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ŞUMER VƏ TÜRK DASTANLAR1NDA QƏHRƏMANLIQ 
tDEYASI VƏ QƏHRƏMANIN İDEALI 

XÜLASƏ
Bu məqalədə qəhrəmanlıq ideyasmm tarixi və yaranma səbəbləri, epik qəhrəmanın 

idealı məsələləri Şumer və türk folklorundan seçilmiş zəngin poetik örnəklər əsasında 
geniş şəkildə araşdırılmışdır. İslam Sadıq apardığı müqayisəli paralellər əsasında bu 
qənaətə gəlmişdir ki, Şumer və türk folklorundakı qəhrəmanhq ideyası və epik qəhrə- 
manın idealı anlayışları kökləri e'tibarilə eyni etnopoetik qaynaqlara bağlanır. Bunlar 
Şumer və türk xalqlarmın genetik qohumluğunu söyləmək üçün böyük əhəmiyyəti olan 
yeni arqumentlərdir.

A çar sözlər: qəhrəmanlıq, ideya, ideal, şumer, türk

H E R O IC  ID E A  AND ID E A L  O F  H E R O /C H A R A C T E R  IN  S U M E R IA N  
AND T U R K ISH  F O L K -L O R E  

SUMMARY
In this article on the basis o f rich poetical patterns, chosen from Sumerian and 

Turkish folk-lore was investigated history of origin of heroic idea and its reasons, mat
ters of ideal o f epic hero. Islam Sadig at the result o f comparative parallels came to this 
conclusion that notions o f heroic idea and ideal of epic hero in Sumerian and Turkish 
folk-lore connect to the same ethno-poetical sources by its roots. These are new impor
tant reasons talking about genetic relationship between Sumerian and Turkic nations.
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И Д Е Я  Д О Б Л Е С Т И  И И Д Е А Л  Э П И Ч Е С К О Г О  Г Е Р О Я  В 
Ш У М Е Р С К О М  И Т Ю Р К С К О М  Ф О Л Ь К Л О Р Е  

РЕЗЮ М Е
В данной статье всесторонно проанализированы проблемы истории идеи 

доблести и причины ее возникновения, идеал эпического героя на основе 
материалов выбранных из шумерского и тюркского фольклора. Ислам Садыг 
проведя сопоставление богатых примеров пришел к тому выводу, что понятия 
идеи доблести и идеал эпического героя в шумерском и тюркском фольклоре 
корнями восходят к единому етнопоетическому источнику. Они являются новыми 
аргументами, которые имеют большие научные значения в подтверждении 
генетического родства шумерского и тюркского народов.
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Məsələnin qoyuluşu. Qəhrəmanlıq ideyasının epik qəhrəmanın idealı- 
na çevrilməsinin zəruriliyi və prinsipləri.

İşin məqsədi. Qəhrəmanlıq ideyası və epik qəhrəmanın idealı məsələ- 
lərinin şumer və türk qaynaqları əsasmda öyrənilməsi.



Eposu xalq yaradır və xalq üçün yaradır. Eposun müəllifınin anonim- 
liyi məhz burdan irəli gəlir. Hər bir anonim folklor əsərinin altında onu 
yaradan xalqın imzası var. Bir qədər dərindən baxdıqda epos xalqın özü 
tərəfindən yazılmış tarixidir. Burda söhbət yaddaşlara yazılmaqdan gedir. 
AMEA-nın müxbir üzvü Tofıq Hacıyev də “...qəhrəmanlıq dastam tari- 
xin şifahi dərsliyidir. Həqiqətən, ad (Dədə Qorqud kitabı -  İ.S.) bugünkü 
mə'nasmda kitabdır, həm də məhz dərslik kitabıdır və “Dədə Qorqud 
kitabı” Oğuz tarixinin yazılı dərsliyidir (1, 104; 2, 20)” deyəndə bunu nə- 
zərdə tutmuşdur. Bu yazılı dərslik sözsüz ki, yazıya alınmazdan qabaq 
min illər boyu şifahi şəkildə möVcud olmuş, yaddaşlarda yaşamış, cilala- 
naraq, mükəmməlləşərək bizə bəlli olan poetik gözəlliyi qazanmışdır. 
AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov da doğru olaraq demişdir ki, 
“Dədə Qorqud kitabı” türklüyün, о cümlədən Azərbaycan tarixinin öyrə- 
nilməmiş dünyasıdır (3, 35).

Bəs xalq bu eposları nə üçün yaradıb? Epossuz keçinmək olmazdımı? 
Demək olmaz ki, bu suallar indiyə qədər heç kəsi maraqlandırmamışdır. 
Əksinə, eposun genezisindən və tipologiyasından danışan alimlər bu sual
lar ətrafında düşünmüş, onlara müəyyən cavablar vermişlər. Digər tədqiqat 
əsərlərində də yeri gəldikcə bu məsələlərə toxunulmuş, maraqlı fikirlər söy- 
lənmişdir. Bütün bunları nəzərə almaqla yeni qaynaqların üzə çıxarılması 
Şumer və türk folklorunda öz geniş əksini tapmış qəhrəmanlıq ideyası və 
epik qəhrəmanm idealı mövzusuna yenidən qayıtmağı zəruriləşdirmişdir.

