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TÜRK MİFOLOGİYASINDA TANRIOĞLU PARADİQ- 
MASINDA DƏMİRÇİ KULTU

XÜLASƏ
İnsanlıq tarixinin эп mühüm kəşflərindən biri olan dəmir mə'dənlərinin istehsalı 

sadəcə yeni silah növləri və yeni savaşçılar, insan əməyini yüngülləşdirən alətlər 
düzəldilməsi dəmir və dəmirçilik kult səviyyəsinə qaldırılmaqla mədəniyyət tarixində 
yeni bir çağ başlandı. Türklər dəmiri kutsal bilən, onu yaradılışın beş ünsüründən biri 
kimi qəbul edən, dəmirin göylərdən gəldiyinə inanan və bu baxımdan dəmirçinin sehri 
gücünə heyranlıq duyan millət kimi dəmirçiliyi əsilzadə sənəti hesab edirdilər. Ona görə 
də türk mifologiyasmm Tanrıoğlu və ya mədəni qəhrəmanı çox vaxt dəmirçinin özüdür. 
Ancaq dəmirçi Tannoğlunun digər ipostaslanndan fərqli olaraq, çox vaxt demonik obraz 
kimi, yə'ni topal və axsaq təsəvvür edilmişdir. Türk mifoloji mətnlərində dəmirçi kultu 
hər zaman şamanlıqla bərabər xatırlanır. Belə ki, yakutların şaman mətnlərində dəmirçi 
ilə şaman eyni yuvada tərbiyə aldıqlarından qardaşdırlar.

Türk mifologiyasmda dəmirçiləriıı hamisi Kıday Baksıdır ki, şamanlar yeraltında 
onun dəmirçi körüyündə bişib şamanlıq sirlərini öyrənmişdilər. Türk millətinin sosial - 
mədəni həyatında kult səviyyəsinə qaldırılmış dəmir ilahi mənşəli, dəmirçilik də soyla 
keçən sehrli, mistik və nəcib məslək durumuna gətirilmişdir.

Açar sözlər: dəmirçilik, Kıday Baksı, sosial-mədəni funksiya, mistik güc, şamanlıq

THE CULT OF SMITH IN THE PARADIGM OF TANRIOGHLU 
(THE SON OF GOD) IN TURKIC MYTHOLOGY 

SUMMARY
With the rising of iron mines which is the most important discovery o f humanity his- 

toiy not only the new kinds of arm and new fighters and the tools which makes man’s 
labour easier were made, but also the iron and the rising o f smithing to the level of cult 
a new age began in a cultural history. Turkics as a nation who consider iron saint, accept 
it as one o f five elements o f formation, and believing the coming of iron from the sky 
and from this point of view admiring its magical power, consider the smith a noble pro
fession. That’s why Tanrioghlu (the son o f God) or cultural hero o f Turkic mythology is 
the smith himself in many cases. But the smith differs from Tanrioghlu’s (the son of 
God) other ipostas is imagined as demon image or lame and cripple. In Turkic mytholo
gy texts the cult of smith is always remembered together with Shamans. So that, in 
shaman texts of yakuts the smith and shaman are brothers, because they are bringing up 
in the same home.

In Turkic mythology the guardian of smiths is Kiday Baksi that the shamans learned 
the secrets o f shamanism under the ground gaining experience in his smith bellows. In 
social-cultural life o f Turkic peoples’ the iron which rised to the level of cult has been
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brung to a God origin and smithing which is rised to a mystical, magical and noble pro
fession state.

