şamil Cəmşidovun Drezden əlyaz- 
ınasmın dürüstloşdirilmiş mətni əsasında nəşr etdirdiyi “Kitabi-Dədəm 
Qorqud” kitabmda da həmin şe'r dastanın 1939-cu il nəşrində olduğu ki- 
midir (7, 116).

Türkiyə alimlərindən Orxan Şaiq Gökyayın və Məhərrəm Erginin



nəşrlərində bu şe'r parçası demək olar ki, eynidir. Onların hər ikisində 
Basat “Qaba Ağac”ı ata, Qoğan Aslanı ana adlandırmışdır (8, 113; 9, 
214). Adnan Binyazarın ‘"Dedem Korkut” kitabında bu şe'rdəki “ata” sö- 
zü “baba” ilə əvəz edilsə də, digər Türkiyə nəşrlərində olduğu kimi, “Qa
ba Ağac” ata, qoğan Aslan ana adlandırılmışdır.

Babamm admı sorar olsan, kaba ağac.
Anamm adını dersen kükremiş aslan.
Benim adımı sorarsan Uruz oğlu Basattır (10, 220).

Bizim üçün maraqlıdır ki, Əli Sultanlı da dastanın “Basatm Təpəgözü 
öldürdüyü boy”dan danışarkan “Qaba Ağac'’m ata, Qoğan Aslanın ana 
adlandırıldığı şe'r parçasmı misal çəkmişdir (11, 8). Bu məqalələrin ya- 
zıldığı 1959-cu ib  qədər keçmiş SSRİ-də dastanın cəmi iki nəşri mövcud 
olmuşdur: 1939-cu il (H.Araslı) və 1950-ci il (V.V.Bartold). Görünür, Əli 
Sultanlı da V.V.Bartoldun yox, H.Araslmın (1939-cu il nəşri) tərcüməsi- 
nin daha doğra olduğunu qəbul etmişdir.

Qaba Ağacın ata, Qoğan Aslanın arıa olması onların Şumerin “Həyat 
Ağacı” ilə müqayisəsini xeyli asanlaşdırır.

“Dədə Qorqud kitabı”nm 1962-ci il nəşrində şe'r dəyişdirilmişdir (12, 
120). Orda “Qaba Ağac” ana. Qoğan Aslan ata adlandırılmışdır. Kitabın 
naşiri akademik Həmid Araslı bu dəyişikliklə bağlı heç bir bilgi ver- 
mədiyindən oııım səbəbi qaranlıq qalmışdır. Ancaq bizə elə gəlir ki, 
H.Araslı 1950-ci ildə V.V.Bartoldun tərcüməsində dastanı nəşrə hazırla- 
yarkan bu şe'ri dəyişmək fıkrinə düşmüşdür. Görünür, H.Araslı V. V.Bar- 
toldun şe'ri daha düzgün tərcümə etdiyi qənaətində olmuşdur. “Dədə 
Qorqud kitabı”mn Forhad Zeynalovla Samət Əlizadənin hazırladıqları 
1988-ci 11 nəşrində də şe'r dəyişdirilmiş, “Qaba Ağac” ana, “Qoğan As
lan" ata kimi adlandırılmışdır (13, 102). Samət Əlizaaə burdakı “anam” 
və "atanı” sözlərinə beb izalı vermişdir: “Anam. Ergində “atam”, H.Aras- 
lıda “anam”. Oğuzların qədim inancma isnadən (bax: “Salur Qazanın evi- 
nin yağmalandığı boy”) ağaca “ana” deyilməsi daha inandırıcı sayılmalı- 
dır. Ataın. Ergində “anam”, H.Araslıda “atam” (14, 249).

Niyəsə S.Əlizadə H.Araslınm 1939-cu il nəşrinə toxunmamışdır. O, 
M.Ergin nəşri ilə eyni vaxtda Orxan Şaiq Gökyayın Türkiyə və H.Aras- 
lmın Bakı (1939-cu il) nəşrinə də diqqət yetirsəydi Azərbaycan nəşr- 
lərindəki fərqin üzə çıxarılması asanlaşardı.

“Dədə Qorqud kitabı”nın V.V.Bartoldun rus dilinə tərcüməsindəki 
nəşrində də “ata” və “ana” obrazlarmm prototipləri dəyişik variantda ve-



rilmişdir. Orda da “Qaba Ağac” “ana”, “Qoğan Asian” “ata” adlandırıl- 
mışdır Г15.s.82). Akademik V.V.Bartold da Azərbaycan alimbri kimi bu 
adları M.Ergin nəşri ilə müqayisə ctmiş, orda “Qaba Ağac”m “ata”, “Qo- 
ğan Aslan”ın “ana” olduğunu diqqətə çatdırmış, qoğan Aslanm “ana” ad- 
landırılmasmı Basatın meşəyə qaçması, aslan döşündən süd omməsi ilə 
izah etmişdir ki, bu həqiqətən belədir (16,279). Ancaq akademik V.V.Bar
told da Basatın döşündən süd ənraiyi Qoğan Aslaııı niyə ana yox, ata ad- 
landırdığının fərqinə varmamışdır.

