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ŞUMER VƏ TÜRK DASTANLARINDA FORMA 
VƏ BƏDİt İFADƏ OXŞARLIQLARI

XÜLASƏ
Məqalədə şumer və türk epik mətnlərinin forma oxşarlıqlan araşdırılmış, onlarda 

mövcud olan bədii ifadə vasitələri tutuşdurulmuş, onlarm arasında müqayisələr apa- 
rılmış və çoxlu oxşarlıqlar üzə çıxarılmışdır. Nümunələr əsasmda başlıca olaraq epitet- 
lər, metaforalar, hiperbolalar və s. öyrənilmişdir.
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FORM AND ARTISTIC EXPRESSION SIMILARITY IN SUMERIAN 
AND TURKIC EPOS’S

SUMMARY
In the article sumerian and turkic epic texts from form standpoint was investigated, 

existing artistic representation means confronted, was compared between them and a lot 
o f similarity had been made known. Had been learned on the basis o f epithets, meta- 
phros, etc. examples .
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СХОДСТВ В ФОРМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ВЫРАЖЕНИЙ В ШУМЕРСКИХ И ТЮРКСКИХ ЭНОСАХ

РЕЗЮМЕ
В данной статье проанализированы идентичность формы шумерских и тюрк

ских эпических текстов, сопоставлены наличествующие в них художественно-вы- 
разительных средств, проведены сравнений между ними и выявлены многие сход
ства. На основе примеров в основном изучены эпитеты, метафоры, гиперболы ит.д.
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M əsələnin qoyuluşu. Şumer və türk epik mətnlərində forma və bədii 
təsvir oxşarlıqları.

İşin m əqsədi. Şumer və türk epik mətnləri arasında mövcud olan for
ma və bədii təsvir oxşarlıqlarmın öyrənilməsi.

Şumer epik mətnləri bizim dövrümüzə yazılı şəkildə gəlib çatmışdır, 
lakin buna əsaslanıb onları yazılı ədəbiyyat adlandırmaq olmaz. Onlar ilk 
dəfə şifahi şəkildə yaranmış, yüz illər boyu yaddaşlarda yaşamış, yalnız 
yazı kəşf ediləndən sonra gil lövhələrə köçürülmüşdür (1, 14). Bəzi alim- 
lər bu mətnlərin III Ur sülaləsinin hakimiyyəti dövründə yazıya alındığını



söybm işlər (2, 17; 3, 123). Sözsüz ki, yaddaşlardakı əsərlərin hamısı ya- 
zıya alınmamış, çoxlu folklor süjet, motiv və obrazları unudulmuşdur. Ya- 
zıya alınmış əsərlərin də hamısı gəlib bizə çatmamışdır. Minlərlə gil löv- 
hələr torpaq altında məhv olmuş, sularda batmış, yaxud hələ də tapılma- 
mışdır. Bütün bunların da nəticəsində Şumer xalqının yaratdığı ağız ədə- 
biyyatınm böyük bir qismi itirilmişdir.

Şumer epik mətnlərinin demək olar ki, hamısı anonimdir. Digər tərəf- 
dən, həmin mətnlərdə şifahr poetik nitqin özünəməxsusluğu, ağız ədəbiy- 
yatmın biitün səciyyəvi üslub elementləri, bədii ifadə və təsvir vasitələri 
qorunub saxlanmışdır. Bu iki xüsusiyyəti nəzərə alıb demək olar ki, Şu- 
mer epik mətnləri yazıya köçürülmüş şifahi xalq yaradıcılığı öməklərin- 
dən başqa bir şey deyil (4, 89). Bununla belə, onları folklor hesab etmə- 
yən müəlliflər də var (5, 19). Bu fıkir nə qədər mübahisə doğursa da, Şu- 
mer epik mətnlərinin şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri olduğu şübhəsiz- 
dir. Bunu onların məzmunu da göstərir. '

XX yüzilliyin əvvəlbrində Şumer epik mətnlərini çətin likb başa dü- 
şənbr onları dəyərsiz, bayağı əsərb r hesab edirdibr. Lakin Şumer epik 
mətnləri S.N.Kramerin gərgin əməyi sayəsində oxunub nəşr edildikdən 
sonra bu fıkir dəyişdi. Bütün Babil ədəbiyyatının Şumer mətnlərinin tər- 
cüməsindən, təbdilindən, yaxud işbnm iş yeni formasından ibarət olduğu 
təsdiqləndi (6, 116-117).

