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«DƏDƏ QORQUB DÜNƏNİMİZİN KEÇMİŞİDİR» 
(DÖRDÜNCÜ SÇHBƏT)

XÜLASƏ
«Dədə Qorqııd kitabı»nın üzərində elmi ictimaiyyət və mədəni qurumlar tərəfindən 

qəbul olunmuş tarix damğasj var - eramızm VII əsri. Ancaq dastan tədqiq olunduqca on- 
da daha qədim dövrlərin izləri aşkar edilir. Verilən sərlövhə də ona işarə edir -  yə'ni bu 
qədimlik izləri о qədər dərinliyə gedir ki, VII əsr, obrazlı tə'birlə, dünənki tarixə bənzə- 
yir. Məqalədə «K:itab»ın üç faktı Şumer qəhrəmanlıq dastanları ilə müqayisə olunur: 
«Kitab»dakı və Şumerlərdəki «çoban» titulu; «Kitab»da bir Oğuz çobarumn mələyə tə- 
cavüzü ilə Şumer dastanmda bağbanm ilahə İnannaya təcavüzü arasmda tipoloji sələf- 
xələflik vardır; həm bizim dastanda, həm də şumerlərdə can yerinə can verməklə ölüm- 
dən xilas olmaq olur.

Açar sözlər: «Dədə Qorqud kitabı», Şumer qəhrərnanhq dastanları, çoban obrazı
“DEDE GORGUD İS THE PAST OF OUR YESTERDAY (THE 

FOURTH CONVERSATION)”
SUMMARY

On the book “The book of Dede Gorgud” there is a history brand accepted from the 
cultural organizations and scientific community -  the 7 th century. But investigating the 
epos the traces of the most ancient periods are seen. The given title also points it -  it 
means these ancient traces go the down that, the 7 th century looks like to the yesterday's 
history with the characteristic way. In the article three facts of the “Book” are compared 
with Shumer heroic eposes: “The shepherd” title in “Book” and Shumers, there is a typo
logical predecessor -  successor bet ween in the “Book” the Oghuz shepherd's violation 
to the angel and in the epos Shumer the violation of gardener to the divine İnanna, either 
in our epos or in Shumers one can save the soul from the death giving the soul instead.

Keywoord: “The Book of Dede Gorgud”, Shumer heroic eposes, the character 
shepherd

«ДЕДЕ ГОРГУД ПРОШЛОЕ ВЧЕРАШНЕГО» 
(ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗГОВОР)

РЕЗЮМЕ
Над «Книгой Деде Горгуда» стоит печать истории -  7 век нашей эры. Это ут

верждено научной общественностью и культурными структурами. Исследуя этот 
эпос обнаруживается в нём глубоко исторические следы. Эти следы уходят своими 
корнями в глубокое прошлое, и поэтому мы выбрали такое название этой статье. В 
этой статье сравнится имеющийся три факты КДГ и Шумерских героических эпо- 
сов: 1) образ пастуха, 2) изнасилования ангела простолюдином, 3) отдать жизнь за 
жизнь спасая другого.

Ключевые слова: «Книга Деде Горгуда», Шумерские героические эпосы, образ
пастуха



«Kitab»ımız araşdırıldıqca onun haqqında danışdığı hadisələrin tarixin 
эп qədim dərinliklərinə getdiyi aşkarlanır. Ayrı-ayrı dil faktlarmın da hə- 
min dərinlikdən gəldiyinin şahidi olmuşuq. Bu dərinlik tarixin elə qatları- 
na çatır ki, «Dədə Qorqud kitabı»na basılmış yaş möhürü -  eramızm VII 
əsri onunla müqayisədə, doğrudan da, «dünən» təəssüratı yaradır. Və bu 
halda bir gəncin dediyi «Dədə Qorqud dünənimizin keçmişidir» sözü bir 
daha özünü doğruldur. Bizə gəlib çatmış ilk dünya mifləri məhz şumerlə- 
rindir və bu miflərin tədqiqatçısı S.Kramer mif yaradan (myth-maker), 
mif yazan (myth-writer) mifoqraf (mythographer) terminlərini işlədir (1, 
239). О deyir ki, mif yazılırdı, mifı yazan şairlər və katiblərdir. Yə'ni şair- 
lər mifı yaradırdılar, katibbr onu yazıya alırdılar. Bu texnologiya -  müəl- 
liflilik tə'yinatı şumerlərin bütün epik yaradıcılığı (mif və dastan yaradı- 
cılığı) üçün ümumidir.

