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ŞU M E R  VƏ T Ü R K  FO L K L O R U N D A  TANR1NIN Ə CDAD 
STATÜSU H A Q Q IN D A  

XÜLASƏ
Şumer və türk foiklorunda tanri-insan ilişgslərinə dair zəngin material var. Bu mətn- 

lərdə tanrılann insanlara, insanlann tanrılara münasibətinin kökündə ata-oğul və ər- 
arvad sevgisinin durduğunu görürürk. Bu da onunla bağlıdır ki, şumer və türk folklo- 
runda Tanrı əcdad statusunda təqdim olunur. Bu məsələlər məqalədə geniş şəkildə öz 
əksini tapmışdır.
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ABOUT ANCESTOR STATUS OF GOD IN SHUMER AND 
TURK FOLK-LORE 

SUMMARY
There are a lot of material about God- man attitude in Shumer and Turk folk-lore. In 

these texts God to man, man to god attitude stands love of father-son and man-wife. It is 
connected with God introduce in ancestor status in shumer and turk folk-lore. This prob
lems reflected wide in this article.
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ОБ СТАТУСЕ ПРАРОДИТЕЛЯ ТЭНГРИ В ШУМЕРСКОМ И 
ТУРКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

РЕЗЮМЕ
В шумерском и туркском фольклоре имеется богатый материал в которых 

отражены отношения между Тэнгри и людьми. На основе отношений Тэнгри к 
людям, и людей к Тенгри в частности стоит любовь отец-сын и муж-жена. Это 
связано с тем, что в шумерском и туркском фольклоре Тэнгри часто представляет
ся в статусе прародителя. В данной статье все эти вопросы исследованы в широком 
масштабе.
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Tann-insan-əcdad formuluna Şumer və türk folklorunda tez-tez rast 
gəlinir. Ona görə də Tanrı-insan ilişgilərinin öyrənilməsində bu formulım 
açılması böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir. Bu zərurət birinci növbədə on~ 
dan yaranır ki, bu formulu bilmədən türk folklorunda və yazılı mətnlərin- 
də rast gəlinən bir çox nümunələrin mə'nasını düzgün açmaq mümkün 
deyil. Ona görə də türk foklorundakı bir çox məsələlər bu günə qədər ya 
açılmamış, ya da yanlış şərh edilmişdir.

Tanrı-insan-əcdad formulunu açmaq üçün Şumer qaynaqlarında 
yetərincə bilgilər verilmişdir. Bunlardan эп əsasları dünyanm və insanın 
yaranması haqqındakı miflərdir. Biz dünvanın və insanın yaranmasından 
danışarkən bu mifləri hərtərəfli təhlil etnıişik. Burda onları təkrarlamadan



yalnız həmin araşdırmalarm sonucunu xatırlatmaq istəyirik: “Bir sözlə, 
insan Tanrı övladıdır. Atası tanrıdı, anası m əbk” (1, 176). Bu iki cümlə- 
lik tezis bizim geniş bir araşdırmamızm gətirib çıxardığı son fıkirdir. 
Həmin araşdıraıada istifadə edilmiş miflərdo açıqca deyilir ki, Enkinin ilk 
dəfə 7 qadmdan 7 oğlu və 7 qızı olmuşdur. Mifdə onların genetik yolla 
doğulduqları, atalannm Enki olduğu, hətta analarının adları da verilmiş- 
dir. Hazırda yer üzündə mövcud olan və olmayan bütün insan nəsilləri 
həmin 7 oğlan və 7 qızın törəmdləridir ki, onların da ulu əcdadı Şumerin 
müdriklik tanrısı Enkidir. Altay türklərinin bə’zi miflərində yer üzündəki 
bütün xalqlann, digərlərində Altay xalqmın yeddi qardaşdan törədiyi 
bildirilir ki, bu da Enkinin yeddi oğlu motivi ilə tam üst-üstə düşür. Yeri 
gəlmişkən deyək ki, I Uruk sülaləsinin əsasını Günəş tanrısı Utunun oğlu 
Meskanqaşar qoymuşdur. Həmin sülalənin bütün çarları Utunun qan 
qohumlarıdır. Bilqamıs özü Tanrı Ninsunun, Dumuzi Tanrı Enkinin oğ- 
ludur. Görünür, Bilqamıs da, Dumuzi də ana xəttiyb Utuya bağlanır. Nin
sunun Ay Tannsı Nannara qohumluğu barədə miflər var. Nannar isə Utu
nun atasıdır. Tanrıların əcdad-ata-ana olduqlarına dair Şumer mətnlərin- 
don istənilən sayda misal gətirmək olar.

Türkbr Humayı həm Tanrı, həm də ana, yə’ni əcdad hesab edirdilər (2, 
86). İ.S.Kloçkov yazırdı ki, insanlar tanrılarla qohumdurlar, ancaq ölüm- 
lü olmaqları ilə oıılardan fərqlənirlər (3, 138).

“Oğuz Kağan” dastanmda Oğuz işığın içindən çıxan qızla evlənir. Biz 
həmin işığı və onun içindən çıxan qızı Şumer panteonundakı sevgi, 
məhəbbət, uşaq doğumu və məhsuldarlıq Tanrısı İnanna ilə eyniləş- 
dinnişik. Başqırdlarm ilk insanın yaradılması haqqmdakı bir əfsanəsiııdo 
suyun üstünə düşən işıqdan danışılır. Başqırd alimi Z.Q.Aminev yazır ki, 
başqırdlarm əcdadları həmin işığı Hunıay kimi başa düşürdülər (4, 189). 
Onda “Oğuz Kağan”dakı işıqla əfsanədəki işığın hər ikisi göydən düşür 
və birinin İnanna, digərinin Humayla eyniləşdirilməsi İnannanın sonradan 
Humaya çevrildiyi və doğrudan da əcdad olduğu tezislorinin doğruluğu- 
nu göstərir. Axı Humay oksər türk mifoloji və epik öməklərində göydən 
gəlmiş gözəl qadın kimi təsvir edilir (5, 275-276).

Tanrıların insanlarla və əksinə insanların Tanrılarla evbndikləri, onlar- 
dan uşaqların doğulduğu haqqındakı Şumer mətnlərinə mütəxəssislərin 
böyük əksəriyyəti şiibhə ib  yanaşmır, onların gerçəkliyi ifadə etdiyini 
qəbul edirbr. Bilqamısın da Tanrı-insan evliliyindən doğulduğundan da- 
nışan m ütəxəssisbr bu cür m etisbrin hətta çox az olduqlarını vurğulayır- 
lar (6, 138). Axı Bilqamıs Tanrı-insan evliliyindən doğulmuşlar arasmda 
çox böyük şöhrət qazanıb tanınmışlardandır. B eb b ri doğrudan da az ol-



muşdur. Çoxlan isə məşhurlaşmamış və tanmmamışdır. Ona görə də əksər 
epik qəhrəmanlar bir tanrı oğlu olaraq qəbul edilir (7, 126).