Qəhrəmanlıq ideyası пэ vaxt yaranıb? Qəhrəmanlığın tarixi hardan 
başlanır? Xalq özünü etnos kimi dərk etdiyi, yaşamaq üçün təbiət qüv- 
vələrindən və qarşılaşdığı digər düşmənlərdən qorunmağın lazım gəldiyi- 
ni anladığı andan onda qəhrəmanlıq ideyası yaranıb. Çünki dörd tərəfın 
düşmənlə doludursa və yaşamaq istəyirsənsə, mütləq güclü olmalısan, 
qalib gəlməyi bacarmalısan. Deməli, qəhrəmanlıqlar, igidliklər göstər- 
məlisən. Qəhrəmanlıq ideyasının yaranma tarixçəsini qısaca bu cür xarak- 
terizə etmək olar. Bir sözlə, qəhrəmanlığın tarixi xalqın tarixi qədər 
qədimdir. Xalq özünü dərk etdikdə xalq olur. Özünüdərk isə onun qəhrə- 
manlığı ilə eyni tarixdən başlamr. Əslində özünüdərk qəhrəmanlığı stim- 
ullaşdıran ilk amildir, başlanğıcdır.

Нэг bir xalq yaşadığı zaman və məkan daxilində müəyyən çətinliklərlə 
qarşılaşmış, hətta çox zaman qeyri-adi təbiət varlıqları kimi real təhlükələr- 
lə üz-üzə qalmışdır. Bu zaman kimsə xalqın xilası yolunda özünü qabağa 
vermiş, gücünə, qüvvəsinə və ağlına güvənərək real təhlükələri aradan



qaldırmışdır. Belə hallar sözsüz ki, qədim insanların həyatmda tez-tez baş 
vermişdir. Xalq da kimlərinsə qəhrəmanlığına daha tez-tez ehti-yac duy- 
muşdur. Bu cür qəhrəmanlar adətən seçilmiş adamlar olubiar. Həm ağlına, 
həm də fıziki gücünə görə başqalarından bir qədər yüksəkdə durublar. Xalq 
da bunu görüb, başa düşüb, öz qəhrəmanını tamyıb, onu dəyərbndirib, 
özünə başçı seçib, inanıb və arxasınca gedib. Məsələn, Manas qara-kitay- 
ların bahadırlan Neskar və Nökərlə toqquşub onlara qalib gəldikdən sonra 
ağsaqqallar toplaşıb qərara gəlirlər ki, bütün xalqı birləşdirib qara-kitayların 
təcavüzlərindən qorumağı bacaran bir adamı xan seçsinlər. Manas xan 
seçilir. Qəhrəmanlıq ideyası zaman-zaman şahidi olduğu həyat sınaqları nə- 
ticəsində xalqın yaşam duyğularından birinə çevrilib, onun varlığına hopub, 
həyat tərzini müəyyənləşdirən əsas amillərdn biri olub.

Qəhromanlıq statusu qazanmış insanlar öz üzərbrinə düşən vəzifəni də 
yaxşı dərk etmişlər. Onlar qəhrəman olana qədər heç bir vəzifə borcu 
daşımamışlar. Yalnız zaman və şərait tələb etdikdə meydana çıxıb qəhrə- 
manlıq göstərmişbr. Məhz bundan sonra onların boynuna qəhrəmanlığm 
yaratdığı bir vəzifə borcu qoyulmuşdur. Böyük bir eli idarə etmək, qoru- 
maq, yaşatmaq vəzifəsinin onların öhdəsinə düşdüyünü anlayandan sonra 
qəhrəmanlarda qəhrəmanın idealı formalaşmağa başlamışdır. Onda qəhrə- 
manı iki sual düşündürmiişdür: 1. Mən kiməm? 2. Mən neybməliyəm? 
Qəhrəmanm idealmm mahiyyətini açmaq üçün bu iki sualın cavabım 
bilmək kifayətdir: 1. Mən qəhrəmanam. Seçilmişbrdənəm. 2. Mən xalqa, 
vətənə xidmət etməliyəm. Xalqı, vətəni qorumalıyam.

Xalqın və vətənin bütövlüyünü qorumaq, xarici təcavüzbrin qarşısım 
almaq, onları əsarət altına düşməyə, dağılmağa, parçalanmağa qoyma- 
maq, dinc və xoşbəxt yaşayışmı tə'min etmək -  bunlar qəhrəmanların 
iizərinə düşən başlıca vəzifələrdir. Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, türk 
epik düşüncəsində fıziki gücb ağıl və müdriklik qəhrəmanlığın qoşa qa- 
nadıdır. Doğrudur, fıziki güc, zor və silah qəhrəmanlığın ilkin şərtləridir, 
lakin müdriklik və ağıl da qəhrəmanlığın mühüm atributlarındandır. Bü- 
tün türk epik qəhrəmanları həm fıziki cəhətdən çox güclüdürbr, həm də 
son dərəcə ağıllı və müdrikdirbr. Biz bunu Bilqamısdan üzü bəri bütün 
sonrakı türk epik qəhrəmanlarının timsalında aydın görürük. Epik qəhrə- 
manm idealmın və onun qəhrəmanlığının эп xarakterik xüsusiyyəti xəlqi- 
likdir. Bütün epik əsərbrdə qəhrəmanlıq xalq üçün, onun dincliyi, rahat- 
lığı, güzəranının yaxşılığı, həyatınm gözəlliyi, xoşbəxtliyi üçün göstərilir. 
Məhz ona görə də qəhrəmanın idealı müqəddəsdir.