Və bu halda nəzərə almalıyıq ki, Dodə Qorqud dastanımızm konkret 
müəllifi olub. Çünki onun analoqlarınm -  Şumer mif və dastanlarmm, Or- 
xon-türk dastanlarınm yazanları, müəllffləri olmuşdur.

Bu da maraqlıdır ki, Şumer əsərlərində, nə epik yaradıcılıqda, пэ də li- 
rik şe'r vo himrılərdə (dini şe'rlərdə) müəllifın adı göstərilmir. Görünür, 
bu, dövrün yai'adıcılıq və yazıyaalma tıorması olub. Ancaq Orxon-türk 
dastanlarmda müəllif kimi Yolıq tiqinin adı göstərilir.

«Dədə Qorqud kitabı»nın müəllifı olmuş olsa da, yazamnın adı gös- 
tərilmir. Ola bilər ki: 1. Bu, yaradılış e'tibarilə müəllifı göstərilməyən Şu- 
mer dastanları dövrünə yaxm olduğu, müəllifı göstərilən Orxon-türk das- 
tanlarından çox-çox əvvəllərə getdiyi üçün qoşub-yazanı göstərilməmiş- 
dir; 2. Dədə Qorqud adı ilə tanınan dastamn yaranmağa başlanması ilə bit- 
məsi arasında uzun zaman məsafəsi, əsrlərlə ölçülən vaxt müddəti olmuş- 
dur. Yə'ni bu dastanın bir çox müəllifi olmuşdur: boylardan hər birinin bir 
müəllifı və bir neçə boyun da bir müəllifi ola bilərdi. Çoxmüəlliflilik özü 
də göstərir ki, dastammız mütləq yazılmışdır -  müxtəlif dövrlərdə müxtə- 
lif ozanlar şifahi düzüb-qoşmaq yolu ilə boyların formasım, xüsusilə şe'r 
quruluşunu, şair dili ilə bu mükəmməllikdə saxlaya bilməzdilər. Dastanı- 
mızm mütləq yazılı olmuş olmasma о da inandırır ki, Dədə Qorqud şe'ri 
çox mürəkkəbdir və onun müxtəlif dövrlərdə müxtəlif müəlliflər tərəfınd- 
эп şifahi qoşulması ağla çətin sığır.

Əlbəttə, bu, yeganə və mütləq söz deyil ki, türkdə, Avropada və dünya-



da sonralar görünən analoji ədəbi-mədəni, siyasi-hüquqi faktların hamisi 
Şumerdən cücərib gəlir, hökmən kök atıb Şumerə gedir. Xalqlann tarixi 
mühacirətləri, bununla da mədəniyyətlərin ekspansiyaları bu fıkri inaml- 
maz da görmür. О biri tərəfdən, Şumerdəki hər cür tarixi nümunələr elə 
yetkin səviyyədədir ki. bunların müxtəlif coğrafıyalara tə'siri, gələcək nə- 
sillərə эп'эпэ qoymaq ehtimaK gözbniləndir. Bir sözlə, Şumerb ondan 
min il sonrakı mədəniyyət arasında görünən uyğunluqları genetik keçid- 
lərin məhsulu da saymaq olar, formal tipoloji təzahürlər kimi də qiymət- 
ləndirmək olar. Məsələn, öz zamanmdaca Şumer yazısmdan bütün ətraf 
şərqin istifadə etməsini yada salmaq kifayətdir. Başqa bir aşkarlıq: dün- 
yəvi dinlərin -  kitab dinbrinin model uyğunluğu mə'lumdur (1). Son di- 
nin Kitabınm -  Qur'anm İncillə, Tövratla пэ qodər yaxmlığı göz qabağm- 
dadır. S.Kramer Tövratla Şumer mifı arasındakı əlaqə kodunu aşkar edir. 
Konkret şəkildə Əyyub peyğəmbərb bağlı Tövratdakı təsvirin əslini Şu- 
mer poemasmdakı mifdə tapır və Tövratda, sonra eynən Qur'anda əks 
olunan əzaba dözmə ayininin Şumer mifindən qaynaqlandığmı Kramer 
inadla və inamla verir. Şumer tanrıları aim yazısım kodlaşdırırlar, yaranan 
insana tale yazırlar. Öbn insan mühakimə olunur. Bu dünyada gördüyü 
xeyir və şor işbrin hesabı aparılır. İslamda və bütün Kitab dinbrində va- 
cib bilinən bu «haqq-hesab» ayinini Şumer tanrıları gəbcək dinlərə miras 
qoyublar. Din, inane tarixi də bəşər tarixinin tərkib hissəsidir. Dünyəvi 
dinbrb Şumer inanclan arasmda səbf-xələflik tapan Kramer haqlı olaraq 
Şumer mərsiyəbrindəki kədər motivləri ib David peyğəmbərin ağıları, 
Homerin «İlliada»smda Hektarın dəfn nəğməsi arasında yaxınlıq və dərd 
qohumluğu görür.