Şumer epik mətnləri janr baxtmından çox zəngin və rəngarəngdir: 
eposlar, əfsanəbr, atalar sözü və məsəllər, sevgi-məhəbbət lirikası, təm- 
silbr, öyüd-nəsihətbr, ağılar, allahlar, şəhərlər və xaqanlar haqqmda 
him nbr, alqışlar, qarğışlar, dualar, mərasim nəğm əbri və s.

Şumer epik motnlərinin əksəriyyəti şeir şəklindədir. X üsusib  9 qohrə- 
manlıq eposunun hamısının mətni yalnız şeirdən ibarətdir. N əzm b  epos 
qoşmaq Şumerdə bir epik эпэпэуэ çevrilmişdir. Bu ənənə sonralar türk 
xalq yaradıcılığında uğurla davam etdirilmişdir. Türk qəhrəmanlıq epos- 
larının da çoxu yalnız şe irb  qoşulmuşdur. “M anas”, “Gizir”, “M aday Qa- 
ra” kirni eposlarda nəsr yoxdur. “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposların- 
da bu ənənə yeni bir mərhələyə keçmiş, nəzmlə nəsr yüksək səviyyədə 
növbələşdirilmişdir. Bəzi müəlliflər epik mətnlərdə nəzmlə nəsrin növbə- 
ləşməsinin üç mərhələdə baş verdiyini yazırlar. Onlara görə, ilk eposlar 
nəsrb  qoşulmuş, ikinci mərhələdə nəzmlə nəsr növbəbşm iş, üçüncü mər- 
həbdə nəzm özünə möhkəm yer tutmuşdur (7, 97). Lakin Şumer epos- 
larının m ətnbri ib  tanışlıq bunun əksini pnstarir......  м _____



Həmin üç mərhələni belə səciyyələndirmək olar: nəzm, nəzm b nəsr və 
nəsr.

Şumer qəhrəmanlıq dastanları ilə “Dədə Qorqud” , “Koroğlu” və digər 
türk eposları arasında həm forma, həm də məzmun, ideya, süjet oxşar- 
lıqları aydın nəzərə çarpır. Bundan başqa, bədii ifadə və təsvir vasitələri, 
poetik üslüb çalarları arasında da bir qaynağa bağlanan çox səciyyəvi ele- 
mentlər var.

Şumer epik mətnləri şifahi xalq yaradıcılığı üçün daha çox səciyyəvi 
olan bədii təsvir vasitəbri ilə zəngindir. Onlarda epitetbr, hiperbola, 
metafora, paralelizmlər, təkrar / təkrirlər xüsusi yer tutur.

Epitetbr: Rus alimi A.N.Veselovski yazırdı ki, “qısaca desək, epitetin 
tarixi poetik üslubun tarixidir” (8, 59). Şumer epik mətnlərindəki epitet- 
ləri ilk dəfə S.N.Kramer araşdırmışdır. Şumer dilində epitetlər daha çox 
“qal” (böyük), “mah” (qüdrətli), “kuğ” (işıqlı), “ki-ağ” (sevimli, əziz) 
sözlərinin köməyi ilə yaradılır. Şumer mətnlərində epitetlərə ilk dəfə 
Tanrı adlarmda rast gəlinir. Məsələn, müdriklik Tanrısı Enkinin epiteti 
Nudimmuddur. Bu sözün açımı “nadir, qiymətli, gözəl şeylərin yaradı- 
cısı” deməkdir (9, 197-198).

Ay Tanrısı Nannarın epiteti “təzə ay”dır (10, 186). Bu epitet hazırda 
Azərbaycan dilində işlənən “bədirlənmiş ay”, “ay təzələndi”, “on dörd 
gecəlik ay” deyimləri ilə üst-üstə düşür.

Günəş Tanrısı Utunun arvadı Ayyanın epiteti “gəlin”dir. Şumer Tanrı 
adlarının çoxunun əvvəlinə bu cür epitetlər qoşulmuşdur: “İşıqlı İnanna” , 
“ İşıqlı Luqalbanda” və s. Bu cür epitetlərə türk folklorunda daha çox rast 
gəlinir. “Şir M anas”, “Qoç Koroğlu”, “Dəli Domrul” buna yaxşı misaldır.