“Dədə Qorqud kitabı”nda Təpəgöz bütün Oğuz elini ölüm təhlükəsi ilə 
üz- üzə qoyur. Oğuzlar hər gün Təpəgözə iki adam, beş yüz qoyun qurban 
verməyə məcbur olurlar. Bu zaman Basat ortaya çıxır. Onun idealı Oğuz 
elini Təpəgözdən qurtarmaqdır. Basat məhz bu funksiyanı yerinə yetir- 
mək üçün doğulmuşdur. Ona görə də onu idealından döndərə bilmirbr. 
Basat Təpəgözü öldürür və Oğuz elini ölümdən qurtarır. Basat adi oğuz 
deyil, tanrı mənşəli qəhrəmandır. Təpəgözü öldürmək üçün onu tanrı özü 
yaradıb xilaskar missiyasında Öguz elinə göndərmişdir. Basatın uşaq ikən 
itməsi və aslan südü ilə bəslənməsi onun qəhrəman statusunun təməlqoy- 
ma mərhəbsi kimi başa düşülməlidir.

Eyni sözləri Bilqamıs və Enkidu obrazları haqqmda deyə bilərik. En- 
kidunu tanrı özü yaratmış və Humbabanı öldürmək məqsədilə onu Bilqa- 
mısla görüşdürmüşdür. Basat və Enkidu obrazları həm genealoji, həm də 
tipoloji cəhətdən qohumdur. '

Türkmən alimi Qurbangül Quzıçıyeva yazırdı ki, “Tarixi çox əskilərə 
dayanan Dədə Qorqud yaxud Qorqut Ata kitabmda irəli sürülmək istənən 
ana fıkir vətəni sevmək, onu qorumaq, xalqın ar-namusudur” (4, 175). 
Dədə Qorqud deyirdi ki, “torpağı əkib-becərməsən qorumağa dəyməz, 
qorumasan əkib-becərməyə”. Oğuz və ümumiyyətlə, türk düşüncəsində 
torpaq, vətən anaya bərabər tutulur, ona “ana vətən” deyilir. “Ana haqqı” 
isə “Tanrı haqqı”dır! Deməli, vətən, torpaq özü elə Tanrmın simvoludur.

Koroğlunun idealı Çənlibeli alınmaz qala kimi qorumaq, ora düşmən 
ayağını dəyməyə qoymamaqdır. Aşağıdakı şe'rdə Koroğlunun idealı çox 
gözəl ifadə edilmişdir:

Gözləri aladı, qaşları yağı,
Niyar olub Xan Eyvazın dustağı.
Çənlibeldi Koroğlunun oylağı,
Şah da gəlsə Çənlibelə qoymaram (5, 398).
Koroğlunun əsas ideyası xalqın oyanışı, haqq-ədabt uğrunda mü- 

barizədir. “KoroğlıTda qəhrəmanlıq yenə də intibah dünyagörüşü ib  ha- 
şiyəbnir -  burada fıziki qəhrəmanlıqla mə'nəvi qəhrəmanlıq paralel şək- 
ildə çıxış edir (6, 645).

Atası Manasa damşır ki, Esen xan qırğız xalqını dağıtmış, öz yurdun- 
dan pərən-pərən salmışdır. Onun atası isə öz qohumları ilə birlikdə Altaya 
sürülmüşdür. Ona görə də Manas həyatının mə'nasım qırğız xalqının keç- 
miş azadlığım özünə qaytarmaqda, xarici işğalçılarm əllərindən almaqda 
görürdü (7, 21, 57) ki, qəhrəmanm ideal keyfiyyətlərini məhz bunlar 
səciyyəbndirir. Ona görə Manas özünə suallar verir:



Atam məni nə üçün əkib?
Anam məni пэ üçün doğub?
Məhz bu sualların cavabları Manasın həyat amalını -  poetik idealını 

formalaşdırır.
Yaxşı torpaqları verməkdənsə,
Qapaz altda yaşamaqdansa,
Qoy qırğız oğlanları
Ölsünlər bir nəfər kimi.
Manas öz həyat idealım yaxşı başa düşür, qırğız xalqını əsirlikdən qur- 

tarır, onu bir уегэ toplayıb öz yurduna qaytarır və xarici düşmənlərdən 
qoruyur. Manas, Bakay, Sırqak və digər bahadırların timsalında qırğız 
xalqının mərdliyi, dəyanəti, vətənə məhəbbəti və azadlıq sevgisi öz ifadə- 
sini tapmışdır.

P.N.Berkov “Manas” eposundan aşağıdakı parçanı misal çəkərək çox 
maraqlı bir fıkir söyləmişdir ki, “bununla da Almambet insanla onun və- 
təni, fərdlə xalq arasmda təbii üzvi bağlılıq qurmuşdur (8, 200).

Kimin ki, öz evi var,
Kimin ki, öz xalqı var,
Kimin ki, doğma vətəni var,
Hansı qəhrəmanda bunlarm hamısı var.
О insanların gözbrinə cəsarətlə baxar.
Onun başı qapaz tanımaz.
Onun gözlərini kor eləməz göz yaşı.
Mənim kimi alçalmaz, təhqir olunmaz (9, 146).
Qırğız xalqı tarix boyunca qara- kitaylarm, monqolların və kalmıkların 

işğalçılıq hücumları ilə üzləşmişdir. Qırğız xalqının tarixi taleyinin epik 
güzgüsü olan “Manas” eposunda biz onun müqəddəs ideallarının çox dol- 
ğun təcəssümünü görürük. Manas və onun igid yoldaşları qara- kitayları 
bir nəfər kimi dağıdır, sartları qaçmağa vadar edir, kalşarları pərən- pərən 
salır, farslara isə amansız işgəncələr verirlər.