Mən “Qaba Ağac” və “Qoğan Aslan”m hansınm “ata”, hansının “ana” 
olması faktı üzərində ona görə bu qədər geniş dayandım ki, Şumerin “Hə- 
yat Ağacı” ilə Dədə Qorqudun “Qaba Ağacı” arasında başqa heç bir epik 
əsərdə rast gəlinməyən oxşarlıq var. Ona görə Qaba Ağac kodunun açıl- 
ması çox önəmlidir. Öncə deyək ki, “Dədə Qorqud kitabı”nda “qaba” sö- 
ziinün bir çox mə'na çalarlarına rast gəlinir: “qaba köpək”, “qaba sarıq”, 
“qaba ağac”, “qaba ələm”, “qaba çomaq”, “qaba ökcə”, “qaba-qaba bəy- 
lər” ifadələrinin hər birində qaba sözünün ayrıca mə'na çaları var. “Dədə 
Qorqud kitabı”nın öz arxasındakı sözlükdə “Qaba-möhkəm” (2, 164) iza- 
hı verilmişdir. “Dədə Qorqud kitabı”nm izahlı lüğətr’ndə isə “Qaba”sözü 
“böyük, ağır, yekə, kobud” mə'nalarmda yozulmuşdur. “Qaba-qaba bəy- 
lər” “varlı-dövlətli bəylər” anlamındadır (17, 46). “Qaba ağac”m rnə'na 
açımı bizim üçün daha maraqlıdır: “Qaba Ağac. Antrop. 1) Qlidrətli, mü- 
qəddəs ağac: Qədim oğuzlarda Ağac təbiətin canlanma simvolu olaraq 
miiqəddəs sayılmışdır. Görünür, eb bu baxımdan da “Qaba Ağac” ad bir- 
ləşməsi yaranmışdır: Anam adın sorar olsan, -  Qaba Ağac. Atam adın der- 
sən -  Qağan Asian; 2) Köklü-gövdəli, möhkəm bir ağac: Qaraca Çoban 
zərb eylədi, qaba ağacı yerilə, yurdilə qopardı” (17,s.46). Eposun Türkiyə 
nəşrlərində də “qaba” sözü “böyük”, “iri”, “yüksək”, “nəhəng”, “azman” 
kimi Izah edilir. Bu izahların hamısı sözün üz qatda olan mə'nası baxı- 
mından doğrudur (17 a, 14). Ancaq burda sözün əsas mə'nası alt qatda 
olub, kodlaşdırılmışdır. Bu kodu açrnaq lazımdır.

Qaba çoxçalarlı sözdür, hər ifadənin tərkibində bir başqa mə'na 
daşıyır. İlkin mətni nəzərə alsaq, “Atam adın sorar olsan, Qaba Ağac” 
misrasında gizli bir mə'nanm kodlaşdırıldığı aydın göriinür. Ona görə də 
“qaba” sözüntin burdakı mə'nası digər ifadələrdəki mə nalarına uyğun 
gəlmir. “Qaba Ağac” bizim düşündüyümüz ağac deyil. Qaraca çobanın və 
Təpəgözün dartıb kökündən çıxartdıqlan ağacın da “Qaba Ağac”la heç bir 
bağlılığı yoxdur, onlar ayrı-ayrı ağaclardır.

“Qaba Ağac'’ kodunun açarı mətnin özündə verilmişdir. Basat bir neçə 
dəfə Təpəgözün ölüm həmblərindən qıırtarır. Təpəgöz onu ölmüş bilir və



ölmədiyindən xəbər tutunca “Мэгэ oğlan! Dəxi ölmədinmi?” deyə təəc- 
cüblənir. Basat da ona “Tanrım qurtardı” cavabını verir. Axırda Təpəgöz 
“Sənə ölüm yoxmuş” deyərək ondan kim olduğunu soruşur. Bax onda Ba
sat “atasınm Qaba Ağac, anasının Qoğan Asian” olduğunu açıqlayır (2, 
121-123).

“Qaba Ağac” kodunun açan Təpəgözün Basata dediyı “Sənə ölüm 
yoxmuş” sözlərindədir. Ölümsüz yalnız tanrıdır. Basat da “Atam adm so- 
rar olsan Qaba Ağac, Aııam adııı deyərsən Qoğan Asian” deyərkən Təpə- 
gözün sözünün cavabında özünün tanrı övladı olduğunu dilə gətirmişdir.

Şumer dilində qaba döş, sinə, qabaq deməkdir. Döşü, sinəni qabırğalar 
əmələ gətirir. Heç bir şübhə yoxdur ki, qabırğa sözü qaba (döş, sinə) sözü- 
niin törəməsidir. Bunu təkcə həmin sözlərin oxşarlığı deyil, sonra gö-rə- 
cəyimiz başqa faktlar da təsdiqləyir. Bir çox dünya xalqlarmın mifologiya- 
sına görə, Həwa Adəmin qabırğasmdan yaranmışdır. Qabırğadan insan ya- 
ranması mifık düşüncənin sərhədlərindən kənara çıxa bilmir. Burda fıkir 
çox gizli şəkildə deyilmişdir. “Dodə Qorqud kitabı”ndakı “Qaba Ağac”ın 
mo'nası bu mifdəki “Qabırğa”da kodlaşdırılmışdır. Şumerlərin “Hoyat ağa- 
cı” qabırğa şəklindədir (şəkil). Həmin ağacı iki müdrik qonıyur.