Epitetlər hər bir qəhrəman üçün onun xarakterinə uyğun olaraq seçilir. 
Eyni epiteti xarakteri uyğun olmayan iki qəhrəman haqqında işlətmirlər. 
Epitetin bir qəhrəmanm adına qoşulması mütləq onun üstünlüyünü göstə- 
rir (11, 24). Epitetlərdə millilik də nəzərə çarpır.

Metafora. Şumer epik mətnlərində metaforalara daha çox rast gəlinir. 
M etaforalar daha çox “kimi” qoşmasının köməyi ilo yaradılır. Metafora- 
larda “buğa kimi”, “vəhşi buğa kimi”, “qurd kimi” , “ilan kimi” bənzətmə- 
ləri xüsusi yer tutur:

Enlil böyük bir buğa kimi ayağını basdı 1оф а|а ,
Bərəkət içində rahat günlər yaratmaq üçün (12, 62).



Dəniz suları qurdlar kimi yırtdı Enkinin gəmisinin onurğasını,
Dəniz suları aslan kimi parçaladı gəminin qılçını (12, 105).

Şərur silahı göyə dayanaraq düşmən ölkəsini silib-süpürməkdə,
Havanı bir ox kirni yarmaqda,
Zəhərli oxlar şəhərləri yaxıb-yıxmaqda (12, 180).

Tanrı Enlilin evi Ekur dağa və gciyə bənzədilir:

Böyük ev ucadır bir dağ kimi,
Tanrı Enlilin evi ucadır bir dağ kimi.
Ev Günəş kimi ucadır.
Məbəd- onun tanrısal qanunu göy kimi dəyişdiriləmməz.
Onun arınmış ayinləri torpaq kimi parçalanammaz (12, 197).

Aratta hökmdarı Ensikuşdannanm Enmerkarın yanına göndərdiyi elçi- 
nin yerişi “dağ qoçu kimi”, “vəhşi qartal kimi”, “çöl eşşəyi kimi”, “şir ki
mi”, “qurd kimi” metaforaları ilə təsvir edilmiş, Urukun şöhrəti isə belə 
təsvir olunmuşdur:

Urukun şöhrəti yayılıb dağlara,
Onun saf, xeyirxah gümüşü işıqları 
Arattanı kürk kimi örtdü,
Yorğan kimi bürüdü (13, 171-173)

Şumer epik mətnlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri odur ki, on- 
larda poetik obrazlılıq çox vaxt metaforalar vasitəsilə yaradılır (14, 47). 
Eyni sözü türk eposları haqqında da demək olar. “M anas” eposunda qəh- 
rəmanın gücü şirə, baxışları qartala bənzədilir:

Əjdaha kimi acıqlı olacaq o,
Şir kimi güclü olacaq о (15, 315).

Yenicə göz açıb dünyaya
Qartal kimi baxır deyirlər (15, 328).



Şumer və türk epik mətnləri metaforalarla çox zəngindir. Onların ara- 
sında eyni etnopoetik təfəkkürdən qaynaqlanan oxşarlıqlar böyük maraq 
doğurur və bunlar şumer-türk genetik bağlılığmı təsdiqləyən fakt kimi 
qəbul edilə bilər.

Hiperbola. Şifahi xalq yaradıcılığı üçün çox səciyyəvi olan bədii təsvir 
vasitələrindən biri hiperboladır. Hətta hər hansı epik mətnin şifahi xalq 
yaradıcılığına aid olub-olmadığını müəyyənləşdirərkən, birinci növbədə, 
onlarda hiperboladan istifadə edilib-edilmədiyinə diqqət yetirmək la- 
zımdır. Şumer epik mətnlərini şifahi xalq yaradıcıhğı adlandırmağa onlar- 
dakı hiperbolalar əsas verir.