Biz artıq Oğuz Kağanın tanrı mənşəli olduğunu, Alp Ər Tonqanın da şə- 
cərəsinin Nuhun oğlu Yafəsə, ordan da gedib Tanrı Enkiyə bağlandığım bi- 
lirik. Sayan-Altay panteonundakı persorıajların çoxusu əcdad sayılır (8, 38).

Tanrı-əcdad formulunun açılmasında skiflərin inamları da maraq do- 
ğurur. Skiflər öz tayfalarmın Tarqıtaym törəmələri olduğunu düşünürdü- 
lər, yə’ni Tarqıtayı öz əcdadlan hesab edirdilər. Eyni zamanda onlar 
Tarqıtayın da Göyün- Tanrının oğlu olduğuna inanırdılar (9, 48). Skiflər 
ona da inamrdılar ki, Tarqıtay е.э. 1600-1500-cü illərdə yaşamışdır. Bu 
deyilənlərə Herodotun bir fıkrini də əlaıvə etmok olar ki, “skifbrin inanc- 
larma görə, onların istifadə etdikbri kotan, boyunduruq, baita və kasa da 
göydən göndərilmişdir. Məhz göydən gəldiyinə görə də onların hamısı 
skifbrdə dövbt rənızi sayılırdı. Burda çox maraqlı bir faktla üzbşirik. Şu- 
mer mətnlərinə görə də balta həqiqətən göydən gəlmişdir. Kotanı və bo- 
yunduruğu isə Tanrı Enlil yaratmışdır (10, 175). Bütün bu dey ibnbr ski- 
flərin tiirkbr olduğunu söybyən alimbrin fıkirlərini təsdiqbyir. Bura onu 
da əlavə etmək lazımdır ki, “skifbrin də yaşadıqları düzənlikdə bütün tay- 
falar indiki Asiya köçəribri (?) kimi tiirk dilinin tiirk dialektində danışır- 
dılar” (9, 34). '

Şumer və türk folklorunda Tanrı-insan ilişgibrindən danışarkan tan- 
rıların insanlara, insanların tanrılara sevgisini, məhəbbətini də nəzərə al- 
maq lazımdır. Əvvəldə tanrılarla insanlann evbranəbrindən danışmışıq. 
Bıı evliliyin də kökündə saf. təmiz, ülvi sevgi, məhəbbət dururdıı. Ən 
əvvəl bilməliyik ki, Şumerdə qadın zorlamaq yolverilməz idi, bu ən ağır 
cinayət sayılırdı. Dumuzinin ölümü birbaşa onun öz bacısı Geştinaraıanı 
zorlaması ib  bağlıydı. Enlil Ninlillə evbnərkən qanunu pozduğuna görə 
Yeraltı dünyaya qovulmuşdur. Yalmz öz ağıllı hərəkətbri və Ninlilin onu 
tok buraxmaması, yə’ni onu ürəkdən sevməsi sayəsində Yeraltı dünyadan 
çıxa bilmişdir.

Şumerdə qadına sevgi, məhəbbət çox ülvi, çox müqəddəs duyğular idi. 
Məşhur Amerika şuıneroloqu S.N.Kramer bu məsəbyə ayrıca diqqət ye- 
tirmiş, çox maraqlı fıkirlər söybmişdir. Şumer mətnbrindo insanın tan- 
rılara qulluq etmək üçün yaradıldığı öz əksini tapmışdır. Ona görə Şumer 
teoloqlarında belə bir fıkir yaranmışdır ki. Tanrı-insan münasibətbri ağa- 
qul münasibətlərindən başqa bir şey deyil. Lakin S.N.Kramer də çox doğ- 
ru duymuşdur ki, Şumer mətnlərində nəzəriyyəbrin və teoloqlarm dedik- 
brinin əksinə olaraq təcrübədə tanrılarm insanlarla ata-oğul və ər-arvad 
münasibətbrinə daha çox rast gəlinir (11, 287).



İnanna tanndır, ancaq Bilqamısı dəlicəsinə sevir, onunla evlənmək 
istəyir. Bilqamısın atası Luqalmurad insandır, ancaq o, tanrı Ninsunla ev- 
ləmnişdir. Inanna insanlarm Tufan nəticəsində məhv olduqlarını bildikdo 
bir ana kimi “mənim doğduqlarım” deyərək onlarm ölümünə acı göz yaş- 
ları tökmüşdür. Enki isə bir ata kimi öz övladlarınm ölümünə- kökünün 
kəsilməsinə razı olmamışdır. Həmin mətnlərdə Enkinin insanlara ata, 
İnannanm ana sevgisi dolğun ifadə edilmişdir. Bunlar Tanrı-insan ilişgi- 
lərinin mənzərəsini açmaq üçün yaxşı faktlardır.

Eyni mənzərəni türk folklor öməklərində görürük. Tanrılar insanları se- 
virlər, insanlar da tannları. Onlar evlənirlər. Onlann uşaqlan əksər hallarda 
qəhrəman olurlar. Basat Təpəgözə: “Atam adın sorar olsan,-Qaba Ağac! 
Anara adın deyərsən, -  Qağgtn Asian!” (12, 132) deyərkən atasının da, 
anasmın da Taıırı olduğunu söybmişdir (13, 25-26). Eposda “Qaba Ağac” 
ata Tanrının, ”Qağan Asian” isə ana Tanrınm rəmzləridir. Sadəcə olaraq 
epik düşüncə onları öz adları ilə yox, kodlarla, rəmzlərlə təqdim etmişdir 
(14, 8). “Aruz oğlu” ifadəsi çaşqınlıq yaratmamalıdır. “Gizir” dastanlarında 
olduğu kimi Basatııı göydəki ata-anası Tanrı, yerdəki ata-anası insandır.