ŞəkiMən göründüyü kimi, “Həyat ağacı” insan qabırğasının eynidir. 
Нэш do bu, kişi qabırğasıdır. Həvvanın Adəmin qabırğasından yaranması 
dedikdə də onım ata başlanğıcına işarə edilınişdir. Orda onurğa sütunu da 
aydmca görürmr. Qabırğaların hamısı onurğa sütunundan budaqlanır. Bur
da bir maraqlı fakta da diqqət yetirmək lazımdır ki, Şumer dilində “ti” həm 
həyat. hom də qabırğa deməkdir. Bunlaı-dan başqa, həmin sözün “ox” mə'- 
nası da var. Bu da həyat və qabırğa sözlərinin mə'na, məzmuu və funksi- 
yaca bir-birinə bağlı olduğunu göstərir. Qabırğalar onurğadan budaqlanır. 
Bilirik Id, onurğa insan orqanizmi üçiin təkco skelet funksiyası daşımır. 
Nəsil artımım tə'min edən toxum onurğadakı sümük iliyindən yaranır. 
“Həyat ağacı”nın qabırğaya oxşadılması məhz bu sirri özündə ifadə etmək 
məqsədindən doğmuşdur. Burda о qədər dəqiqlik var ki, onu danmaq belə 
mümkün deyil. Hovvanm qabırğadan yaranması dedikdə mütləq Şumer 
mifologiyasındakı “Həyat ağacı”m başa düşmək lazımdır, çünki həmin 
ağac yaradnışm, həyatın başlanğıcının, qaynağının rəmzidir. Doğuluşuıı, 
törəyişin və həvatın mayası onurğanm içindəki ilikdədir və həyatın 
mə'nasını burda axtarmaq daha doğru olar. Deyilənlərdən aydm olur ki, 
“Qaba Ağac”, ‘ Həyat Ağacı” və “Qabırğa” ata başlanğıcın rəmzidir.

Ağac türk mifık düşüncəsində özünəməxsus yeri olaıı və mifik yad- 
daşdan əksər folklor örnəklərinə keçmiş bir obrazdır. Onun ata yaxud ana 
başlanğıc olması motivi türk folklorunda geniş yayılmışdır. Hətta uşağı



olmayanların sehrli alma yedikdən sonra uşağa qalması və doğması moti- 
vi bir çox nağıllarımızın süjetində qabarıq nəzərə çarpır. Bu almanı əksər 
nağıllarımızda uşağı olmayanlara üzü nurlu bir qoca (çox zaman Xızır) 
verir və bundan sonra onların uşağı olur. Yenə alma (daha doğrusu, ağac!) 
ata başlanğıcııı rəmzi olub, kişi funksiyası daşıyır. Əksər araşdırıcılar 
doğru olaraq bu qənaətə gəlmişlər ki, “ağacın və onun meyvəsi olan alma- 
larm doğuluş vasitəsi kiıp-i çıxış etməsi də əski təsəvvürlərdən qaynaq- 
lanır” (18, 219). Bu fikri təsdiqləyən faktlardan biri də almaların Xızırın 
эШэ verilməsidir. Xızır/Xıdır Şumer panteonunda yer, su və müdriklik 
tanrısı Enkinin oğlu Mardukun adlarından biridir, yə'ni о da tanrıdır.

Agac obrazma türk dastanlarında da çox rast gəlinir. Bunlarda ağac 
motivi bir-birıni təkrarlamasa da, əksər hallarda əcdad funksiyasında çıxış 
edir və başlaıığıcı, kökləri etibarilə bir qaynağa bağlanır. Altayların 
“Maaday-Qara” eposunda ağacla bağlı maraqlı bir səhno var. Eposun qəh- 
rəmanı Maaday-Qaranın qoca yaşında bir oğlu olur. Uşaq elə bir vaxt 
doğulıır ki, düşmənlər Maaday-Qaranm qocalıb əldən düşdüyünü bilirlər 
və onun evini talamaq, var-dövlətini, mal-qoyununu sürüb aparmaq, in- 
sanlarını kölələşdirmək üçün fürsət gözləyirlər. Maaday-Qara yaxşı anla- 
yır ki, Qara-Qula kimi qansız və amansız düşmən onun köıpə uşağıni da 
öldürəcək. Ona görə körpə uşağı dağa aparır, onu beşiyə qoyub six me- 
şədə bir ağacdan asır. Özü evə qayıdıb ;arvadına deyir ki, uşaqdan nigaran 
olma. Mən onu beşiyə qoyub dağdakı meşədə bir ağacdan asmışam. Uşa- 
ğı “ağac anası” və “dağ atası” qoruyacaq:

Anası tozağacı qucağında isidəcək.
Atası dağ onu bəlalardaıı qoruyacaq (19, 33).

Əski türk mifık düşüncəsində dağ da, ağac da canlıdır, insanqılıq ob- 
razlardır, səma mənşəlidir, tanrılarla ilişgilidir. Burda dağ ata funksiyası 
daşıdığına görə, ana funksiyası ağaca verilmişdir. Bu fərq mahiyyəti о qə- 
dər də dəyişmir. Maaday-Qaranın ağacı uşağın anası, dağı onun atası ad- 
landırması ümumtürk təfəkkürünün məhsulu olub, Şumer qaynaqlarında 
rast gəlinən “Həyat Ağacı” obrazı ilə həm tipoloji, həm də genealoji bağ- 
lılığını saxlamışdır. Digər türk dastanlarında da ağac obrazı əcdadlardan 
birini təmsil edir.