Türk eposlarındakı ən xarakterik hiperbolalardan biri qəhrəmanların 
möcüzəli doğuluşunun və qeyri-adi sürətlə böyüməsinin təsviridir. Bu cür 
hiperbola ilə ilk dəfə “Oğuz Kağan” eposunda qarşılaşırıq. Oğuz anasın- 
dan bircə gün süd əmir. Çiy ət, şorba və şərab istəyir. 40 günə böyüyür 
(16, 13). Alpamış 25 günə 25 yaşlı igid olur(17, 17). Maday Qaranm oğlu 
Koqyudey Mergen doğulandan iki gün sonra “ana” , altı gün sonra “ata” 
deyir. Beşiyini sındırır, yüz vedrə süd içir (18,s.28). Tuvalıların “Xunan 
Qara” eposunun qəhrəmanı “bir gündən sonra bir yaşım var, iki gündən 
sonra iki yaşım var” deyir.

Altayların “Xan Altın” eposunun qəhrəmanı iki günlüyündə “ana”, altı 
günlüyündə “ata” deyir.

Şorların “Xan Pergen” eposunda yeni doğulmuş çağa üç günlüyündə 
ayağa durur və yeriyir.

Yakutların “Qız Dəbiliyə” və “Qüdrətli Ər Soqodoh” olonxolarında bir 
günlük uşaq bir yaşındakı, iki günlüyündə iki yaşındakı, üç günlüyündə 
üç yaşındakı, dörd günlüyündə dörd yaşındakı kimi olur (19, 361). Gö- 
ründüyü kimi, bu mətnlərdə zamanın sürəti adi zamandan kəskin şəkildə 
fərqlənir. Folklorşünaslıqda “epik zaman” və “epik məkan” termin- 
lərindən çox istifadə edilir, çünki epik mətnlərdə bu anlayışlarla tez-tez 
qarşılaşmalı oluruq. Yuxarıdakı mətnlərdə isə söhbət epik yox, kosmik 
zamandan gedir. “Epik zaman” və “epik məkan” anlayışlarında zaman və 
məkan sadəcə olaraq öz yerini dəyişir. Kosmik zaman isə öz sürətinə görə 
həm epik, həm də adi zamandan fərqlənir. Kosmik zamanla Şumer 
mətnlərində də rastlaşırıq. “Enki və Ninqursaq” adlı mətndə Ninqursaq 
Enkidən hamilə qalır. Onun ham ibliyinin hər günü bir aya bərabərdir. 
Burada zaman kosmik sürətlə gedir. Həmin səhnə belə təsvir edilir:



Onun bir günü bir ay kimidir.
Onun iki günü iki ay kimidir.
Onun üç günü üç ay kimidir.
Onun dörd günü dörd ay kimidir.
Onun beş günü beş ay kimidir.
Onun altı günii altı ay kimidir.
Onun yeddi günü yeddi ay kimidir.
Onun səkkiz günü səkkiz ay kimidir.
Onun doqquz günü doqquz ay kimidir.
Analığın doqquz ayı kimi (20, 36).

Enkinin Ninqursaqdan Ninsar adlı qızı olur. Enki onunla da evlənir. 
Ninsarın da hamiləlik dövründə hər gün bir ay kimi ötür. Ninkurun hami- 
ləlik dövrü də eyni kosmik zamanla keçir. Onların hər ikisində zaman bu 
cür təsvir edilir:

/

Onun bir günü bir ay kimidir.
Onun iki günü iki ay kimidir.
Onun doqquz günü doqquz ay kimidir (20, 37).

Burada günlərin-ayların hamisi sadalanmir, bununla da zamamn daha 
sürətlə keçməsinə şərait yaradılır. Doqquz gün-doqquz ayin hamisi sada- 
lananda xeyli vaxt itirilir, təkrarların hesabina zaman daha ağır addimlarla 
irəliləyir. Lakin “Onun bir günii bir ay kimidir, Onun doqquz günü doqquz 
ay kimidir” deyəndə doqquz ayın özü də bir göz qırpımında gəlib keçir.

Poemada kosmik zaman anlayışı yalnız hamiləlik dövrünə aid deyil. 
Ninsarin, Ninkurun böyüməsində də zamanın çox böyük sürətlə ötdüyünü 
görürük. Doğrudur, mətndə onların tez böyümələrinə aid konkret ay və 
gün ifadələri işlədilmir. Burada zamanın sürətini hiss etmək üçün yalnız 
mətni duymaq lazımdır.