Key words: smithing, Kiday Baksi, social-cultural function, mystic power, shama
nism

КУЛЬТ КУЗНЕЦА В ПАРАДИГМЕ ТАНРЫОГЛУ (СЫН НЕБА) В 
ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ

РЕЗЮМЕ
Одним из важнейших открытий в истории человечества является эксплуатация 

железных рудников. Это открытие ознаменовалось не только созданием новых 
видов оружия, воинов и средств, облегчающих труд человека, но и началом новой 
эпохи в истории культуры, в которой железо и кузнечное дело достигло культового 
уровня. Тюрки, считающие железо священным, принимающие его как одного из 
пяти элементов сотворения мира, верящие в то, что он свалился с неба и с этой 
точки зрения, восторженно относясь к волшебной силе кузнеца, как нация считали 
кузнечное дело знатной профессией. Поэтому в тюркской мифологии Танрыоглу 
или культурный герой в то же время это сам кузнец. Однако кузнец в отличие от 
разных ипостасей Танрыоглу часто представляется как демонический образ, то 
есть хромым. В тюркских мифологических текстах всегда культ кузнеца 
упоминается наряду с шаманизмом. Так что, в якутских шаманских'текстах кузнец 
и шаман - это братья, потому что воспитывались в одной семье.

В тюркской мифологии все кузнецы - это Кыдай Баксыдыр, шаманы под землей 
обучили его, закаленного в кузнечном мехе, тайнам шаманизма. В социально
культурной жизни тюркской нации железо, возведенное до культового уровня, 
считалось божественного происхождения, а кузнечное дело -  волшебной, 
мистической и светской профессией.

Ключевые слова: кузнечное дело, Кыдай Баксы, социально-культурная 
функция, мистическая сила, шаманизм

Məsələnin qoyuluşu. Türk mifologiyasmda dəmirçi kultu Tanrıoğlu 
səviyyəsində araşdınlmadığından məsələnin bu tərəfmə xüsusi diqqət 
yetirilmiş, sözlü tariximizin var oluşunda dəmirçi və dəmirçilik kultunun 
inkişaf paradiqması izlənilmişdir.

Işin məqsədi. Məqalədə türklərin tarix səhnəsindən çıxmasından 
bugünə qədər keçilmiş olduğu inkişaf mərhələsi araşdırılacaq və türklərin 
mədəni qəhrəman statusunda duran dəmirçi obrazı mifoloji mətnlərdə 
öyrəniləcəkdir.

Dəmirçilik və Şaman Kultu.
İnsanlıq tarixinə savaşçı atlı konar-göçərlər olaraq daxil olmuş türklər 

fütuhat ideologiyasma dayalı fəthlər gerçəkləşdirib böyük imperiyalar, 
dövlətlər qurmaq üçün iki böyük kəşf etmişdirlər ki, bununla da tarixin 
axarını dəyişdirə bilmişdirbr. Zamanlan aşaraq XIX yüzilə qədər gələn



bu kəşflərdən biri atı əhliləşdirməkə sür'ətli atlı süvari dəstələri yaratmaq, 
digəri də dəmir mə'dənlərini işlətməklə о dövrün üstün silahlarmı düzəlt- 
mək olmuşdur. Türklər tarixə hökm edə bilmək üçün lazım olan bu iki 
ünsürün yanında bir də törəyə dayanan ədalət sistemini (bugünkü 
mə'nasıyla hüquq) yaratmışlar. Dəmiri kəsən türk qılıncı, ox və nizə 
ucları, təbərzinlər, döyüş baltaları, xəncərlər, dəmir qalxanlar və s. 
istehsalı dəmirçiliyi əsilzadə sənəti durumuna gətirmiş, dəmirçilik ovçu- 
luğu, türk inanc sistemi olan şamanlığı inkişaf etdirmiş, türk kültür hə- 
yatının bütün sahələrinə sirayət etmişdir.