Manasın arvadı Kanıkey ilk monoloqunu belə tamamlayır: “Bu ölkə 
sənin vətənindir”.

A.N.Bemştam haqlı olaraq deyirdi ki, “Manas” eposunun mayasmı 
qırğız xalqınm azadlığı və onun keçmiş qüdrətinin özünə qaytarılması 
ideyası təşkil edir (10, 174).

R.Kıdırbayeva “dağılmış qırğız boylarınm birləşdirilməsinin dastamn 
baş ideyası olduğunu söyləmiş, Manası isə bu bağımsızlıq, azadlıq müba-



rizəsinin ilham qaynağı adlandırmışdır” (11, 43). Naciyə Yıldıza görə isə 
“Manas” bütün türk boylan üçün bir ensiklopediyadır” (12, 47).

Alpamışın birinci işi müxtəlif tirələrə, tayfalara, hətta aullara parçalan- 
mış ölkəsini birləşdirmək olmuşdur (13, 84). Alpamış ən'ənəvi və tipik 
epik qəhrəmandır. O, mənsub olduğu etnosun, xalqm “qorxmazlığını, 
qəhrəmanlıq şücaətini özündə ümumiləşdirən, ədalət və ədalətsizlik, yax- 
şılıq və yamanlıq, haqq və haqsızlıq qarşıdurmasmda həmişə birincilərin 
tərəfındə dayanan, xalqın taleyini öz taleyi bilən, elin yaxşı günləri, xoş- 
bəxt gələcəyi üçün özünü hər an oda atan, qurban verməyə hazır olan 
ideal bahadır kimi mücəssəmləşmı'şdir’' (14, 698).

Qazaxların “Ər Tarqın” eposu belə qurtarır:
Qəhrmanın arzusu- xalqına xidmət,
Qəhrəmanın amalı - xalqını şərəfləndirmək! (15, 318)
Bunu bütün qazax epik qəhrəmanlarının idealının poetik ifadəsi hesab 

etmək olar.
“Koblandı- Batır” eposunda уепэ əsas ideya nəslin və tayfanln qorun- 

masıdır. Türk qəhrəmanlıq eposlarında daha çox xarici işğalçılarla 
mübarizə aparılır. “Alpamış”, “Koblandı- Batır”, “Ər Tarqın” eposlarmda 
bunu aydın görmək olur (16, 39).

Altaylarm “Maday Qara” eposunun da başlıca ideyası vətəni və xalqı 
qorumaq, onu əsirlikdən qurtarmaq, dinc və xoşbəxt yaşayışım tə'min 
etməkdir. Qara Qula adlı düşmən Maday Qaranın ölkəsinə hücum edir, 
yurdunu talayıb, var- dövbtini yağmalayır, insanlarım əsir aparır, vətəni- 
ni dağıdır. Bütün bunlar Maday Qaranın qocalıq dövrünə düşür. Bu zaman 
sonsuz Maday Qaranın oglu doğulur. Uşağı Qara Qula öldürməsin deyə 
atası dağa aparıb onun beşiyini bir ağacdan asır. Uşağı ağacla dağ bəs- 
ləyir. Eposda ağac Koqyudey Mergenin anası, dağ isə atası statusunda 
verilmişdir. Burda ağac da, dağ da tanrmın simvollarıdır. Koqyudey Mer- 
geni məhz tanrı ruhları olan ağac və dağ bəsləyib böyütdüklərinə görə, о 
Qara Qulaya qalib gəlir, əsir düşmüş xalqmı yenidən öz vətəninə qaytarır, 
onlarm dinc və xoşbəxt yaşayışım tə'min edir. О üzünü xalqa tutub deyir: 

Kimin yurdu varsa, yurduna qayıtsm,
Kimin yeri varsa, getsin öz yerinə.
Hardan gəlmişdiniz, qayıdm düz ora,
Мэп zalım xaqandan azad etdim sizi (17, 374).
V.V.Radlov hələ XIX yüzilliyin sonlarında Altay türkbrindən süjeti 

“Maday Qara”nm süjetinə çox yaxın olan “Xan Pudey” adlı bir dastan



yazıya almışdır (18, 59-85). Həmin dastanda da düşmənin adı Qara Qu- 
ladır. O.Kaadı kağamn yurduna hücum edir, onu talayır, xalqını əsir alır, 
var-dövbtini yağmalayır. Bütün bunlar “Maday Qara” eposunda olduğu 
kimidir. Üstəlik Kaadı kağan obrazı da Maday Qara obrazı ilə eyniyyət 
təşkil edir. Kaadı kağan da qocalmışdır, övladı yoxdur. Qara Qulanın hü- 
cumundan qabaq onun da oğlu doğulur. Qara Qulamn qorxusundan atası 
uşağı bir ağacın altında gizlədə bilir. Onu bir qarı tapıb saxlayır və adını 
Xan Pudey qoyur. Xan Pudey də Koqyudey Mergen kimi xalqmı və ata- 
anasını əsirlikdən qurtarıb öz yurduna qaytarır. Onların dinc və təhlükəsiz 
yaşayışmı tə'm in edir. Altay eposlarmda bu cür süjet oxşarlıqları çoxdur. 
Tanınmış Altay folklorçusu S.S.Surazakov bu cür süjet oxşarlıqlarını belə 
səciyyələndirmişdir: “Söybyicilərin fantaziyası düşmənlərin əsir apardıq- 
ları insanları azad edən bahadırların sərgüzəştlərinin müxtəlif variantları- 
nı yaratmaqla başlanğıc süjeti inkişaf etdirmişbr. Lakin əsas süjet- yad 
xanların basqınları və gənc bahadırlarm intiqamı ilkin ümumi məqam 
olaraq saxlanmışdır” (19, 454).