Göründüyü kimi, Şumer və türk epik təfəkküründəki kosmik zaman 
anlayışları forma və məzmunca bir-birilə yaxından səsləşir, eyniyyət təş- 
kil edir. Zamanın bu cür kosmik sürətlə təsvirinə çox az xalqın epik təfək- 
küründə rast gəlinir. Bunlar nadir səsləşmələr, oxşarlıqlardır, ona görə də 
onlarda təsadüfilik görmək mümkün deyil. Əslində şumer və türk epik 
mətnlərində rast gəldiyimiz bir günün bir ay, yaxud bir il kimi ötməsi poe- 
tik kəşfdir. Bu poetik kəşfi isə m üxtəlif yox, eyni etnopoetik təfəkkürün



məhsulu hesab etmək lazımdır. Heç bir şübhə yoxdur ki, bu qəbildən olan 
oxşarlıqlar daha çox etnopoetik təfəkkürün eyniliyindən gəlir. Azərbay- 
can nağıllarında kosmik zaman anlayışı “nağıl dili yüyrək olar” formulu 
şəklində qəliblənmiş və geniş yayılmışdır.

Bilqamısı öldürmək üçün İnannanın göydən gətirdiyi Buğa 7 qurtuma 
Fəratın suyunu qurudur:

О buğa yeriyib Fərata endi.
Yeddi qurtuma içdi, çayın suyu yox oldu.
Nəfəs dərdikcə yerdə yeddi xəndək oyuldu (21, 135).

Koroğlu bir oturuma yeddi qazan aş yeyirdi. Bığlarını yeddi dəfə eşib 
qulaqlarının arxasında düyünləyirdi. Bu hiperbolalar b ir-birib  necə də ya- 
xından səsləşir. Hiperbolaların yeddi sayı üzərində qurulması da təsadüfi 
deyil.

Şumer dastanlarının poetikasından danışarkan onları düzüb-qoşan şai- 
rin üslubuna da diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, “Enmerkar və Aratta 
hökmdarı” dastanında şair əsərin emosional təsirini artıran, onun drama- 
tik gərginliyini daha da gücləndirən poetik detalları bacarıqla, böyük usta- 
lıqla seçməyi bacarmışdır. Burada şairin zəngin və dərin poe-tik duyğu- 
larla yaşadığı da öz ifadəsini tapmışdır. Şumer şairi bu dastanda təkrar- 
ların və paralellərin köməyi ilə çox gözəl və yaddaqalan ritmik səhnələr 
yaratmışdır. S.N.Kramer bu dastanı Şumer ədəbiyyatının bizə məlum olan 
əsərlərinin эп yaxşılarından biri adlandırmışdır (22, 214).

Poemada Şumer şairinin fıkrin obrazlı, sətiraltı ifadəsinə meyilliliyi diq- 
qəti daha çox çəkir. Digər dastanlardan fərqli olaraq bu əsərdə Enmerkarın 
və Aratta hökrndarınm bir-birinə göndərdikləri ismarıclar qıfılbəndi xatır- 
ladır. Enmerkar öz çaparını ikinci dəfə Arattaya göndərərkən ona deyir:

-  Çapar, Arattanın böyük hökmdarına belə de: “Mənim səltənətimin 
bünövrəsi əzəmətli qaydalardır.

Bu səltənət Kulabı qorumaq üçündür. Bu işıqlı səltənət işıqlı İnannaya 
və onun məbədinə pərəstiş edir. Səltənəti hazırlayıb qoy özüyb  götürsün. 
Arattanın hökmdarı əqiqi hər hansı ağac kimi, lazuriti hər hansı ağac kimi 
qoy öz əlinə alsm və т э п э  gətirsin” (23, 273).

Burada qiymətli daş-qaşlar (əqiq, lazurit) ağaca, ağac isə səltənətə bən- 
zədilir. Sözsüz ki, deyilən sətiraltı т э п а  buradadır. Daş-qaş, ağac və səl- 
tənət ifadəbri, onların b ir-birib  gizli, sətiraltı bağlılığı Şumer şairinin



(bəlkə də çarların) poetik düşüncəsi, obrazlı təfəkkürü haqqında aydın 
təsəvvür yaradır.