“Gizir” epik silsiləsinin qəhrəmanı Gizir Tanrı Xan Xurmastının oğlu- 
dur. О göydən yerə gəlir, yerdə təzədən insan şəklində doğulur, xan olur. 
Ancaq onun Tanrı oğlu olduğu gizbdilrnir. Şerxunayev R A . və Kuzmina 
E.N. yazırlar ki, “Balyaday Mosoyevin danışdıqlarına görə eposun qəhrə- 
manı Gizİr yuxarı dünyanın sakinidir, göyün adamıdır. Ordan gəlib yerdə 
yaşayır” (15, 149). İnsanları ölümdən qurtarır. S.Ş.Çaqdurov bunu belə 
dəyərləndirir ki, Gizir göydən gəlib, yarımtanrıdır, yerdəki nəsillərin, tay- 
faların əcdadıdır, ona görə də öz doğmalarmm, yaxmlarmın, soydaşları- 
nın, tayfadaşlarmm -  bir sözb. öz törəməbrinin ölümünə razı olmur (16, 
31). S.M.Abrarnzoıı “Manas” eposunun süjetlərindən danışarkən “Al- 
mambetin Günəş tanrısmın oğlu olduğunu açıqca vurğulamışdır” (17, 
149-150). Yakutların “Yel qanadlı Nurgün Batır” eposunda ilk insanların 
yerə gəlmələrindən danışıhr ki, bu motivin qədimliyi ib  onun məzmunu 
bir-birini tamamlayır. Mətndən aydın olur ki, dünyanı yaradan tanrılar 
Yerdə yaşayış, həyat olsun deyə göydən bura insanlar göndərirbr.

İnsanların əcdadlar 
Saxa SaarmToyonu və 
Sabiya Baay xatunu 
Yaşadıqları 
Günəş ölkəsinin 
Ayı tayfasından



Tanrılar götiirdülər
Düz Şərqə gətirdilər.
Dünya burda qurtarır.
Yuxarıda aydm göylər.
Aşağıda uca dağlar. (18, 391).

Bundan sonra YeJ qanadh Nurgün Batır özünün Güııəş tanrısmın nəs- 
lindən olduğunu söyləyir.

Qulaq as! Bax!
Bax, man -
Günəş tayfasının oğluyam.
Tanrı əlini qoyub
Mənim kürəyimə! (19, 162)

Bu eposdakı ilk insanlarm göydən gəlməsi, onlarm göydəki vətən- 
lərinin “Günəş ölkəsi” adlanması, Nurgün Batırın Günəş tayfasından ol- 
ması kimi motivlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Burdakı “Günəş ölkəsi” 
ifadəsi Azərbaycanın “Günəşli diyar”. “Günəş ölkəsi”, “Odlar ölkəsi”, 
“Şərqin gündoğanı”, “Gündoğan” adları ib  tam üst-üstə düşür. İndi qə- 
tiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan haqqında işlədilən bu epitetbr təsadü- 
fı olmayıb, Günəş tanrısınm adı ilə bağlıdır və Göydəki eyni adların yer- 
dəki təcəssümündən, təkrarmdan başqa bir şey deyil.

Xakas türklərinin qəhrəmanlıq eposu “Ay -  Xuuçin” in qəhrəmanı da 
özünü Gün xanın oğlu adlandırır:

Mənim atam Gün xandır,
Doqquz sajmlıq
Mavi-göy-boz atın üstündə gəzir.
Gözəl Kögül Arıq
Mənim anamdır.
Мэп Gün xamrı oğluyam. (20, 25).

Even folklor örnəlclərindən birinin qəhrəmanı Günəşə müraciətlə de- 
yir: “Bizə işıqlı düşüncə ver. Biz sənin uşaqlarınıq” (21, 29). Azərbaycan 
folklorunda Günəş obrazı xüsusi yer tutui'. Onların da çoxunda Günəş in- 
sanqılıqdır (antropomorfdur) və əcdad statusunda çıxış edir. Eyni adlı 
Azərbaycan nağılmın qəhrəmam Tapdıq Şəmsi xammı sevir. Şəmsi Gün 
xanımın qızıdır. Nağılın sonunda bəlli olur ki, Tapdıq da Gün xanımın



oğludur (22, 38) və Şəmsi xanımla bacı-qardaşdılar. “Burdakı Gün xanım 
ilkin tanrı olan Günəşin nağıllaşmış obrazıdır” (23, 32). Bu motiv Şumer 
mətnlərindəki Utu və İnannanın bacı- qardaşlığmı yada salır.

Bilmək lazımdır ki, türk folklorunda rast gəlinən Göy sözü Tanrmın, 
Gün, Ay-Xuuçin və Günəş Gündoğdu, Aydoldu adlarınm hamısı Günəş və 
Ay Tanrı adlarının sinonimləridir.

Balkar və qaraçaylann “Nart” eposunun variantlarmdan birində nart- 
ların ilk dəmirçisi qəhrəman D eb etj’anrı Göylə (Od Tanrısı, Günəş -  İ.S.) 
Tanrı Yerin oğludur. Yeryüzməkin arvadı Satanaym atası Günəş və anası 
Aydır (24, 220, 224). Surazakov yazır ki, “qəhrəmanın Göyün, Günəşin 
və Ayın qızı ilə evlənməsi motivinin tarixi çox qədimdir və ona təkcə 
Altayların yox. buıyatlarm, yakutların və digər türk-monqol xalqlarımn 
eposlarmda da rast gəlin if’ (25, 139). T.M.Hacıyeva yazır ki, “Satanaym 
tanrı mənşoli olması balkar və qaraçaylarda onun ana əcdad kultunun ya- 
ranmasına səbəb omuşdur” (26, 817).

Altayların “Oçı-bala” eposunun qəhrəmanları olan iki bacılar “Tanrı- 
sifət” epiteti ilə təqdim olunurlar, “Altaym Tanrı qızı" adlandırılırlar (27, 
214-215). Eposda Tanrı əvəzinə “Göy” sözü işlənmişdir, ancaq “Göy 
qızı”nm “Tanrı qızı”, “Göysifət”in “Tanrısifət” yerində işləndiyinə heç bir 
şübhə yoxdur. Başqırdların “Ural-Batır” eposunda Humay Günəşin qızı 
kimi təqdim olunur və Ural onunla evlənir. Digər parçada Ayın qızı Sam- 
raun adı çəkilir. Yenisey yazılarmdan birindo deyilir ki, “mən tanrı tay- 
famdan, öz qohumlarımdan ayrıldım” (28, 209). Burda kiminsə təkcə 
özünü yox, bütiin tayfasını Tanrı mənşəli saydığını, Tanrmın həmin tay- 
famn əcdadı olduğunu aydın görüriik.