İ.V.Puxov Altay qəhrəmanlıq dastanlarınm süjetləri arasmdakı oxşar- 
lıqlardan çıxış edərək yazırdı ki, “onların hamısında düşmən xanların hü- 
cumlarına qarşı mübarizə böyük yer tutur və bu da Altay xalqlarının tar- 
ixi taleyi ib  six bağlıdır” (20, 32-33). Ona görə də Altay qəhrəmanlıq das- 
tanlarındakı süjet oxşarlıqlarma digər türk dastanlarında da rast gəlinir və 
onlarm hamısı eyni genetik köklərə gedib çıxır (21, 13). Onlarm əksə- 
riyyətində eyni süjetin az qala təkrarlandığınm şahidi oluruq. “Oçı Bala” 
eposundan aşağıdakı parçaya diqqət yetirək:

Mal yataqlarmda otlar göyərib,
Xalqın yurdunda küknarlar bitib.
Onların Altayı bomboş qalıb.
Göz gəzdirdilər dörd bır tərəfə,
Bacıların durağı bomboş qalıb.
Heyvanların izi-tozu yoxdu.
Palıdı Altay yanıb büsbütün,
Batırlarm evləri dağılıb.
Gözəl çəmənlərdə heyvanlar yoxdu,
Gözəl yurdlarda el-oba qalmayıb.
Bu mənzərə olduğu kimi “Alday Buuçay” eposunda təkrar olunur:
Üç doğma qardaş bir aydan sonra 
Evə gəlib gördülər:



İlxıları otlayan çəməndə 
Ot qalmayıb.
Aulun yaxınlığında 
Xalqm yurdunda dörd tərəf 
Ayın, günün işığı tutulub.
İnsan meyitləri yan-yana.
Atların qanı vadiləri doldurub 
Yəhər boyu (22, 296).
Hər iki eposdan görünür ki, düşməft Altaya hücum edib, xalqı əsir apa- 

rıb, var-dövlətini yağmalayıb, yurdunu xaraba qoyub. B eb zaman kəsim- 
lərində xalqın içindən qəhrəman çıxır. Onu bu müsibətlərdən qurtarır. Bi- 
zə elə gəlir ki, bu eposlar Altay xalqının həyatında baş vermiş tarixi ger- 
çəkliklərlə səsləşir və onları bir-birindən xəbərsiz ayrı-ayrı sənətkarlar 
düzüb-qoşmuşlar. Onlardakı süjet oxşarlıqları məhz burdan irəli gəlmiş- 
dir. Altay eposlarındakı ideya və idealdan danışarkan Arjan Adarov,yazır- 
dı ki, xalqın ağır, çətin günlərində qəhrəmanhq eposları aktuallaşmış, in- 
sanları mərdliyə, dözümlülüyə səsləmiş, onlara vətənə sevgi və sədaqət 
aşılamışdır (23, 5).

Kalraıkların “Canqar” eposunda xalqın məğrurluğu, öz vətəninə alovlu 
məhəbbəti ifadəsini tapmışdır. Eposun qəhrəmam Canqar öz yurdundan 
qovulmuş, əsir aparılmış kalmık xalqmı öz vətəninə qaytarır, onun bü- 
tövlüyünü, azadlığını, dincliyini bərpa edir (24, 81).

Epik tarix çox zaman real tarixə qarşı qoyulur, bir növ onun səhvlərini 
düzəldir. Epik tarixdə ümidsizlik optimizmb, əsarət azadlıqla, ölüm və 
dağmtı qurtuluş və qələbəylə, xalqın hüquqsuzluğu onun iradəsi və həll- 
edici gücüylə əvəz edilir.

L.P.Potapov yazırdı ki, hər bir xalq yaradıcılığı əsərini xalqın adına 
çıxmaq olmaz. Bunun üçün onun ideya tutumu əsas meyardır. V.İ.Propp 
da eyni fıkirdə olmuşdur ki, qəhrəmanlıq eposunun əsas səciyyəvi əlaməti 
tarixilik yox, qəhrəmanın xalqın ideallan uğrunda apardığı qəhrəmanlıq 
mübarizəsidir (25, 17). Bütün bu fikirlərin kökündə duran başlıca məsələ 
ondan ibarətdir ki, xalqın idealları, həyat düşüncəsi, dünyabaxışı ilə üst- 
üstə düşməyən heç bir folklor əsərini xalq yaddaşında yaşatmır və yaşada 
bilməz. Folklor əsərbri yalnz о zaman xalq yaradıcılığı sayılır ki, onda 
xalqın idealları öz əksini tapmış olur. M.Allahmanlı doğnı demişdir ki, 
“dastan xalqın amalından yoğrulur, onun ideallarından ortaya çıxır” (26, 
365). Xalq heç zaman öz ideallarma zidd olan əsər yaratmaz və yad-



daşında saxlamaz. Burda bir şeyi də unutmaq olmaz ki, xalqın yaddaşını 
zorlamaq mümkün deyil. Epik əsərlərdə xalqın idealları qəhrəman ob- 
razlarmın üzərinə köçürülür, onların vasitəsilə təcəssüm etdirilir və epik 
mətndə qəhrəmanm idealı şəklində yenidən bizə təqdim edilir. Ona görə 
qəhrəmanm idealı dedikdə onu xaiqın idealı kimi başa düşmək lazımdır.