Çapar Arattaya gəlir. Öz ağasmın ismarıcını olduğu kimi Aratta hökm- 
darına çatdırır. О da Urukun çarına bir bağlama-qıfılbənd göndərir:

-  Çapar, Kulabın baş kahininə, öz ağana söylə: “Səltənət qoy ağacdan 
olmasın. О ağacın adını da çəkməsin. Qoy о sidr ağacından da olmasm. 
Qoy sərv ağacından da olmasm. Nə ağcaqayından, nə də şümşəddən ol- 
masın.

✓

Nə misdən, пэ qızıldan olmasın,
Nə əqiqdən, пэ lazuritdən olmasın.

Səltənəti hazırlayıb qoy özüyb götiirsün. Kulabın baş kahini əqiqi hər 
hansı ağac kimi, lazuriti hər hansı ağac kimi əllərinə alıb qoy т э п э  gətir- 
sin” (23, 273).

Bu səhnə bir növ Nizami Gəncəvinin “Iskəndəmamə” poerhasında Nü- 
şabənin İskəndəri qarşıladığı səhnəni xatırladır.

Çapar yenidən Uruka qayıdır. Bu sözləri Enmerkara çatdırır. Burada 
mətn korlandığından hər şey aydın başa düşülmür. Ancaq məzmundan ay- 
dın görünür ki, Enmerkar mətnin sirrini başa düşmür. Onu Enkinin kö- 
məyi ilə açır. Çünki mətndə işlənən ifadələr şifrələnmişdir, onlarda səti- 
raltı mənalar gizlədilmişdir. Bu balaca mətn parçasından insan ağlının 
dərinliyi, gücü, пэуэ qadir olduğu aydın görünün Enmerkar mətnin sirri
ni başa düşdükdən sonra səltənəti hazırlayıb çaparla Arattaya göndərir. 
Aratta hökmdarı səltənəti gördükdə başa düşür ki, onun qıfılbəndi açıl- 
mışdır. Əvvəlcə fıkirləşir ki, Enmerkara tabe olsun. Ancaq fıkrindən da- 
şınır, ona daha bir bağlama göndərir.

-  Çapar, Kulabın baş kahininə-öz ağana söylə: “Qoy sənə bir it versin: 
nə qara olsun, пэ ağ. Nə palıdı olsun, nə... nə sarı olsun, пэ boz. Qoy bu 
it mənim itim b boğuşsun görək onlardan hansı güclüdür” (23, 274).

Çapar yenidən Uruka qayıdır və bu sözləri olduğu kimi Enmerkara 
söyləyir. Enmerkar Aratta hökmdarına aşağıdakı cavabı göndərir:

-  Çapar, Arattanın hökmdarma söylə: “Qoy sənə bir paltar versin. Nə 
qara olsun, пэ ağ. Nə palıdı olsun, пэ.. Nə sari olsun, пэ ala. Мэп itimi, 
Enlilin bic itini onun üstiinə buraxaram. Mənim itim onun itiylə boğuşar 
və onlardan hansının güclü olduğunu görərik” (23, 274).

Bu dəfə Enmerkarın ismarıcı xeyli uzun olur. Çapar onun dedikbrinin



hamısını yadında saxlayıb təkrarlaya bilmir. Ona görə Enmerkar dedik- 
lərini gil lövhəyə yazır. Bir fakta da diqqət yetirmək lazımdır. Çapar uzun 
yol gedirdi. Enmerkarın ismarıcını çapar yolda kiməsə danışa bilərdi. 
Halbuki belə ismarıclar yalnız göndərənlə alana bəlli olmalıydı. Onu heç 
çapar da bilməməliydi. О vaxt indiki kimi bağlı zərf olmamışdır (24,s.6). 
Enmerkarın öz fikirlərini gil lövhəyə daha çox him-cimlə, üstüörtülü yaz- 
mağa çahşması məhz onun kimsə tərəfindən başa düşülməməsi məqsədi- 
ni güdmüşdür. Bəlkə elə buna görə də mətndə deyilir ki, yazını ilk dəfə 
məhz həmin vaxt Enmerkar kəşf etmişdir. Həmin günə qədər yazı nə 
olduğunu heç kim bilməmişdir.