Çin qaynaqlarında göstərilir ki, hunlarda vo xunlarda Göyə, Yerə, 
Günəşə, Aya, Ulduzlara - əcdad ruhlarma sitayiş edilmişdir. Həmin qay- 
naqlara görə, Göy ata başlanğıc, Yer ana başlanğıc sayılmışdır ki, (29, 
190) bu da tamamilə şumerdəkinin eynidir: An -  Göy -  ata; Antu -  Yer -  
ana. Hunlar, qotlar və madyarlar Atillanm işıqdan doğulduğunu düşü-nür- 
dülər ki, (30, 57) bu da Günəş Tanrısınm onun əcdadı olduğu deməkdir. 
Hələ XX yüzilliyin əvvəlbrində Q.N.Potanin yazırdı ki, Mərkəzi Asiyada 
Göyün oğlu kultu mövcud olmuşdur. Q.N.Potaninə görə, bu oğul dünya- 
nm yaradılmasında atasına kömək etmişdir. Həm də göyün oğlu inamının 
müstəqil yaranması iiçün Mərkəzi Asiyada hər cür imkan olmuşdur (31, 
96). Şumer qaynaqlarından bilirik ki, Dünyanın yaranması Göy Tanrısı 
Anın adı ilə bağlıdır. Lakin Yeri və Göyü bir-birindən onun oğlu Enlil 
ayırmışdır. Hər iki halda dünyanm yaranması və ata-oğul motivləri ta- 
mamilə üst-üstə düşiir. Akademik V.V.Bartold Q.N.Potaninin öz fıkrini



sübuta yetirdiyini yazır, eyni zamanda onunla razılaşmır. “Q.N.Potaninin 
araşdırmalarımn predmetini təşkil edən suallarm cavablarını yalniz 
Qərbin Şərqə yaxud əksinə Şərqin Qərbə tə’sirini sübut edən güclü 
müqayisələr yolu ilə tapmaq olar. Görüııür, Qorbin və Şərqin ümumi bir 
qaynaqdan- Hind mifbrindən asılı olduğu sübuta yetiriləcək” (32, 373).

V.V.Bartold Şumer qaynaqlərı ilə tanış olmadığma, türklərin tarixinin 
güclü şəkildə təhrif edildiyinə və avropasentrizmin tə’siri altına düşdü- 
yünə görə yuxarıdakı fıkri söybmişdir. Son araşdırmalar bir çox folklor 
obraz, süjet və motivlərinin məhz Şərqdən Qərbə aparıldığını qətiyyətlə 
söyləməyə imkan vermişdir. Amerika alimi Z.Sitçin yazır ki, dinlər və 
miflər Yunanıstana Kiçik Asiya və Aralıq dənizi adaları vasitəsib Yaxm 
Şərqdən gətirilmişdir (33, 70). V.V.Bartoldun dövründə də bu cür tədqi- 
qatlar aparılmış və onlarda da eyni fikirlər söylənmişdir.

Türklərin “Yaradılış” dastanmda Tanrı Qara xan bütün insan oğul- 
larının atası və anası adlandırılır: “Tanrılarm эп ulusu, bütün varlıqların 
başlanğıcı, insan oğııllarmın ata və anası Təngərə Kayra Xan özünə oxşar 
bir varlıq yaradaraq ona (kiji) dedi” (34, 215; 35, 357). Burdakı “Tan- 
rılarııı эп ulusu”, “bütün varlıqların başlanğıcı”, “insan oğullarınm atası 
və anası” formullarını diqqətdən qaçırmaq olmaz. Onların hamısı Şumer 
mətnlərindəki eyni formullarla üst-üstə düşür və “Tanrı-insan” iliş-gi-b- 
rınin açılmasında çox böyük önəm daşıyır.

Tanrının insan olduğuna dair türk dilində çoxlu deyimlər var ki, onları 
yalnız insanların tanrılarla bir yerdə yaşadıqları dövrlərin yaddaşda qal- 
mış yadigai'ları hesab etmək olar. “Allahın oğlu”, “Allah balam deyib”, 
“Tanrı bəndəsi”, “Allahın bacısı oğlu”, ‘'Taxırı haqqı -  ana haqqıdır” belə 
deyimlərdir.

Hətta bu gün türk dilində hədəfı Tanrı olan bir çox qarğışlar, söyüşlər 
və s. də var ki, bunlarm da yaşını söyləmək mümkünsüzdür.

Şumer və türk folklor öməklərindəki insan və tanrı haqqında örnəkləri 
diqqətlə araşdıranda görürük ki, Göyün sakinləri yerdəki insanlardan heç 
пэ ilo fərqlənmirlər. Bu gün yerdəki insanlar bir-birlərinə necə oxşayır- 
larsa, tanrılarla insanlar da о qədər oxşayırlar. Görünür ki, ilk insanlarm 
tanrı və insan haqqında təsəvvürləri bizimkindən fərqli olaraq reallıqla, 
gerçəkliklə daha çox səsbşmiş, bu təsəvvürbr tarixin dolanbac yolların- 
da dəyişsə də, folklor öm əkbrini yaşadan yaddaşlar onları ilkin variantda 
saxlamışdır. Buryat folklorşünası A.Ulanov da bunu müşahidə edərək 
doğru qənaətə gəlmişdir ki, “bütün kölgəbr, ruhun yeraltı dünyası, tan- 
rıların insanlardan uzaq, yüksək kateqoriya olmaları haqqında təsəvvürbr 
sonradan yaranmışdtr” (36, 139). Araşdırılan mətnbrdən aydın görünür



ki, ilk türklər -  ilk insanlar Taıırıya biz bu gün ata-anamıza baxdığımız 
kimi baxmışlar. Qədim bir əfsanədə deyilir ki, hun şanyuyu öz kiçik qızını 
Göyə pay vermişdir. Qız Göydən gəlmiş qurdla evbnmişdir. Mütəxəssis- 
lər bunu insanın səma, göy mənşəli olması və öz keçmişini unutmaması 
ilə bağlayırlar (37, 36).

Bu araşdırmaların işığmda indiyə qədər türk tarixində və folklorşü- 
nashğında qaranlıq qalmış Göy Tann və Göy türk adlarınm açılması xeyli 
asanlaşmışdır. “Göy” Tanrının “Qojuboy -  бог”, Göytürkün “qoluboy 
türk” kimi tərcüməsi ilk gündən elmdə elə bir dolaşıqlıq yaratmışdır ki, 
onu hələ də açmaq mümkün olmur. Bu vanlış tərcümə isə rus alimlərinə 
məxsusdur. Rus alimlərinin böyük əksəriyyəti bu adları rus dilində “qol- 
uboye nebo/qoluboy boq” və “qolubıye turki” (38, 289) kimi verirlər ki, 
bunlar heç bir m ə'na kəsb etmir.