Doğuluşun, törəyişin Tanrı adıyla bağlı olduğu şiibhəsizdir. Qabırğa da 
Tanrıyla bağhdır. İnsanın on iki cüt qabırğası var. Bu rəqəm on iki böyük 
Taıırılar cütlüyünə uyğun gəlir. Hər cüt qabırğa onurğanın bir fəqərəsin- 
dən budaqlanır. Hər qoşa qabırğanın biri kişi, digərı qadın olmaqla cüt- 
cüt faqərələrə bağlanır. Bu cütlükhr Tanrı cütlüklərini təmsil edir: 1. An-



Antu; 2.Enki- Ninki; 3. Enlil- Ninlil və s.
İnsan qabırğasının on iki olması heç də təsadüfı deyil. Şumerin qabır- 

ğaya oxşayan “Həyat ağacı”nda da on iki cüt əsas budaq (üç ədəd sonun- 
cu xırda çıxıntılardan başqa) vardır. Bu sayların üst-üstə düşməsinin və 
qabırğaların sayının Tanrılarla bağlılığınm təsadüfi olmadığını onların 
ölçüləri də təsdiqləyir. Qabırğalar müəyyən nisbətdə bir-birindən gödək 
oİur. Bu gödəklik Tanrıların panteondakı nüflız rəqəmlərinə tam uyğun 
gəlir. Məsələn, panteonda Anın nüfuzu 60 rəqəmilə ölçülür. Deməli, ən 
uzun qabırğa da onunkudur. Enlilin rəqəmi 50-dir və ikinci qabırğa ona 
uyğundur. Tanrılarm nüfuz rəqəmləri bu cür azalır. Qabırğalar da eyni 
qaydada qısalır.

“Dədə Qorqud kitabı”nın qəhrəmanlarından olan Basatm “Atam adın 
sorar olsan Qaba Ağac” fıkrinin Şumer mifık təfəkküründən qaynaqlan- 
dığı, “Həyat ağacı” ilə “Qaba Ağac” ifadələrinin eyni anlamda işləndik- 
ləri şübhə doğurmur. Bunun əksini düşünmək üçün hələlik əlimizdə heç 
bır əsas yoxdur. Əgər bunu qəbul etsək, onda Qoğan Aslanın Basatm ana- 
sı olmasının da sirri açılır. Yuxarıdakı şəkildən göründüyü kimi, “Həyat 
ağacrnı iki müdrik qoruyur. “Iləyat ağacı” atadırsa, qoruyucular aslan- 
lardır. Şumer miflərində və İkiçayarasmda aparılmış arxeoloji qazıntılar 
zamanı tapılmış saysız-hesabsız mədəniyyət abidəbrində qoruyucu ob- 
razında daha çox şirlərə (aslanlara) rast gəlinməsi bu fıkrin təsdiqinə kö- 
mək edən tutarlı dəlilbrdir.

Ağacm həyat rəmzi olması, ata başlanğıcın ondan qaynaqlanması 
“Oğuz Kağan” dastanında da öz ifadəsini tapmış, burdan da başqa das- 
tanlara keçmişdir. Bu motiv “Oğuz Kağan” dastanmda bebdir: “Yine bir 
gün Oğuz Kağan ava gitti. Önünde bir göl ortasında, bir ağac gördü. Bu 
ağacm kovuğunda bir kız vardı, yalnız otuaıyordu. Çok güzel bir kızdı. 
Gözü gökden daha gök idi; saçı ırmak kibi dalgalı idi; dişi inci kibi idi. 
Öy!e güzeldi ki, eger yer yüzünün halkı onu görse: Eyvah! Ölüyoruz der 
ve (tatlı) süt (acı) kımız olurdu.

Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti. Yüregine ateş düştii; onu sevdi, al- 
dı. Onunla yattı ve dilegini aldı.

(Kız) gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra (gözleri) parladı ve üç er- 
kek çocuk doğurdu. Birincisine Gök adım koydular; İkincisine Dağ adını 
koydular; üçüncüsüne Deniz adını koydular” (20, 16).

“Oğuz Kağan” dastanındakı bu motivə olduğu kimi “Oğuznamə”nin 
uyğur versiyasında rast gəlinir. Orda da Oğuz Kağan ağacın koğuşunda 
bir qız görür, onu alır, üç oğlu olur.

Нэг iki halda Oğuz ağacla yox, onun qucağındakı qızla evbnir. Burda



ağacın qızın atası yaxud anası olduğu bilinmir. Ancaq dastanın başqa bir 
yerindəki mətndə bu sirrin açılışı var. Bir qadın doğmaq vaxtı ağacın ko- 
ğuşuna sığrnır və orda doğur. Belo düşünmək olar ki, qadırı öz ərinin qu- 
cağına sığınmışdır. Deməli, burda ağacm ata olduğu çox aydın ifadə edil- 
mişdir. Onda demək olar ki, “Oğuz Kağan” dastanındakı hər üç halda 
ağac ata başlanğıcı təmsM edir.

“Oğaznamə"'nin uyğur variantmda Oğuz Kağana asi çıxan Urum Ka- 
ğanm qardaşı oğlu Oğuz Kağana deyir:

Biziın xoşbəxtliyimiz sənin 
xoşbəxtliyindir, bizim soyumuz 
Sənin nəsil ağacının , budağıdır. Tanrı sənə t
böyük yer tapşırıb (21, 22).

Bu şe'r paıçasmdakı “nəsil ağacı” şıuner miflərindəki “Həyat ağa- 
cf’nm bir qədər aydın ifadə edilmiş obrazından başqa bir şey deyil.