«Dədə Qorqud kitabı»nda bir sıra faktlar Şumer mifbri, Şumer dastan 
obrazları ib əlaqəbnir.

Dastammızın obrazlar sistemində caniılığı ib seçibn Qaraca Çobanm 
Şumer əfsanələrinin obrazları ilə uyğunluğu diqqəti xüsusi çəkir. Bilin- 
diyi kimi, Şumer dastanlarından başlayaraq və onun ən'ənəsi olaraq, bir 
cəhət nəzərə çarpır ki, süjetin əsasmda duran hadisəbrin inkişafmda sı- 
ravi insanlar, sovet ədəbiyyatşiinaslığınm terminologiyası ib desək, zəh- 
mətkeş, əməkçi insan obrazları iştirak etmirbr. Şumer miflərinin baş- 
lanğıcında bir qayda olaraq hərəkətverici qüvvələr kimi tanrı obrazları 
çıxış edirbr, tədricən hölandarlar, sərkərdə -  qəhrəmanlar bu sırada özb-



rinə yer tuturlar. «Dcxlə Qorqud kitabı» Şumer dastançılığının bu ikinci 
mərhələsinin, hökmdar və sərkərdələrin, alplarm, fovqəladə güclü ərlərin 
dastan qəhrəmanı kimi çıxış etmək hüququ qazandığı dövrün ədəbi tipin- 
də qurulmuşdur. Ancaq «Kitab»da Qai'aca Çoban obrazı bu ədəbi norma- 
dan kənara çıxır. Qaraca Çoban əməkçidir, zəhmətkeşdir, çobandır, sıravi 
kəndlidir. Ancaq dastanda şəxsiyyət kimi tanımr. Bir tərəfdən, köklü-göv- 
dəli ağacı yerindən qoparan Qaraca Çoban öz fıziki gücü ilə Oğuz igidlə- 
rinə meydan oxuyur. İkinci tərəfdən və daha təəccüblüsü də budur ki, o, 
düşmənlə döyüşdə iştirak edir, bəylər bəyi xan Qazanın arxadaşı, silah- 
daşı olur, bir ordunun gücündə qəhrəmanlıq nümayiş etdirir.

Oğuz qvardiyaları -  Qaragünənin, Dəli Dondarın, Qarabudağın, Şir- 
şəmsəddinin, Beyrəyin, Yegnəyin, Aruzun, Qoca oğlu Alp Ərənin başçılıq 
etdikləri döyüşçü dəstələri gələnədək Qaraca Çoban düşmənin qarşısında 
tək dayanır.

Bu, ümumiyyətlə qədim dünya ədəbiyyatları üçün təəccüblüdür və is- 
tisnadır ki, əməkçi insan, «qara camaat» ədəbiyyat faktına çevrilmişdir.

Kəndli çoban döyüşdə iştirak etmiş, qəhrəmanlıq göstəmıiş və göstər- 
diyi şücaətə görə, Qazan xan ona rütbə vermiş, yüksək vəzifəyə tə'yin et- 
mişdir: «Qazan xan ordusunu, oğlanmı-uşağını, xəzinəsini aldı, gerü dön- 
di, altun taxtmda yenə evini tikdi. Qaracıq Çobanı əmiraxur elədi». Bu 
«əmiraxur» vəzifəsi müasir anlamla, deyək, heyvandarlıq təsərrüfatı rəh- 
bəridir, hətta nazir rütbəsidir. Hər halda, yüksək mövqedir, xalis bəyzadə, 
seçmə nəsil, yuxarı təbəqə nümayəndəsinin yeridir. Şumer dastanı ilə mü- 
qayisə bu gözlənilməzliyi açır, bu təəccübün məzmununu aşkar edir. Ay- 
dın olur ki, Dədə Qorqud dastanmdakı «çoban» bu gün düşündüyümüz 
mə'nada deyil, bir qədim statusun transformasiyasıdır. Şumer mifındə 
tanrı Dumuzi çobandır. Real olaraq zəngin mal-mülk sahibidir. O, ilahə 
İnannanı başqası ilə evbnmək meylindən məhz bu dövləti, varlılığı ilə 
döndərir. Dumuzi ölkənin iki varlı adarnmdan biri və məhz birincisidir. 
İlahə İnanna onunla evbnməyə razılıq verir və onu ölkəsinin tanrılığına 
seçdirir. Prinsipcə, Dumuzi mal-heyvanı himayə edən tanrıdır. Ölkəsinin 
kralı sayılır. İlahə söz verir ki, onun ölkəsini və var-dövbtini qoruyacaq, 
himayə edəcəkdir:

Ərim, anbarı, müqəddəs ağılı 
Mən sənin üçün qoruyacağam.



Sənin «həyat evini» gözbyəcəyəm.
Ölkənin parıldayan xariqə sarayım,
Bütün ölkənin taleyinin tə}yin edildiyi 
Xalqa və (bütün) yaradılışlara rəhbərlik edən evi 
Mən İnanna qora^acağam sənin üçün (1, 307).

Şumer miflnin qəhrəmanı Dumuzi böyük dövlət sahibidir, kraldır, tan- 
rıdır.

Onun öz cəmiyyətində əsas ünvanı çobandır və bütün bu adları məhz 
çoban rütbəsinin imkan və səlahiyyətləri ilə qazanmışdır. Hətta böyük şu- 
meroloq S.Kramer Dumuzini Tövratdakı Tammuzun prototipi sayır, onun 
ölümünü İsa peyğəmbərin cəfakeş ölümü ilə müqayisə edir (1, 305-324).

Şumerin baş tanrısı, Şumer tanrılar panteonunun Zevsi sayılan Enlilə 
bir himndə «sən çoban, qiymətli çoban» deyə müraciət olunur, «nəfəsi 
olanların içində birinci çobanı hökmdar etdin, hökmdarlı hakimiyyət 
yaratdın» deyilir. Şumerin və Şərqin böyük krallarından Şulgi Dumuzinin 
«müqəddəs evlənmə» deyilən nikah ən'ənəsini (ilahə İnanna ilə nikah 
nəzərdə tutulur) davam etdirir.

Şulgi sadiq çoban, müqəddəs məbədin seçilmiş çobanı sayılır, ilahə 
İnanna ölkənin çobanlığını onun taleyi kimi qoruyacağma söz verir. De- 
məli, çobanlıq təkcə heyvanları, bərəkəti himayə edən tanrı Dumuzinin 
ünvanı deyil, döviətdə yüksək bir mövqedir, şəhər dövlətinin seçmə kralı 
rütbəsində bir mövqedir. Şumer sənədbrində kainatı idarə edən qayda- 
qanunlar sayılan «me»lərin siyahısında «çobanlıq hakimiyyəti» 8-ci yeri 
tutur. Bu sıra 68 qatdan-mərtəbədən ibarət olan ünvanların səkkizincisidir 
-  «krallıq» ünvanı doqquzuncudur, ondan sonra gəlir (1,96). Çoban sözü- 
nün şumcrcə qarşılığı olan «gipad» həm də ölkə rəhbərinin yardımçısı, öl- 
кэ böyüklüyünə namizəd mə'nalarım ifadə edir (2, 11).

Dumuzinin çobanlığı belədir, Dumuzi belə çobandır. Biz hesab edirik 
ki, «Dədə Qorqud kitab»ındakı Qaraca Çoban Şumer Çobanmm min ilbr- 
b gəbn zaman yolunda mifdən reallığa doğru keçdiyi təkamülün varisidir.

Demoli. Qaraca çobanı əmiraxur tə'yin edən Qazan xan əslində onu öz 
zatma, Şumer süjetlərindəki vəzifəsinə qaytarmış olur.

S.Kramerin «İnanna və Şukallituda: bağbanm ölüm cəzası» adlandır- 
dığı Şumer epik poemasında Şukallituda adlı bağban becərdiyi gözəl, 
cənnət abadlığmda bağçada yuxuya getmiş İlahə İnannaya təcavüz edir.



Səhər günəş doğanda ayılan ilahə öz halını görür, günahkan tapa bilmir 
və Şumeri ağır fəlakətlərlə üzləşdirir -  quyuları qanla doldurur, içməyə su 
tapılmır, bütün ölkəni dəhşətli kübklərin, fırtınalarm meydanma çevirir...