Türk mifologiyasmın Tanrıoğlu və ya mədəni qəhrəmanı çox vaxt 
dəmirçinin özüdür. Ancaq dəmirçi Tanrıoğlunun digər ipostaslarından 
fərqli olaraq çox vaxt demonik obraz kimi, yə'ni topal və axsaq təsəw ür 
edilmişdir. Hətta kumandinlərin mifoloji inanclarına görə, ilk şamanla 
Ülgenin qızının evlənməsindən doğulan Topal və ya Axsaq Kurultay 
insanlara şamanları və dəmirçiləri göndərib. Türk mifoloji mətnlərində 
dəmirçi kultu hər zaman şamanhqla bərabər xatırlanır. Belə ki, yakutların 
şaman mətnlərində dəmirçi ilə şaman eyni yuvada tərbiyə aldıqlarından 
qardaşdırlar. Belə ki, həm dəmirçilik, həm də şamanlıq soyla keçən sənət- 
dir. Şaman olmaq istəyən namizədin şaman soyundan gəlməsi şərtdirsə, 
dəmirçi də doqquz nəslində dəmirçi olan ailədən seçilir. Bir önəmli 
məsələ də həm dəmirçiliyin, həm də şamanlığın ruhlar tərəfindən seçilən 
sənət olduğundan dəmirçi də, şaman görəvi xoşluqla deyil, zorla qəbul 
edirlər ki, buna passiv qəbul etmə deyilir (7, 42).

Bə'zi şaman mərasimləri dəmirçi ilə şamanın bir-birini tamamlamasmı 
göstərmək üçün önəmlidir. Şamanın idarə etdiyi bu mərasim zamanı imta- 
handan keçən şamana dəmirçi qılıncı verilirdi. Ümumiyyətlə, dəmirçi 
şaman statusuna keçişdə başlıca funksiyanı yerinə yetirir. Yakut şaman 
memoratlarına görə, dəmirçilər şaman olacaq adamı zindanın üstünə 
qoyub çəkiclə döyür, sonra da doqquz qızın sidiyi ilə yaxalayıb soyu- 
durlar (27, 308). Yenə yakutlara görə, dəmirçi şamandan üstündür. Belə 
ki, dəmirçi şamana zərər verə bildiyi halda şaman ona zərər verə bilməz 
(2, 103-106). Ona görə də dəmirçi şamanın böyük qardaşı adlandırılır. О 
da bir zamanlar şaman kimi müalicə etmiş, gəbcəkdən xəbər vermişdir. 
Dəmirçi ib  şamanının eyni yuvadan çıxmasına baxmayaraq, şər ruhlar 
yalnız dəmirçidən qorxurlar. Hətta buryatlar bütün qara şamanları dəmirçi 
kimi tanıyırlar (3, 64).

Şaman xəstəliyi kimi dəmirçilik xəstəliyi də gələcək dəmirçiyə ruhlar



tərəfındən seçilmə simvolu kimi göndərilir. Dəmirçi olmaq üçün seçilmiş 
namizədin bu vəzifəni geri çevirməsi eynilə şamanlıqda olduğu kimi 
qeyri-m üm kündür. Nəhayət, hər iki kultda da də'vəti passiv qəbul etmə 
vardır. Bir başqa məsələ də eynilə şamanlıqda olduğu kimi dəmirçilərin 
də kişi və qadın ola biləcəyidir. Məsələn, şor dastanlarmdan Ağ Tolayda 
(10, 72) qadın dəmirçilərin varlığına rast gəlinməkdədir.

Önəmli struktur-semantik eyniyyətdən biri də dəmirçilər kimi şaman- 
ların da od kultu ilə bağlı olmalarıdır. Od şaman sənətinin daxili təmiz- 
lənmədə istifadə etdiyi gizli bilgi qaynağı olmaqla bərabər, onun hökm 
edə bildiyi ünsürdür ki, şaman ondan şər ruhları qovmaqda, qorxutmaqda 
istifadə edir. Dəmirçi oddan istifadə etm əkb dəmirə şəkil verən, ondan 
dəmir və poladı əritməkdə yararlanan kult daşıyıcısıdır.