“Oğuz Kağan” dastanından gətirdiyimiz misaldakı göl və onun orta- 
sındakı ağac da özündə güclü bir gerçəyi yaşatmaqdadır. Ancaq bu günə 
qədər о gölün və ağacın kodlaşdırdığı gerçəyi açmaq kimsənin ağlına gəl- 
məmişdir. Qaynaqların araşdırılması göstərir ki, dastandakı göl Xəzər 
dənizidir. Onun ortasmdakı ağac da mohz “Həyat Ağacr’dır. Onu “Dünya 
ağacı” da adlandınrlar. Bu ağac haqqında alman alimi Erix Serenin verdi- 
yi bilgilər maraqlıdır. О yazır ki, İran miflərindəki “bütün toxumların ağa- 
cı”, “bədbəxtliklərin qənimi” ağacı, “xeyirxah və güclü müalicə vasitəbri 
ağacı” Xəzər dənizinin ortasmdadır. Ikinci ağac da Xəzər dənizindədır 
(şiibhəsiz, bu dəniz başlanğıcda “göy dənizi, “səma dənizi” adlanmışdır) 
və Xaoma Qokard (yaxud Qao Kerena) adlamr. Daim bu ağacın ətrafında 
üzən balıqlar onu pis ruhlardan qoruyur. Yerdəki sarı ağacm mifık pro- 
obrazı olan Xaoma bütün müalicə keyfıyyətbrinə malikdir və ölənlər diri- 
lərkən oıılara ölməzlik bəxş edən içilən şirəsi var” (22, 124).

Burdakı İrarıı fars kimi başa düşmok lazım deyil. Bu mifın farslara 
aidiyyəti yoxdur, о türklərə məxsusdur. E.Seren burda bir çox həqiqətlərin 
üsfflnə işıq salacaq maraqlı ipucu vermişdir. Onlann bəzibrini artıq açıq- 
lanıışıq. Məsələn, Xəzər dənizinin “göy dənizi” adlanması onu Şumer qay- 
naqlarmdakj Absu dənizi ilə eyniləşdirməyin yanlış olmadığjm göstərir. 
Absu həm göydən yerə endirilmiş ilk dənizdir, həm də adın açımı “göy 
dənizi” (ab-göy, su-dəniz) deməkdir. İlk insanı Enki Absu-Xəzər dənizinin 
qırağında yaratmışdır. Şumerin “Həyat ağacı”m Enkinin oğlanlan Dumuzi 
və Niııgişzid, Xəzər dənizindəki ağacı balıqlar qoruyurlar. Balıq Enkinin



ləqəbidir. Şumerin “Həyat Ağacı” həyatın hərtı başlanğıcını, həm də 
davammı təmsil edir. Xəzər dənizindəki ağac “bütün toxumların ağacı” 
adlanır. Нэг iki ağacın fuııksiyası eynidir. Deməli, onlar eyni ağacdır. Xəzər 
dənizindəki ağacın ölməzlik verən şirəsi də maraq doğurur. “Maaday-Qara” 
eposunda Maaday-Qara körpə oğlunu beşiyə qoyub meşədə ağacdan asır. 
Ağac uşağı öz şirəsilə bəsləyir. Xəzər dənizindəki ağacın şirəsi və Maaday- 
Qaranın oğlunıı bəsləyən ağacın şirəsi bu ağacları eyniləşdirmək üçün çox 
tutarlı faktdır. Bunlardan başqa, Xaomanın “büffin müalicə keyfiyyətlərinə 
malik olması” da bir sualı cavablandımıağa imkan verir. Şumer 
mətnlərindən bilirik ki, Enki Absu/ Xəzər dənizində ilk insanı Ninqursaqla 
birlikdə yaratmışdır. Ninqursaq sağlamlıq tanrısıdır, bütün xəstəliklərin 
müalicəsi onun əlindədir. Xaomanm müalicə keyfıyyətləri ilo Ninqursağın 
sağlamlıq tanrısı olması, Xaomanın Xəzər dənizinə bağlılığı və Enkiylə 
Ninqursağın da ilk insanı məhz Xəzər dənizinin qırağmda yaratdıqları digər 
faktlarla birlikdə bizim araşdırmalarımızm üstünə aydm bir işıq salır.

“Həyat Ağacı”nın “Dünya Ağacı”nm Xəzər dənizi ilə bağlılığını təs- 
diqləyən faktlar çoxdur. Sibir şamanlarmın “DünyaAğacı”nm üzü homişə 
cənuba baxır. F3u. Onlarm cənubu öz əcdadlarının vətəni saydıqlarını ifa- 
də edir. Cənub deyəndə Azərbaycan və Xəzər dənizi nəzərdə tutula bilər 
(23, 331). Hələ XX yüzilliyin 20-ci ülərində Sibir xalqlarındakı qartal 
kultunu araşdıran L.Y.Ştemberq qısaca olaraq “Dünya Ağacı” obrazına da 
toxunmuş, onun kökünü Sibirdo deyil, ondan çox-çox uzaqlarda- Xəzər 
dənizinin sahillərindo axtarmağı məsləhət görmüşdür (24, 728, 737-738).

Türklərin qədim mədəniyyət abidəsi olan “Avesta”da da həyat və əbə- 
diyyət ağacının adı çəkilir, burda da onun Xəzər dənizində olduğu göstə- 
rilir. M.H.Təlımasib də bir yazısında Xozər dənizinin səmavi su olduğunu 
vıırğulamışdır (25, 94-95).

Yenə Absu-Xəzər dənizi! Yenə ilk insanın doğulduğu yer! Deməli, bu 
yer unudulmur. qan yaddaşında yaşayır.