Bir çox mütəxəssislər yazım Enmerkarın kəşf etməsi faktı ilə razılaş- 
mırlar. Burada ziddiyyətlər yaradan yazınm е.э. XXXIV-XXXIII yüzil- 
liklərdə kəşf edilməsi, Enmerkarın isə I erkən sülalələr dövründə -  е.э. 
2750-ci ildən sonra yaşamasıdır. Yazmm kəşfi ilə Enmerkarın yaşadığı 
dövrlər arasında təxminən 800 il zaman uzaqlığı var. Çar siyahısına görə 
Enmerkar I Uruk sülaləsinin ilk çarı olmuşdur. Bu sülalənin çarlığı isə II 
erkən sülalələr dövrünə - е.э. 2615-ci ildən sonraya düşür (25, 486).

Şumer çarlarınm siyahısındakı tarixlərin dürüstlüyü bir çox hallarda 
şübhə doğurur. Biz Bilqamısla bağlı apardığımız araşdırmalar zamanı da 
bu ciir dolaşıqlıqlarla üzləşmişik. Şumer tarixinin ayrı-ayrı səhifələri ilə 
çar siyahılarındakı tarixbr bəzən üst-üstə düşmür. İ.T.Kanevanı da yazını 
Enmerkarın kəşf etdiyinə şübhə ilə yanaşmağa çar siyahısındakı tarixlər 
vadar etmişdir. Halbuki bu şübhə digər arqumentlərlə təsdiqlənməmişdir. 
S.N.Kramer dastanın beş min il qabaq yarandığmı söyləmişdir ki, bu da 
eramızdan üç min il əvvələ düşlir (22, 30). Deməli, S.N.Kramerin dediyi 
tarix də çar siyahısındakı tarixlə uyğun gəlmir.

Biz mətndən gördük ki, Aratta hökmdarınm qıfılbəndini açmaqda En- 
merkara müdriklik tanrısı Enki kömək etmişdir. Şumer qaynaqlarında dö- 
nə-dönə deyilir ki, bütün elmlərin sirrini müdriklik tanrısı Enki bilirdi, 
mədəniyyəti göydən yerə о gətirmişdi, insanlara hər şeyi Enki öyrətmiş- 
di. Bu faktlar onu söyləməyə tam əsas verir ki, yazı yazmağı da insanlara 
ilk dəfə Enki başa salmışdı. Bu, Enmerkar da ola b ibrd i, başqası da. Bu 
fıkri təsdiqləyən başqa bir arqument də var. Şumer qaynaqlarında deyilir 
ki, yazı ilk dəfə Urukda kəşf edilmişdir. Bütün bunlardan başqa Enmerkar 
tanrı mənşəli çardır. Yazmı onun kəşf etməsi ağılabatandır. Bu arqument- 
b rin  hamısına kompleks yanaşdıqda yazmın Enmerkar tərəfindən kəşf 
edildiyinə şübhə xeyli azalır. “Suruppakın oğlu Ziusudraya öyüdbri” ad-



iandırılmış iri həcmli bir mətndə də Suruppak oğlu Ziusudraya yazmı ilk 
dəfə Enkinin yaratdığını söybyir (26, 339). Aratta hökmdarmın qıfılbən- 
dini Enmerkarın Enkinin köməyi ilə açması da yazının Enkinin köməyi 
ilə Enmerkar tərəfindən kəşf edildiyini düşünməyə əsas verir.

Şumer və türk epik mətnlərindəki forma və bədii təsvir oxşarlıqların- 
dan daha geniş damşmaq olar. Hələlik isə həmin oxşarlıqlar haqqında ay- 
dın təsəvvür yaratmaq üçün yuxarıdakı paralellər kifayətdir.

İşin elm i nəticəsi. Müqayisəli təhlillər əsasında şumer və türk epik 
mətnlərində mövcud olan bir sıra forma və bədii təsvir oxşarlıqları üzə çı- 
xarılmışdır.

İşin elm i yeniliyi. Şumer və türk epik mətnlərindəki forma və bədii 
təsvir oxşarlıqlarımn tipoloji və genoloji kökləri axtarılmış, onların etno- 
genetik bağlılığma dair yeni fikirlər söylənmişdir. ,

İşin tətbiqi əhəm iyyəti. Türk epik təfəkkürüniin və dastançılıq ənə- 
nəsinin ilkin qaynaqlarının öyrənilməsində istifadə edilə bilər.
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