Göy Tanrı və Göytürk adlarının “qoluboy boq” və “qolubıye turki” ki
mi kobud və yanlış tərcüməsi təəssüfbr olsun ki, elmdə etira? doğur- 
mamışdır. Ən acınacaqlısı odur ki, bu adlarm mənşəyini, etimologiyasını 
daha düzgün bilməli və açmalı olan Azərbaycan alim bri rus həmkarla- 
rmm tərcümələrilə dinməz-söyləməz razılaşmışlar. Hətta bə’zi Azərbay- 
can alimlərinin əsərlərində də həmin adların “qoluboy boq/qoluboe nebo” 
və “qolubıye turki” kimi tərcümə edildivini görürük. Türk alimi Əhməd 
Bican Ərcilasun isə Göytürk Bəngü daşlarmdan danışarkən doğru olaraq 
“Göy” sözünün “səmavi” anlamda başa düşüldüyünü yazmışdır (39, 40). 
Öncə dediyimiz kimi, Şumerəqədərki panteonda böyük Tanrmın adı Ab, 
Şumerdə An olmuşdur. Ab və An sözlərinin hər ikisinin mə'nası şumer və 
türk dillərində “göy”, “səma” deməkdir. Növbəti mərhələdə Ab və An 
tanrı adlarmı уепэ onlarla eyni mə'nalı Göy sözü əvəz etmişdir. Göy Tanrı 
deyinıində “Göy'’ xüsusi isim olub Tanrının adıdır. Göy Tanrı və Göytürk 
adlarındakı “göy” sözü qəti>yən rəng bildirmir və onu rəng anlamında 
başa düşmək yanlışd ır. Elə burdan çıxış (’dərək deyə bilərik ki, ilk din də 
Göy Tanrıçılıq olmuşdur. Bu din Ağçağan adı ilə hazırda xakaslar arasın- 
da yaşamaqdadır. Xakas dilində “ağ” sözü məhz göy deməkdir. Onlar 
“Göybörü”yə “Ağbörü” deyirlər. Ona görə də bilmək lazımdır ki, “Ağça- 
ğan” dini məhz Göy Tanrıçılığın eynidir (40, 42-43).

Göytürk etnonimdir. Rus alimi Y.V.Çesnov xalq adlarınm necə yaran- 
masından danışarkən ruslann soroçinbr adlandırdıqları tayfanın qıpçaq 
türkbri olduğunu və onun admdakı “sarı” sözünün rəng bildirmədiyini 
yazmışdır. Onun yazdığına görə, soroçiııbr etnonimindəki “sarı” köçəri- 
lər arasında dünyanın bir hissəsini- cəhəti bildinnişdir (41, 135). Göytürk 
etnonimi də məhz birbaşa onların göylə, səma ib  bağlı olduqlarım bildi-



rir. Yuxarıda deyilənlərin hamısı bu fıkri söyləməyə tam əsas verir. Yazılı 
və şifahi mətnbrdən aydm görünür ki, türklər özlərini Tanrının övladı 
hesab edirdibr, onlar əcdadlarının göydən gəldildərinə inanırdılar. Onlar 
öz xaqanlarımn Tanrı övladı olduqlarına şübhə etmir, bunu “Tanrıdan do- 
ğulmuş” yaxud “Tarırınm doğduğu” şəkillərində ifadə edirdilər. Mətnlər- 
də türklərin Humayı özlərinə ana saydıqlarmı aydın görürük (42, 81). 
Bilgə xaqanın Tanrıdan doğulduğu bir neçə mətndə öz əksini tapmışdır 
(42, 92, 134, 14.5 və s.; 43, 72, 77). Ə.Rəcəbov və Y.Məmmədov “qədim 
türk qəbilələrinin hamısında xaqanın bu təyinlə müşayiət olunduğımu” 
göstərirbr (42, 134). Göytürklər xaqanlarmın Tanrıdan doğulduqlarmı 
söybdikləri kimi, xaqanlarını da özbrinin əcdadları sayırdılar: “Əcda- 
dımız Bumırı (mətndə Yamı) xaqan dörd tərəfi sıxışdınnış...” (42, 54). 
“İnsan oğulları üstünə atalarım Bumırı Kağan, İstəmi Kağan hökmdar 
olmuş” (39, 42). Tarırı —> xaqan —> insan formulundan aydın görünür ki, 
Göytürklər tanrmın törəməbri olmuşlar. S.Q.Klyaştomı qədim türk abi- 
dəbrindəki mifoloji süjetbrdən danışarkən onları üç bölmə üzrə altı 
qrupa bölmüş, onlardan birini “Dövlətin tanrı tərəfmdən yaradılması və 
Xaqanm Tanrı mənşəliliyi haqqında miflər” adlandırmışdır. Onun seçdiyi 
m ətnbrə görə Göytiirk dövbtini Tanrı yaratmış, özü xaqan qoymuş, xa- 
qanlar da mənşəcə Tanrıya bağlı olmuşlar. Hətta xaqanlar Tannya, onlarm 
arvadları isə Humaya oxşadılır (44, 131-133). Bütün bu düşüncə və 
təsəvvürlərin kökü çox qədimlərə gedib çıxır. Biz onların oxşarını və tək- 
rarmı Şumer mətnlərində görürük. Şumer panteonunda üç böyük tanrıya 
-  Ana, Enlib  və Enkiyə ata deyə müraciət olunduğunu görürük. Şumer 
mətnbrində Ay Taıırısı Nannara göyün və yerin hökmdarı, qarabaş 
xalqımn atası, xeyitxah çar, xeyirxah tanrı deyə müraciət olunur (45, 
114). Bu m üracbtbrdə “ata” sözü bizim bu gün işbtdiyimiz mə'nadan 
başqa hom də “əcdad” anlamındadır. M əsəbn, Inanna Ana “ata” deyə mü- 
raciət edir. Halbuki İnanna Nannarm qızı, Nannar Enlilin oğlu, Enlil Anın 
oğludur. Deməli, V.K.Afanasyeva “ata” sözünün “əcdad” sözünün sinoni- 
mi kimi işbndiyini söyləməkdə haqlıdır (46, 285).

Azərbaycanda qodu-qodu mərasimində oxunan mahnınm mətni də 
maraq doğurur:

Gün çıx, gün çıx!
Kəhər atı ınin çıx!

Burda Günəşin çağmlmasım Tanrınm çağırılması, əcdadm çağırılması 
kimi başa düşmək lazımdır. Tarixi qaynaqlarda günəş adlı türk tayfasın-



dan danışılır. Bu etnonim teonim mənşəli olub, Günəş Tanrismin admdan 
götürülmüşdür. Bu onu göstərir ki, folklor mətnlərindəki “Günəşin oğlu”, 
“Günəş tayfası”, “Tanrı tayfası” kimi ifadələr əsassız deyildir. Qədim türk 
etnoslarından bə’ziləri inandıqları, tapındıqları və özlərinə əcdad say- 
dıqları Tanrmın adını etnonim kimi qəbul etmişlr (47, 92).