Əski türk mifık düşüncəsində Tuba adlı bir ağac obrzı da var. Onun 
digər ağaclardan başlıca fərqi ondadır ki, kökləri göydə, budaqları yerdə- 
dır. Türk mifik düşüncəsinə görə, '‘hündür və gözəl görkəmli Tuba ağacı- 
nın budaqları bütün cənnət evlərinin üstünə kölgə salır. Meyvələri yey- 
ilmir. Tuba ağacının hər yaфağı bir insanı təmsil edir. Нэг insan öbndə 
bu yarpaqlardan biri düşür” (26, 304). Burdaca deyək ki, kölgə salmaq 
taıırıya aiddir. Orıa görə “Dədə Qorqud kitabı”nda deyilir ki, “kölgəlicə 
qaba ağacın kəsilməsirı”. Yeyilməyən meyvə isə insandır.

Tarixi-mifoloji baxımdan Tuba ağacı daha əski çağlai'a gedib çıxır və göy 
mənşəliliyini, sənıa mənşəliliyini qoruyub saxlamışdır. Bəs bu ağacm kök-



lərinin göydə, budaqlanmn yerdə olması nə deməkdir? Bu mə'nasız bir şey- 
dimi. Yoxsa onun köktinün göydə olmasmda nəsə bir sirr kodlaşdırılmışdır?

Bu sualları cavablandırmazdan qabaq demək lazımdır ki, kökü göydə 
olan ağac mifı bir çox xalqlarda var. Burda rus mifologiyasından iki nü- 
munəyə diqqət yetirməyi lazım bilirəm, çünki onların hər ikisi şərqiə 
bağlıdır. Qədim rus ədəbiyyatındakı mətnlərdən birində şərq kilsəsindən 
və onun yanındakı ağacdan danışılır. Qriqoriy Boqoslova aid edilən bu 
mətn “Üç xaç ağacmın tarixi” adlanır. Bu ağac suyun ortasında təsvir 
edilir. Çox böyük və gözəldir. Kökü göydə, budaqları yerdədir (23, 334).

Eyni obraza rus folklomnun başqa bir mətnində də rast gəlinir: 
“Dənizdə, okeanda;' Kurqan adasmda kökləri yuxarı, budaqları aşağı ba- 
xan bir tozağacı var. Ana Keşiş Boqoroditsa həmin tozağacından ipək 
saplar sarıyır və.qanlı yaraları tikib sağaldır...” (27, 63)

Fikir verin: bu ağac da şərqdədir. Kilsənin yanmdadır. Suyun içindədir. 
Kökü göydə, budaqları yerdədir. Yaraları sağaltmaq qüdrəti var. Bunların 
hamısı Tuba ağacı haqqında deyilənlərə uyğun gəlir.

İndi görək bu ağac nəyi təmsil edir? Yenə Sibir şamanlarının inanclarına 
baxaq. Birincisi, şamanlann “Dünya ağacı” antropomorfdur (insanqılıqdır). 
Onun təsvirində belə çoxlu insan cizgibri var. Bundan başqa, şamanlar 
ağacın köklərini insanın saçları kimi təsəvvür cdirdibr. Bu ağac hazırda 
Rusiya Antropologiya və Etnoqrafıya Muzeyinin Sibir şö'bəsində saxlanır. 
Orn 1914-cü ildə V.K.Arsenyevin köməyi ilə doktor N.V.KirilIov Botçi 
çayının sahilində yaşayan oroçibrdən (xalqdır) tapmışdır. Onun kökləri 
yuxarıdadır. Köklərdən aşağıda gövdənin hər iki tərəfındə insan sifəti təsvir 
edilmişdir. Burdan aydın olur ki, şamanlarm təsəvvürlərinə görə, bu ağacla 
insan arasmda bir bağlılıq var. Aşağıdakı fıkirlər şanıanlarm diişüncəsində 
bir gerçəkliyin gizləndiyini göstərir. Məsələn, Platon “Timey” əsərində 
yazırdı ki, “insan-göy, səma ağacıdır. Bımu о fakt da təsdiqləyir ki, insan 
kökü göydə, budaqları yerdə olan ağaca bənzəyir”. Ərəb yazıçısı Məsudi 
Platona əsaslanıb deyirdi ki, “insan bir ağac olaraq уегэ yox, göyə məxsus- 
dur. bədəninin şaqulluğuna görə, yerdən yuxarı dikəlir. Tanrı bizim başımızı 
və kökümüzü о yerdən asmışdır ki, ruhmnuz ordan gəlmişdir”. Platon bütün 
əsərlərində mhuıı göydən gəldiyi fıkrində olmuşdur.

Altay türkbrinin V. V.Radlov tərəfındən toplanmış yaradılış haqqmdakı 
miflərində iık dətə tanrıların doqquz budaqlı bir ağacdan doqquz insan 
yaratdıqları öz əksini tapmışdır (28, 104).

Kumukların mifik düşüncəsində ağac və tanrı haqqında maraqlı epizod- 
lar saxlanmışdır. Hətta onlarda “Tanrı xan ağacı” və ona inarn bu gün də 
yaşayır (29, 102).



Buryatlarm “Altan Şaqay” eposundan danışan R.A.Şerxunayev və 
E.N.Kuzmina yazırlar ki, dastançı Balyaday Mosoyev əsərin qəhrəmanı- 
nın göydə yaşadığını, göy adamı olduğunu, уегэ göydən gəldiyini söylə- 
yirdi (30,149). Buryatların “Geser” dastanmm qəhrəmanı da göydə yaşa- 
mış, yer üzündə insanların kökünün kəsilməsi təhlükəsi yarandıqda уегэ 
enmiş və insanları xilas etmişdir. Geser уегэ gəldikdən sonra insanlaşmış 
və bir daha göyə qayıtmamışdır. Qəhrəmanın adı Giziroğlu Mustafa bəyi 
yada salır. Gizir qədim türk dilində hərbi rütbə və vəzifə bildirmişdir. Bu 
gün də həmin mə'nada işlənir. Geser də göydən уегэ hərbiçi, döyüşçü ki- 
mi gəlmişdir. Ola bilsin ki, Gizir adı slavyan dillərinin tə'siri altında tələf- 
fuzcə dəyişərək Geserləşmişdir. Buryat dilində bu cür fonetik dəyişiklik- 
lərə çox rast golinir. Ona görə bu adın ilkin şəklinin Gizir olduğu о qədər 
də şübhə doğurmur.