«Dədə Qorqud kitab»mda bir Oğuz çobanı göy mələyinə təcavüz edir 
və bu, Oğuz Eli üçün böyük fəlakət gətirir. Kitabm əlimizdə olan varian- 
tında islam əsas din kimi çıxış edir. Təbii ki, islamda mələklə belə ünsiy- 
yət nəinki mümkün deyil, hətta bu haqda düşünmək günahdır. Ona görə 
islam ədəbiyyatında belə səhnə ola bilməz. Deməli, bu ədəbi motiv ya Şu- 
mer mifındən qidalanır, ya da bu, eyni yaradıcılıq dövrünün, Şumer ədə- 
biyyatı dövrünün məhsulu olmaq deməkdir. Yaxud Dəli Domrulun Əzra- 
yılla dialoqu mütbq mif dövrünün izi olmalıdır.

Ümumiyyətlə, azərbaycanşünaslıqda Dumuzi ilə törk-Azərbaycan əf- 
sanəvi obrazları arasında paralellər aparılmışdır. Etimolojiləşdirilmişdir ki, 
Şumerin Dumuzi və türk-Azərbaycanın Domrul və Tomris antropo-nimləri 
bir kökdən gəlir: sözün kökü törəmə, doğuş, toxum, nəsil mə'naları verən 
dum/dam/tum sözündəndir -  nıüasir türk dilbrində doğ/toğ/tu/tum sözlərin- 
də bu gün də görünür. Həmin antroponimlərin mifoloji məzmununda, həqi- 
qətən, törəmə mə'nası olmuşdur (3, 222-234; 4, 21-22).

«Dədə Qorqud kitabı» ilə Şumer dastanları arasmda başqa bir maraqlı 
paralelə rast gəlirik. «Kitab»da belə bir səhnə var: Əzrailə meydan oxu- 
yan Dəli Domrul Allahın qüdrətini dərk edir, «Tanrmın, birligünə yoxdur 
güman» (bu, «la ilahə illəllah»ın türkcəyə tərcüməsidir) qənaətinə gəlir. 
Və Allaha üz tutur: «Mənüm canumı alur olsan, sən alğıl, Əzraili almağa 
qomağıl» deyir. Əzrailə əmr gəlir: «Çün dəli qavat mənüm birligim bildi, 
birligimə şükür qıldı, ya Əzrail can yerünə can bulsın, anm canı azad ol- 
sın». Bilindiyi kimi, islamda əcəl anlayışı var və alın yazısı pozulmazdır. 
Hətta эп gözbnilmozi odur ki, Allah Domrulu sadəcə bağışlamır, canmm 
yerino can istəyir. Bunlardan heç biri, xüsusib ikincisi -  can yerinə can 
istənməsi islam normasma sığmıı-. Deməli, beb ayin dastanın yaranışm- 
dan gəlir və islam dastana daxil edibrkən burada bir transformasiya baş 
vermişdir. S.Kramerin «Yeraltı dünya. Ölümdən dirilmə haqqmda ilk he- 
kayət» fəslində analoji hadisəyə rast gəlirik. İlahə İnanna Yeraltı dünyaya 
səyahətə çıxır, gözbmədiyi halda canı almır. Onun Yerüstü dünyaya qa- 
yıtması üçün bir şərt qoyulur: öz yerinə bir can versin. Beb də olur.

Bu da əsas verir, düşünək ki, «Dədə Qorqud kitabı»ndakı «can yerinə



сап» ayini öz tarixini Şumer dövrünün inanc normasmdan və bilavasitə 
Şumer dastanmdan götürür. Deməli: oxunduqca, axtardıqca «Kitab»ımı- 
zm çox-çox qədimlərlə bağlandığı aşkarlanır və bu aşkarlama zaman- 
zaman, nəsil-nəsil davam edəcəkdir.

/
ƏDƏBİYYAT

1. S.Kramer. History begins at Sumer. University o f Pensulvania Press. 1983
2. Osman N.Tuna. Sume rve türk dilbrinin tarihi ilgisi ile türk diliniıı yaşı 

meselesi. Ankara, 1977
3. Acalov A. Dəli Domrul boyunun köklori və mifoloji simvolikası. Azərbay- 

can fılologiyası məsələləri. -  Baku Elm, 1983
4. Budaqova Z., Hacıyev T. Azərbaycan dili. Baki, Elm, 1992