Tanrı-əcdad-insan formulundan damşarkən türk folklorunda rast 
gəlinən bir motivə də diqqət yetirməyi lazım bilirik. Bir çox öməklərdə 
uşağı olmayan qadmlar balıq yddikdərı sonra uşaq doğur. Belə uşaqlar 
əksər hallarda qəhrəınan olurlar. Çuvaşların “At oğlu” nağılmda qadın ba- 
hq yeyir və oğlan doğur. Başqırd nağılmda da qadın balıq yedikdən sonra 
qəhrəman olan oğlan doğur (48, 38-39). Azərbaycan nağıllarında balıqla 
bağlı motivlər daha çoxdur. Bunlarm heç biri mə'nasız deyil. Balıq su 
deməkdir. Suların yiyəsi müdriklik tanrısı Enkidir. Enkinin evi Xəzər 
dənizindədir. Enki ilk insanm atasıdır. İnsanları tufandan о xilas etmişdir. 
Onun bir ləqəbi də Balıqdır. Deməli, bütün bu deyilənlər balıqyeyib oğlan 
doğmaq motivinin Tann əcdad kultu ilə bağlı olduğunu göstərir.

Altay türkbrinin Tufan əfsanəsində Naraanm (Nuhun) oğlanlarmdan 
birinin (3-cü oğlunun) adı Balıqdır. Yuxasrıda deyildiyi kimi Balıq Enkinin 
ləqəbidir. İnsanları Tufandan о xilas etmişdir. Enki Nuhun (Şumerdə 
Ziusudranm) əcdadı olmalıdır. Balıq adı da əcdadm adınm övlada qo\aıl- 
ması ən'ənəsindən gəlir ki, həmin ən'ənə bu gün də Azərbaycanda yaşa- 
maqdadır.

Tanrı-insan-əcdad ilişgilərini açmaq üçün “Dədə Qorqud kitabı” bizə 
zəngin material verir. Məsələn, Oğuz xan özünü tanıdarkan çox maraqlı 
poetik kodlardan istifadə etmişdir:

Ağ qayanın qaplanının erkəyində bir köküm var..
Ağ sazın aslanında bir köküm var.
Ağ sunqur quşu erkəyində bir köküm var (49, 147).

Bu şe’rdəki “Ağ qayanın qaplanmm erkəyi”, “Ağ sazın aslanı” və “Ağ 
sunqur quşu erkəyi” fonnullarmm ordakı ayrı-ayrı sözbrin lıazırda bizim 
düşüncəmizdə kök salmış bəlli rnə'nalarına görə açıqlanması doğm deyil. 
Burda Qazan xanm öz dilindən onun kimliyini açmaq üçün çox gözəl 
poetik kodlar verilmişdir. Həmin kodlar vasitəsilə Oğuz xanm kökünü- 
əcdadmı tapmaq mümkündür. Ona görə, B.Abdullanın “Qazan xan da 
“Ağ qaya” deyəndə Tanrı rəngi, Tanrı məkanı olan yeri nəzərdə tutmuş- 
dur” fıkri ilə (50, 214) razılaşaraq hələ də qaranlıq qalmış digər mətləblə- 
rin üstünə işıq salaq.



1. Türklər Tanrını Göy, Göyii Tanrı bilirdilər. Ona görə Tanrını Göydə 
təsəw ür edirdilər. Tiirk düşüncəsində “Tanrı və Göy” sözləri sinonimdir.

2. Bəs “Ağ qaya”, “Ağ saz” və “Ağ sunqur quşu” ifadələrindəki “Ağ” 
sözünü песэ başa düşək? Əvvəldə deyildiyi kimi, qədim türk və şumer 
dillərində “Ab” və “An” sözləri “Göy, səma” anlamı bildirmişdir. Xakas 
dilində “ağ” sözünün “göy” anlamında işbndiyini də qeyd etmişik. “Sa- 
xalılar sakral bilinən ağ rəngi bütün diinyanı və bu dünyadakı nəsnəbri 
yaradan Tanrınm-Ürüng-Ayıq Toyonun (Ağ yaradıcı) simvolu hesab 
edirlər. Bəlli olduğu üzrə, saxalıların “Ər Soqotoy” yaradılış dastanmın 
eyni adlı qəhrəmam həm də Ağoğlan adlanır. Çünki inama görə, о baş 
Tanrı-Ağ yaradıcınm xəlq etdiyi ilk insandır” (51, 573).

“Ağoğlan” adlı Azərbaycan nağılında öldürülüb basdırılmış qız dirilir 
və admı dəyişib Ağoğlan qoyur (52, 381). Çünki qızın dirilməsi birbaşa 
Tanrıyla-Göylə bağlıdır. Ona görə, Ağoğlan adını Tanrı oğlu-Göy oğlu 
kimi başa düşmək lazımdır. “Ağ atlı oğlan” nağılında da Ağ rəng Göyün 
rəmzidir. Ağ at da, Ağ quş da, Ağ paltar da Göy, Səma mənşəüdir (53, 
125). Qədim türk dilində “ağ” sözü uca, yüksək anlamlarmda işlənmişdir. 
“Kopoğlu” eposundakı Ağ qaya da uca, yüksək, başı buludlara dəyən 
qayadır. Nərbalanm Ağ atı da Göydən g;»lmişdir. Onun Ağ quşu və aslanı 
isə elə Qazan xanm “Ağ sazm aslanı” və “Ağ sunqur quşu”dur. Nağılm 
məzmunu da bunları deməyə imkan verir.

B.Abdulla vazır ki, “ağ rong yaradılış miflərində Tanrı, soy, kök başlan- 
ğıcı anlamma da gəlir” (50, 212). Türk diişüncəsində Tanrı, yaradılış, soy, 
kök anlayışları daha çox göylə bağlı olduğuna görə, yuxarıda deyilən ЬйШп 
hallarda “ağ” söziinü “göy” sözünün sinonimi kimi başa düşmək daha 
doğru olar, Onda aydm olur ki, “Ab”, “An” və “Ağ” sözlərinin hər üçü 
“Göy” anlamı bildirib “A” yuvasındaıı varanmışdır. Bizim dediyimiz kod 
da e b  budur. İndi m əsəb aydın olur ki. Oğuz xanın dediyi “Ağ qayanın 
qaplanınm erkəyi” də, “Ağ sazırı aslanı” da, “Ağ sunqur quşun erkəyi” də 
Göy mənşəlidir. Onlar Tanrımn rəmzbridir. Oğuz xan bu şifrəbrb  atasınm 
da (erkəyi), anasmın da (aslan) Tanrı olduğunu kodlaşdırmışdır. Basatın da 
anası aslandır. Bu deyibnbr Oğuz Kağanın və Salur Qazanın əcdadmın 
Tann olduğu haqqında digər bilgibrb tam üst-üstə düşiir.