I.V.Stebleva qədim türk mətnbri üçiin səciyyəvi olan xüsusiyyətbrdən 
danışarkən xaqanlarm tanrı mənşəli olmalarma yaxud tanrılarm köməyi. 
ilə taxtda oturmalarına xüsusi diqqət yetirməyi məsləhət görmüşdür (31, 
26). Əksər ttirk dastanlarında Göy/Səma hom tanrı, həm də xan kimi 1э- 
səvvür edilir. Bunu xakaslarm “Altın-Arıq” eposunda lap qabarıq şəkildə 
görmək olur (32, 542). Qədim türk runik yazılarmda Göyün türklərə güc- 
lü xaqanlar göndərdiyi öz əksini tapmışdır (33, 27). Bu mətnlərdə Göy 
deyəndə tanrı nəzərdə tutulur. Burdaca demək lazımdır ki, Oğuz Kağan 
bütüu varlığıyla Şumer dünyasına bağlıdır. Dastanm birinci cümbsindən 
bəlli olur ki, Oğuz Ay Kağamn oğludur. Oğuz Kağanm birinci qızla evlən- 
məsi də birbaşa Şumer miflərini xatırladır, onlarla səsləşir: “Yine günler- 
den bir gün Oğuz Kağan bır yerde Tanrıya yalvarmakta idi. Karanlık bas- 
tı. Gökden bir gök işık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Ka
gan oraya yürüdü ve gördü ki:

О işığın içinde bir kız var, yalnız otııruyor. Çok güzel bir kızdı. Başın- 
da (alnında) ateşli ve parlak bir beni vardı, demir kazık (kutup yıldızı) gibi 
idi. О kız öyle güzeldi ki, gülse, Gök Tanrı gülüyor; ağlasa, Gök Tanrı ağ- 
lıyordu. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti; sevdi, aldı. Onunla yattı ve 
dilegini aldı.

Kız gebe kaldı. Günler ve gecelerden sonra (gözleri) parladı ve üç er- 
kek çocuk doğurdu. Birincisine Gün adını koydular; ikincisine Ay adını 
koydular; üçüncüsüne Yıldız admı koydular” (20, 15-16). Oğuzun aldığı 
işığın içindəki qız Şumer miflərindəki İnanna/İştarın obrazını yada salır. 
Oğuzun öz oğlanlarına Ay, Gün, Ulduz, Dəniz, Göy, Dağ adları qoymağı 
da Şumer mifhrib qırılmaz tellərb bağlıdır. Şumerdə Göy (An), Ay (Nan- 
nar/Sin), Gün (Utu/Şamaş) Tanrılardır. Oğuz Kağan özü Ay Kağanm oğ-



ludur, daha doğrusu Oğuzu Ay Kağan doğmuşdur, bu da onun tanrı baş- 
lanğıcma bağlılığmı göstərir. Oğlanlarm tanrı adlarıyla adlannıası da tanrı 
başlanğıcmı unutmanıaq, yaşatmaq ideyasının təzahürüdür.

Bir çox mütəxəssislər Oğuz Kağanla Bilqamıs arasında yaxın bağlılıq 
görürlər. Arif Acalov Oğuz Kağanın da yarımtanrı olduğunu, yaxud эп azı 
tanrı mənşəliliyini söyləmişdir (34, 22.5). Bilqamısm isə üçdə ikisi tanrı, 
üçdə biri insandır. . /

Kamil Vəli Nərimanoğlu və Fəxri Uğurlu isə yazırlar: “Bilqamıs -  Ay 
ilahəsi Ninsunun, Axilles -  Dəniz ilahəsi Tetidanm, Oğuz isə Ay Kağanın, 
yə'ni Ay ilahəsinim oğludur. Нэг ikisiniıı Ay ilahəsindən olması, görün- 
düyü kimi, Bilqamısla Oğuzu daha da yaxınlaşdırır və şübhəsiz ki, bu 
bənzərlik təsadüfı sayıla bilməz” (35, 7). İstər yuxarıda söylənənlər, istər- 
sə də digər faktlar bütürı türk dastanlarında güclü Şumer süjetlərinin, ob- 
raz və miflərinin mövcudluğunu aydm göstərir.

Rəşidəddinin “Oğuznamə” və Əbül Qazinin “Türkmənlərin şəcərəsi” 
əsərlərinin hər ikisində Oğuz xanın atası Qara xandır. Qara xan isə Nuhun 
oğlu Yafəsin törəməsidir. Hətta Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində Qara xan 
Yafəsin nəvəsi, Oğuz xan isə nəticəsidir. Əbül-Qazinnin “Türkmənlərin 
şəcərəsi” əsərində Qara xan Yafəsdən sonrak) yeddinci nəsib aiddir. 
Burda Yafəsin oğlu Türk, onun oğlu Tütək, Tütəyin oğlu Əbülcə xan, 
onun oğlu Baku-Dib xan, sonuncunun oğlu Moğol-Tatar xaıı, onun da og
lu Qara xandır (36, 10-11).