Qaraqalpaqlaxm “Qırx qız” eposunda kalmıklar qaraqalpaqları əsir 
aparırlar. Gülayım və onun 40 qızdan ibarət dəstəsi xalqı azad edib, öz 
vətəninə qaytarırlar. Maraqlıdır ki, bu eposda qəhrəmanlardan Gülayımın, 
Sərvinazm, Otbasanın və s. şəxsi həyatından bir kəlmə də danışılmır. Söh- 
bət yalnız xalqın, vətənin, yurdun qorunmasından gedir. Qəhrəman Güla- 
yım deyir:

Elsiz batır bolmadı, Elsiz adam batır olmaz,
Yersiz batır bolmadı. Vətənsiz adam batır olmaz (27, 113).

Gülayımın ikicə sətirlik bu sözlərində türk qəhrəmamnm idealı çox 
gözəl və obrazlı şəkildə ifadə olumnuşdur. Eposda vətəni satanlara, qor- 
xaqlara belə deyilir:

Diri-diri əsir düşən qorxaqlara,
Vətəni satanlara ar olsun (27, 262).
Belələrinə acıq vermək üçün xalqın qılıncınm məğlubedilməz, ruhu- 

nun sarsılmaz olduğu da ayrıca vurğulanırdı:
Xalqm qılıncı məğlubedilməz,
Xalqın ruhu sarsılmazdır (27, 344).
Ona görə də N.Davkarayev yazırdı ki, “Qırx qız” eposunda “batır xalqın 

e'tibarlı xidmətçisidir. Kim öz xalqma xidmət etmirsə, öz vətənini qoru- 
mursa, onun həmin toфaqda dəfn olunmağa belə haqqı yoxdur” (28, 374).

Gizir epik silsiləsində göyün Şərq və Qərb parçalarınm tanrıları olan 
Atay Ulanla Xan Xurmas arasındakı toqquşmada ikinci qalib gəlir. Xan 
Xurmas Atay Ulanı tikə-tikə eləyir. Onun yerə düşmüş hər tikəsindən 
müxtəlif heyvanlar, ümumiyyətlə, hər cür natəmizliklər və pisliklər 
yaranır. Onlar bütün yer üzünü bürüyür və insanların nəsli kəsilmək təhlü- 
kəsi qarşısmda qalır. Onun qarşısmı almağa heç kim cəsarət etmir. Yalnız 
Xan Xurmasm ortancıl oğlu Buğa Beliqte göydən yerə gəlir, insan şək- 
lində yenidən doğulur və Gizir admı götürür. Qəhrəmanlıqlar göstərir və 
bütün bu pisliklərin, bədbəxtliklərin, təhlükəli canlı varlıqlarm kökünü 
kəsir (29, 7-9; 30, 5). Bu epik silsilədə qəhrəmanın idealı ilə xalqm idealı 
üst-üstə düşür.



“Gizir” epik silsiləsindəki bütün motivlər türk mifık düşüncəsindən 
gəlir. Çünki bu eposun ilkin variantı türk mühitində yaranmışdır, yə'ni 
onun ilk yaradıcıları türklər olmuşdur. Monqollar onu tibetlilərdən, tibet- 
lilər isə uyğurlardan mənimsəmişlər (31, 17). Gizir sözü də türk dilində 
döyüşçü, əsgər, hərbi komandan deməkdir. Giziroğlu Mustafa bəy obrazı 
da Gizirlə eyni mənşəlidir.

Basat və Enkidu obrazlarında olduğu kimi, Gizir də insanları pis 
qüvvələrdən, bədbəxtliklərdən, qeyri-adi varlıqlardan xilas etmək mis- 
siyası ilə göydən yerə göndərilmişdir. Gizir xalqm idealıdır, bir epik obraz 
kimi, xalqı təmsil edir. Fiziki və mə'nəvi cəhətdən güclüdür, mərddir, 
qorxmazdır, düşmənlərindən daha ağıllıdır. Kasıb və fağır insanlara qarşı 
daha xeyirxahdır (32, 111).

“Gizir” epik silsiləsini Şumer eposları, ümumiyyətlə, Şumer xalqının 
taleyi ib  bağlayan daha iki maraqlı fakt var: 1. Şumerlər özlərini qara- 
başlar adlandırırdılar. Onlara qarabaş xalqı deyilmişdir. “Gizir” eposunun 
bütün versiyalarında qarabaş xalq adına tez-tez rast gəlinir. Onün monqol 
versiyasmda isə qarabaş xalqından daha geniş danışılır. Bacısı Gizirə 
deyir ki, “sən qarabaş xalqmın başçısı olmalısan” (32, 91). Tibet versiya
smda isə Gizir artıq qarabaş xalqınm başçısı kimi təqdim olunur (32, 
227). “Gizir” epik silsiləsində təsvir olunan tanrılar Xan Xurmasla Atay 
Ulan arasındakı döyüş Şumer mətnlərindəki Enki-Absu və Marduk-Tia- 
mat döyüşbri ilə yaxından səsləşir. Onlardakı zamanın qədimliyi də bir- 
birinə uyğun gəlir. Enki-Absu döyüşü hələ dünyanırt və insanın yaranma- 
dığı vaxtda baş vermişdir. “Gizir” eposunda da bunu aydın görürük:

Bu о zaman idi ki, dünya
Təzəcə işıqlamrdı.
İlk şəfəqbr yanırdı.
İlk xəyallar qanadlanırdı.
Otlar həb  çıxmamışdı,
Sözbr hələ yox idi (33, 17).
İstər yadelli xanların işğalçılıq yürüşlərinə, istər tayfalararası talançılıq 

basqınlarına, həmçinin qeyri-adi təbiət varlıqlarma qarşı mübarizədə 
qəhrəmanın idealının kökündə, mayasında insanların özünü və tayfasım 
yaşatmaq istəyi durur. Нэш də bu insanlar əcdadlarımn yurd saldıqları, 
binə qurduqları, vətən deyib əzizbdikbri torpağın üstündə yaşamağı hər 
şeydən üstün tuturlar.



Türk eposlarında qəhrəmanlıq ideyasının və qəhrəmanın idealınm 
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri, bəlkə də birincisi odur ki, epik qəhrə- 
manlar heç vaxt başqasının yurduna işğalçılıq və talançılıq məqsədilə 
hücum etmirlər. Onlar qonşu dövlətlərə diz çökdürmək, xalqım əsir götür- 
mək ideyasından uzaq dururlar. Nə “Koroğlu”da və “Dədə Qorqud 
kitabı”nda, nə “Maday Qara”da və “Altın Arıq”da, nə “Koblandı Batır”da 
və “Alpamış”da, nə “Ural Batır”da və “Gizir”də bu motivlər yoxdur. 
Hətta onun monqol versiyasında Gizirin vəsiyyəti epiloq kimi eposun 
başlanğıcında verilmişdir. Gizir deyir: “Özgələrin üstünə hücum etmə, 
əgər sənin üstünə hücum etsələr, onda geri çəkilmə” (32, 3). Manas bir 
dəfə hücum edib düşmən ölkəsi olan Beycanı tutur. Bu onun arvadı Ka- 
nıkeyi qəmləndirir. Kanıkey qabaqcadan hiss eləyir ki, yad ölkəni tutmaq 
Manasa xoşbəxtlik ğətirməyəcək. Ona görə də Manasdan xahiş edir ki, 
tezliklə qırğız ordusu ilə birlikdə öz vətəninə qayıtsın (34, 350). Türk 
qəhrəmanlıq dastanlarının qəhrəmanlıq ideyasmın və qəhrəmanm ide- 
alının mayasını təşkil edən bu motiv bir Şumer atalar sözü ilə tam üst-üstə 
düşür: “Sən birinin evinə girərsən, başqası da gəlib sənin evinə girər”. 
Şumer qəhrəmanlıq dastanlarınm idealınm mayası da bu ideya ilə yoğrul- 
muşdur. Məsələn, “Bilqamıs və Ağa” dastanını götürək. Ağa Kiş 
şəhərinin xaqamdır, Bilqamıs Uruk şəhərinin. Ağa Uruka elçi göndərib 
onu təslim olmağa çağırır. Ağa istəyir ki, Uruk adamları ilə birlikdə ona 
tabe olsun. Bilqamıs isə nə doğma şəhəri Urukun, nə də onun adamlarının 
Kişə tabe olması, ondan asılı vəziyyətə düşməsi, özünün azadlığım və 
müstəqilliyini itirməsi ilə barışmır. Ağa Urukun üzərinə işğalçılıq niy- 
yətiylə hücum etsə də, Bilqamıs kimi ağıllı, müdrik və güclü bir qəhrə- 
manla qarşılaşaraq geri qayıtmalı olur.

Epik qəhrəman kimi, Bilqamısın bir səciyyəvi keyfıyyətini ayrıca qeyd 
etmək lazımdır. Bilqamıs ölümün çarasını axtarır və çox əzab-əziyyətdən 
sonra gedib ölməz insanların yaşadıqları ölkəyə çıxır. Ölməzlik çiçəyini 
dənizin dibindən tapıb çıxardır. O, bu çiçəkdən təkcə özü barmmaq is- 
təmir, onu Uruka gətirmək istəyir ki, bütün uruklular ondan istifadə edib 
ölməz olsunlar. Lakin ilan onu oğurlayır. Burda ilamn peyda olmağınm və 
çiçəyi oğurlamağmın sirri hələ açılmamışdır. Məsələ burasındadır ki, tan- 
rılar insanı ölümlü yaratdılar. Bilqamısın bütün insanları ölümsüz etmək 
fıkrinə düşməsi tanrılara xoş gələ bilməzdi və çox güman ki, tanrılardan 
biri ilan cildinə girərək çiçəyi oğurlamışdır. Əgər Bilqamıs bu çiçəkdən 
yalnız özü barınsaydı, onun üçün heç bir əngəl yox idi. Bilqamısın ölməz-



lik qazanmaq şansı artıq yüzdəyüz öz əlindəydi. Lakin о özünün ölməz- 
liyini bütün Uruk camaatmı ölümsüzlüyə qovuşdurmaq idealına qurban 
vermişdir. Epik qəhrəman kimi, Bilqamısın idealı bu eposda çox dolğun 
ifadə edilmişdir.