DQK-də rast gəliııən Tann-insan-əcdad formulunun gözəl örnəkbrin- 
dən biri də “Ana haqqı, tanrı haqqı” ifadəsidir. Qorqudşünaslar və epos- 
dan yazan digər müəlliflər “Ana haqqı, Tänrı haqqı” deyiminə çox diqqot 
yetirmişlər, ancaq onun poetik kodu həb  də açılmamışdır. Alimbrin 
əksəriyyəti “Ana haqqı Tanrı haqqına bərabər tutulur” dem əkb kifayət- 
lənmişbr (54, 55). Halbuki “Ana haqqının niyə Tanrı haqqına bərabər



tutulduğunun” daxili poetik tutumunu, hansı etnosiyasi düşüncədən ya- 
randığını açmağa ehtiyac var.

Hələ açılmamışdan ifadənin özü bizə çox şey pıçıldayır. Burda Tanrı- 
insan-əcdad ilişgisinin çox gözəl kodu verilmişdir. Bu deyimi ilk dəfə 
“Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”da Uruzun dilindən eşidirik. 
Salur Qazanm evini yağmalamış Şöklü Məlik onun belini sındırmaq üçün 
namıısunu ləkələmək istəyir, arıcaq qadınlar arasmda kimin Boyu uzun 
Burla xatun olduğunu tapa 6ilmir. О zaman əmr verir ki, oğlu Uruzun 
ətindən kabab bişirib qadmlara yedirsinlər. Kim yeməsə o, Burla xatun- 
dur. Onda Uruz anasına deyir:

-  Ağzın qurusun, ana! Dilin çürüsün, ana! Ana haqqı, tanrı haqqı dey- 
ilməsəydi qalxıbanı yerimdən duraydırn. Yaxanla boğazmdan tutaydım. 
Qaba öncəm altma salaydım...Onlar bir yediyində sən iki yegil! Səni ka- 
firlər bilməsinlər, duymasmlar. Та kim, sasi dinli kafirin döşəyinə var- 
mayasan. Sığrağm (sürməyəsən). Atam Qazan namusmı sımayasan! 
Saqın! -  dedi (49, 39).

Oğul özünü atasmın namusu yolunda qurban verməyə razı olur, anasını 
“Ana haqqı, tanrı haqqı” olduğuna görə öldürmür. Yağı düşmənin döşə- 
yinə girməkdən anasmı öldürrnəyi üstün tutur.

Ikinci dəfə bu formulu “Uşutı qoca oğlu Səgrək boyu”nda Səgrək işlət- 
mişdir. Qardaşı Əgrəyin dustaq olduğunu biləndə anasma deyir:

Ana haqqı, tanrıhaqqı olmasaydı 
Qara polad üz qılıcım tutaydım,
Qafillicə görklü başın kəsəydim.
Alca qanın yer üzünə tökəydim,
Ana, zalım ana!- dedi (49, 36).

Yenə “ana haqqı, lann haqqı” Səgrəyin əl-qolunu bağlayır, onun Əgrək 
adlı qardaşının olduğunu gizlədərək yalan danışmış anasını yalnız buna 
görə bağışlayır.

Üçüncü dəfə “Salur Qazanm dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı boy”da 
уепэ də Qazanın oğlu ilə anası arasmda gedən söhbətdə onun bu formulu 
işlətdiyini görürük. Salur Qazan dustaq olanda onun oğlu doğulur və 
anası uşağı inandırır ki, о Baymdır xarıın oğludur. Bir gün kımsə ona 
deyir ki, sətı Baymdır xanm yox, xan Qazanın oğlusan. Oğlan bu sözdən 
alınır və anasmın yaııına gəlib ondan kimin oğlu olduğunu soruşur. Anası 
da düzünü deyir ki, Bayındır xan sənin ibabandır, atan isə xan Qazandır. 
Tuman qalasında dustaqdır. Onda oğlan anasına deyir:



-  Mərə ana! Məıı xan (Bayındır) oğlu deyilmişəm, xan Qazan oğlu 
imişəm. Мэгэ, qavat qızı! Munu mənə neçün deməzdin? Ana haqqı, tanrı 
haqqı deyilmişsə, qara polad üz qılıcım dartaydım, qafıllicə görklü başırı 
kəsəydim. Alca qanm yer üzünə tökəydim -  dedi (49, 148).

“Ana haqqı, tanrı haqqı” formulu çox dərin kökləri olan, tarixi gerçək- 
liyə söykənəıı, eposda yerində ışlənən ən maraqlı deyimlərdəndir. Onun 
insanlarm tanrını ana kimi tamdıqları (məsələn, Bilqamısın anası Tanrı 
idi), tannnm əcdad olduğuna inandıqları əski çağlardan yaddaşlarda yaşa- 
dığına heç bir şübhə ola bilməz. İslam dövründə insanlar heç vaxt bu cür 
düşünməzdilər. Bunun özü iki məsələııi aydınlaşdırmağa kömək edir:

1. DQK-nin yararm a tarixi islamdan çox qədim olub, Şumer dövrünün 
düşüncə və duyğularıyla olduqca zəngindir. Eposun mətnində adda-budda 
mirzələr tərəfındən “Məhəmməd”, “rükət”, “namaz” kimi söz və ifadəbr 
artırılsa da, onun əti. qanı, ruhu əski türlc düşüncə, inam və duyğularıyla 
yoğrulmuşdur. Sonradan artırılrnış ifadəbri və cümlələri mətndən götür- 
dükdə onun mozmununa heç bir xələl gəlmir. Ancaq əski türk düşüncə və 
inamlarmı mətndən ayırmaq miimkünsüzdür.

2. Təkcə “ana haqqı, tanrı haqqı” formulunda “tanrı-əcdad” kodunun 
qoruııub saxlandığı göz önündədir. Tanrı əcdaddır. Özii də anadır. Ona əl 
qaldırmaq olmaz. Bizim eposda da ana Tanrı statusundadır. Bu statusu 
ona heç kim verməyib. Tanrılarm insanların anası olduğu dövrlərdən bu 
status irsən analara keçib. Deməli, DQK-də “tanrı-əcdad” anlayışı nəinki 
unudulmamış, əksinə, onun ruhuna hopmuş “ana haqqı, tanrı haqqı” for
mulunda kristallaşmış, m inilbr boyu yaddaşlarda yaşamış, sonradan da 
kitaba düşərək ölməzbşmişdir.