Faruk Sümərə görə, “Dədə Qorqud kitabı”nın əsas qəhrəmanlarmdan 
biri olan Salur Qazanm atasmın adı dastanlarda Ulaş, “Türkmənlərin şə- 
cərəsi”ndə isə Enkişdir (37, s.278, 288). Ancaq Enkiş admm mənşəyi 
haqqında Faruk Sümər özü heç пэ derrıir. Əgər Oğuzun atası Qara xanm 
Nuhıın oğlu Yafəsin nəvəsi olduğunu qəbul etsək, onda Salur Qazanın 
atası Enkişin kimliyini dəqiqləşdirmək xeyli asanlaşar.

"Bilqarnıs” dastanmdan bəllidir ki, Tufanı Enlil törətmiş, onu Utnapiş- 
timə (Nuha) Erıki xəbər vermişdir. Deməli, Enki Nuhu (Utnapiştini) gör- 
müşdü. Yer üzsrindəki həyatı Enki xilas etmişdir. Oğuz Kağan Nuhun ııə- 
vəsidirsə, onda Salur Qazanm atası da məhz Şumer tanrısı Enki ola bilər.

Çox maraqlıdır ki, XVI yüzillikdə yaşamış Ağqoyunlu hökmdarı Uzun 
Həsənin də şəcərəsi Oğuz xana və Nuha bağlanmışdır: “Ağqoyunlu mü- 
vərriki Əbubəkr Tihrani isə Uzun Həsən bəyin Oğuz xana və Nuh Əley- 
hüssalama qədər aparıb çıxardığı şəcərəsini yazarkən “Came ət-təva- 
rix”dəki ənsab bohsindən istifadə etmişdif’ (38, 348).

Bunlann heç birində təsadüf axtarmağa əsas yoxdur. Nuhun oğlunun adı 
Türk, onurı da oğlunun adı Qara xandır. Oğuz xan da Qara xanın oğludur.



Bunlar danılası faktlar deyil. Hətta türk yaradılış dastanlarında Qara xan 
tanrı kimi təqdim olırnur və dünyanı onun yaratdığı göstərilir (39, 43).

Xaqanın tann olması yaxud tann tərəfindən tə'yin olunması motivi Şu- 
mer qaynaqlarmda rast gəldiyimiz ilk çarlıqları tanrılarm özlərinin, sonra 
isə onlarm övladlannın idarə etmələri faktı ilə tam üst-üstə düşür.

Dernəli, hələ çox qədim düşüncələrdə ağac əcdad obrazında təsəwür 
edilmişdir. Kökləri göydə olan ağac insainin əcdadlarınm göy mənşəli oldu- 
ğuna çox aydın bir işarədir. Göytürk etnonimi də məhz bu həqiqətin daşlaş- 
mış if'adəsidir. Bıı adı rus alimləri yanlış olaraq rəng anlammda yozmuşlar 
və onlarm fıkirləri elnıdə dərin kök salıb geniş yayılmışdır. Halbuki Göy- 
türk adındakı “göy” morfemi rəng bildirmir. Göytürk etnonimi göy mənşəli. 
səma mənşəli türklər deməkdir. Göytürklər əcdadlarmın göydən yerə 
gəldiklərini bilirdilər və ona görə də özlərini göytürk adlandırmışlar.

Biitün bu deyilənlərdən çıxış edib deyə bilərik ki, Şumerin “Həyat 
Ağacı”, Dədə Qorqudun “Qaba Ağacı”, türk mifık düşüncəsindəki Tuba 
ağacı, “Dünya Ağacı”, habeb əksər xalqların miflərində rast gəlinən 
ağaclar insan obrazı oiub, tipoloji və genetik cohətlərdən bir qaynağa 
bağlıdır. Bu qaynaq hələlik daha qədim olan Şumerin “Həyat Ağacr’dır. 
“Həyat Ağacı” haqqında aşağıda verilmiş bilgilər onun gerçəkdən əcdad 
obrazı olduğunu göstərir. Şumerin “Həyat Ağacı‘'nı Enkinin oğlanları Du- 
muzi və Ningişzid qoruyurlar. Adap haqqındakı Şumer mifındən bəlli olur 
ki, Dumuzi və Ningişzid eyni zamanda baş tanrı Anın qapısında keşik çə- 
kirbr. An Enkinin, Enlilin və Ninqursağın atasıdır. Şumer miflərindən bi- 
lirik ki, ilk insanı Enki və Ninqursaq yaratmışlar, daha doğrusu, Enki ilk 
insanın atası, Ninqursaq anasıdır. Deməli, An insanın ulu əcdadıdır. Mif- 
lərdən onu da bilirik ki, qəzəbli Enlil Tufan törədib insan nəslinin kökünü 
kəsmək istəmişdir, lakin Enki insanları xilas etmişdir. Görünür, Enki Tu- 
fandan sonra ‘"Həyat Ağacı”nı yaratmış və insanın nəslini əbədi yaşatmaq 
üçün onu qorutnağı öz oğlanları Dumuzi və Ningişzidə tapşırmışdır.

Enki tanrıdır. Göydən gəlmişdir. İlk insan onun övladıdır. İnsanqıhq 
ağac obrazındakı göyə, səmaya bağlılıqda məhz insanm göy, səma mən- 
şəliliyi, onun əcdadlarmın göydən gəldiyi öz dolğun ifadəsini tapmışdır.
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