M.Allahmanlı Bilqamısın dənizin dibindən ölməzlik çiçəyini tapıb 
çıxarması, Dədə Qorqudun ölümdən qaçıb su üzərində taxta üstdə üzməyi 
və Koroğlunun Qoşabulağm suyundan içməyi arasında bir yaxmlıq, doğ- 
malıq, oxşarlıq görməkdə haqlıdır (35, 76).

Adil Cəmil “Dirilik çiçəyini” itirən Bilqamısla Qoşabulağın suyundan 
atasına gətirə bilməyən Koroğlunun təəssüfləri arasında bir paralellik 
görür (36, 21). Hatəmi Tantəkin Türkiyənin Diyarbəkir ağzmdan toplan- 
mış “Ölüm olmayan yer” nağılı ilə “Bilqamıs” eposunun süjetləri arasın- 
da paralellər aparıb çox yaxın səsləşmələr üzə çıxarmışdır (37, 68-73). 
Ümumiyyətlə, hər hansı bir eposun nağıl, əfsanə, əsatir və s. ver- 
siyalarmın mövcudluğu onun çox qədim olduğunu təsdiqlə,yir.

“Enmerkar və Ensikuşdanna” adlandırılmış Şumer dastanınm da əsas 
ideyası vətəni və xalqı xarici işğallardan və təcavüzlərdən qorumaqdır. 
Enmerkar Urukun, Ensikuşdanna isə Arattanın xaqanıdır. Ensikuşdanna öz 
mslhətçi-çaparını Uruka göndərir. Çapar Enmerkara öz ağasımn ismarıcmı 
çatdırır. İsmarıcın məzmunu belədir ki, Uruk Arattaya tabe olmalıdır. 
Lakin Enmerkar da Urukun başqasına tabe olmasına razılıq vermir.

İstər “Bilqamıs və Ağa”, istərsə də “Enmerkar və Ensikuşdanna” das- 
tanlarının hər ikisinin mətnindən aydm olur ki, Kiş, Uruk və Arattada 
qohum tayfalar yaşayırlar. Onlar bir-birlərinə düşmən deyilbr. Məsələn, 
türk şumeroloqu Müəzzəz İlmiyə Çığ doğru deyir ki, “şumerbr Asiyadan 
köçərkən bir qismi Arattada qalmışlar” (38, 133). Aratta hazırkı Güney 
Azərbaycan torpaqlarında yerləşmişdir. Onun tarixdə mövcud olmuş 
qədim Azərbaycan dövləti Aratta ib  eyniliyi şübhəsizdir. Şumerbrin ilk 
vətənlərinin Xəzər dənizinin ətrafı, Güney Azərbaycan, xüsusib, Bakı və 
ona yaxm ərazilərin olması, onlarm burdan İkiçayarasına getdikbri, yol 
boyu bir neçə yerdə şəhərbr saldıqları, Arattanm da məhz bu cür köç 
zamanı yaranması faktları həm arxeoloji qazıntılarla, həm də etnolinqvis- 
tik materiallarla təsdiq edilir və bir-birini çox yaxşı tamamlayır. Bu qo- 
humluq adı çəkibn dastanların da ruhuna, mayasına hopmuşdur. Məhz bu 
qohumluğun nəticəsində həm K işb Uruk, həm də Aratta ib  Uruk arasın- 
dakı ziddiyyət, çəkişmə və ədavət müharibəyə sürükbnməmiş, dinc yolla, 
danışıqlarla sona çatmışdır.



Mahmud Allahmanlı türk dastan düşüncəsində cahanşümul dövlət 
ideyasına toxunaraq yazır ki, “Avesta”da bir məqam var. Orada Ahuraya 
müraciətlə deyilir: “bunu soruşuram, düz de, Ahura, necə qurulacaq ən 
yaxşı həyat?” Bu sual əvvəldən axıra qədər bütün cahan övladınm düşün- 
düyü bir sualdır. “Yaradılış” dastanmda Kayra xanla Ağ Ana da, “Bil- 
qamıs”da Bilqamıs da, “Manas”da Manas da, “Koroğlu”da Koroğlu da bu 
sualı reallaşdırmağa çalışır” (22, 242).

Şumer və türk folklorunda qəhrəmanlıq ideyası və qəhrəmanm idealı 
mövzusunun müqayisəli təhlili göstərir ki, onların tarixi çox qədim olub, 
kökləri e'tibarı ilə eyni etnopoetik düşüncəyə bağlanır. Türk qəhrəmanlıq 
eposlarmm hər birini bir qəhrəmanlıq himni adlandırmaq olar.

İşin elmi nəticəsi. Qəhrəmanlıq ideyası və epik qəhrəmanın idealı 
anlayışlarının tarixi çox qədim olub şumer-türk etnopoetik düşüncəsindən 
doğmuşdur.

İşin elmi yeniliyi. Türk qəhrmanlıq eposlarındakı bir çox süjet və mo- 
tivlər ilk dəfə şumer qaynaqları əsasmda araşdırılmış, onların arasmdakı 
oxşarlığın tipoloji yox, etnogenetik köklərlə bağlılığı üzə çıxarılmışdır.

İşin tətbiqi əhəmiyyəti. Türk qəhrəmanlıq tarixinin, bu tarixin epik 
düşüncədə in'ikasmın öyrənilməsində istifadə edilə bilər.
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