Tanrı-insan-əcdad formulunun bir törəməsi də Tanrı-himayəçi formu- 
ludur. İstər Şumer, istərsə türk folklorunda Tanrı həm də insanları himayə 
edir. Buna dair əvvəldə müəyyən örnəklər verilmişdir. Bilqamıs sidr me- 
şəsinə yola düşərkən Günəş tanrısı Utuya üz tutur, ondan kömək istəyir. 
Utu da yeddi aşılmaz dağı aşmaq üçün ona yeddi qeyri-adi varlıq verir. 
Yeraltı dünyamn demonları Dumuzini axtaranda о da Utuya üz tutmuş, 
ondan kömok unımuşdur (55, 149). İnarma özü tanrı olsa da, yeraltı dün- 
yaya gedərkən başına gəbcəkbri irəlicədən düşünərək köməkçisinə tap- 
şırmışdır ki, ogər məıı üç günə qayıtmasam onda Enlilə müraciət cdorsən. 
Enlil yardım etməsə, Enkiyə bildirərsən. Köməkçi beb  də etmişdir. Enki 
İnannanın yeraltı dünyadan geri qayıtmasında yardımçı olmuşdur.

Türkbr də həmişə dara düşəndə həm göyü, həm yeri köməyə çağırır- 
dılar (56, 34). Altay əfsanəbrindən birində iki döyüşçü üz-üzə gəlir. Biri 
о birinə deyir ki, nə göyə, nə də yerə dua et, xeyri yoxdur.



DQK-də biz Tanrını himayəçi obrazında dönə-dönə görürük. Oğuz 
türkləri Tanrım əcdad sanırdılar. Əcdadın üzərinə düşən əsas funksiyalar- 
dan biri də məhz xilaskarlıq, arxa, kömək, himayə durmaqdır. Basatın Tə- 
pəgözlə qarşılaşdığı səhnə bu baxımdan ayrıca önəm daşıyır. Həmin boy- 
dan bir parçaya baxaq:

Basat qoçun başmı Təpəgözün əlinə sundu. Təpəgöz buynuzundan 
bərk tutdu, qaldırcaq buynuz dərilə əlində qaldı. Basat Təpəgözün budu 
arasından sıçrayıb çıxdı. Təpəgöz buynuzu götürüb yerə çaldı.

Aydır:
-  Oğlan, qurtuldunmu?
Basat aydır:
-T anrım  qurtardı (49, 120-121).
Təpəgöz Basatı öldürmək üçün dörd dəfə bu cür hiyləyə əl atır, tələ 

qurur, ancaq Basat hər dəfə sağ qalır və “Tanrım qurtardı” deyir. Bilqa- 
mısm yeddi aşılmaz dağı aşması üçün yeddi qeyri-adi varlıq verən Utu 
burda da Basatı büti'in öllim təhlükəbrindən qurtarır və onun Təpəgözün 
mağarasından çıxması üçün mağaram yarıb yeddi yerdən qapı açır. Bu iki 
lövhədə Tanrının xilaskar. himayəçi statusları, Bilqamısın və Basatm 
ondan bəhrəbnməsi. birincinin yeddi aşılmaz dağı aşması, ikincinin Tə- 
pəgözün mağarasından sağ çıxması və yeddi rəqəmləri tamamilə üst-üstə 
düşür. Bunlar heç vaxt təsadüfı ola bilməz.

DQK-də Tanımı xilaskar, himayəçi statusunda, başqa boylarda da gö- 
rürük. Buğacın öz atasınm ə lib  yaralandığı səhnədə Tanrı obrazında Xızır 
gəlir. Onun ölməyəcəyini söybyir. “Ana südii ib  dağ çiçəyinin onun ya- 
rasmı sağaldacağmf' bildirir (49, 27).

Şumer və türk teeqonik düşüncəsində Tanrı və göyün eynibşdirildiyi- 
ni bilirik. Göyün ucalıq rəmzi olduğu da bəllidir. Ucalıq isə Tanrıya xas- 
dır. Ona görədə DQK-də Tanrıya “uca” epitetiyb müraciət olunduğuna 
dönə-döııə rast gəlirik.

Ucalardan ucasan,
Uca tanrı! (49, 132).

Bu şe’ri Əmran Təkurla qarşılaşarkan söybyir. Orda Təkur Əmrana 
deyir:

-  Oğlan, alındmsa tanrmamı yalvarırsan? Sənin bir tanrın varsa, 
mənim yetmiş iki putxanam var, -  dedi (49, 132).

Burda Taıırı Əmrana 40 yigidcə güc verir və о da düşmənə qalib gəlir.
DQK-dəki Tanrı islamın fonnalaşdırdığı allah deyil, türkbrin yaradı-



lışdan bəri inandıqları Tanrıdır. “Qadir tanrı verməyincə ər bayımaz”, 
“uca tanrı dost olub mədəd versin” kimi deyimlər islamdatı öncəki dü- 
şüncənin izlərini saxlamaqdadır. İndi gəlin aşağıdakı misralara baxaq:

Urduğun ulıtmayan, ulu tanrı!
Basdığm bəlirtməyən bəlli tanrı! (49, 113).

İslama görə, Tanrı bəlli deyil. Bu diişüncəyə görə, “vurmaq” və “bas- 
maq” anlayışları da Tanrıya aid edilə bilməz. Deməli, DQK-də oğuzlarm 
üz tutduqları, tapındıqları, arxalandıqları, kömək umduqları, hoya çağır- 
dıqları islamm bilinrnəyən, maddi olma.yan, ağılla dərk edilməyən, gözlə 
görünməyən allahı yox, qədim türklərin bilinən, dost və əcdad olan, ağıl- 
la dərk edilən və hətta gözlə görünən Tanrısıdır!

Tanrmın türkün əcdadı olduğunu M.Kaşğari də xüsusi vurğulamışdır: 
“Türk əleyhissalam Nuhun oğlunun adıdır. Bu ad Nuh oğlu Türkün övlad- 
larına tannnın verdiyi addır” (57, 137). Burda “türk” adı hərrı antroponim 
(Nuhun oğlunun adı), həm də etnonim (Türkün övladlarına tanrımn verdiyi 
ad) kimi işlənmişdir. Övlada adı əcdad- ata, ana verir. Türklərə türk admı 
Tanrı vermişdir. Deməli, Türk Tanrınm övladı, Tanrı Türkün əcdadıdır!
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