Dəmirçilərin hamisi Kıday Baksı.
Şamanlar onlarla bir yuvada böyüyən dəmirçilərı qardaşları kimi 

gördüklərindən hər şaman “Мэп Kıday Baksının oğluyam” deyir. Yakut 
şaman mətnbrinə görə, dəmirçiləri qoruyan Kıday Baksı adında hami bir 
ruhdur. Kıday Baksı yeraltı dünyada yaşasa da, Erlik Xanın tabeliyində 
deyildir. Dəmir səmavi mənşəli olsa da, dəmirçiliyin qoruyucusu Bay 
Ülgenin də himayədarlığında deyildir. Şaman mətnlərindəhəm dəmirçi- 
lik sənətinin, həm də şamanlığın hamisi Kıday Baksıdır. “Şamanlar 
dəmirçibr kimi yeraltı dünyada dəmirçi Kıday Baksının yanında tərbiyə 
alıb təhsil görürbr” (7, 121-122). Yakutlarm mifoloji inancına görə, şa- 
man seçibn adamın ruhu (kutu) ycraltına gətiribrək burada Kıday Bak- 
sının yanındakı dəmir beşiyə qoyulur. Quzey və ya yeraltı dünyanın 
qadınları kimi tanınan qoca qadınlar şaman namizədini üç il əmiz- 
dirdikdən sonra Kıday Baksıya verirbr. Kıday Baksı iyiliksevər və güclü 
şamanm ruhunu (kutunu) atəşdə bişirərək, gücbndirərək tərbiyə edir (23, 
49). Bütün bunlar dəmirçiliyin ilk başdan, yə'ni ortaya çıxmasmdan 
e'tibarən yaratma və qurma sənəti olduğunun bir göstəricisidir.

Kıday Baksı eyni zamanda həm şamanm, hom də dəmirçilərin hami- 
sidir. Dəmirçilərin şər və pis ruhları qovması, xəstəbri müalicə etməsi, 
gələcəkdən xəbər verməsi, sehrli gücə sahib olması bu kultu şamanlıqla 
eyni mənşəli hesab etməyə imkan verir. Şaman statusuna keçişdə 
dəmirçibrin hamisi Kıday Baksının rolunun önəmli olması bir baxıma 
şamanların ortaya çıxmasında dəmirçilik kultunun əsas rollardan birini 
oynadığını isbatlayacaq dəlil mahiyyətindədir.

Altay şamanları özbrini Bay Ülgenin, yakut şamanlarısa Ulu Toyonun



mə nəvı oğuiiarı hesab etsələr də, onlarm şaman seçıiməsınaə və şaman 
olmasmda dəmirçi əhəmiyyətli rol oynayır. Yakutların şaman mətnlərində 
dəmirçilərin ilahı kimi qəbul edilən yeraltı ruhun adı Kıday Baksı və у а 
Kıday Baksı Uusdur. Ancaq yakutlarm ən'ənəvi inanclarmda əcdad kimi 
qəbul edilən Elleyin ilk dəmirçi, ilk dulusçu və kımız bayramı olan ısıahın 
ilk qurucusu olması da bilinməkdədir.

Şaman ədəbiyyatında isə dəmirçilərin və dəmirçilik sənətinin qoruyu- 
cusu Kıday Baksıdır. Bu da təbii ki, onun yüksək statusundan xəbər verir. 
Həm də Kıday ünvanı da bunu təsdiq etməkdədir. Kıday, ümumiyyətlə, 
kut/kud sözündən törəyib ruh, xoşbəxtlik mə'nalannı ehtiva edir. Sözün 
ikinci tərkibi olan ay, çox böyük ehtimalla əski Ay Tanrı inancmın bir 
qalığıdır. Baksı/Bakşı sözü isə (monqolcada baqşi) müəllim, tə'limçi, 
sehrbaz, təbib mə'nasını verir (3, 67-68).

V.Butanayev, Kıday sözünü xakascada bacarıqlı usta mə'nasını verən 
xıdat uzı sözü ilə müqayisə edərək yakutların Kıday/Kıtat Baksısını eyni 
kökdən törəmə olduğunu bildirir (9, 120). Dəmirçinin yüksək statusunu 
göstərən elementlərdən biri də dəmirçiyə tuvalıların darqan (monqolcada 
darhan) və ya us darqan, teleütlərin ustar, xakasların temir uzı, yakutların 
isə yalmz us demələridir. Bütün bunlar dəmirçinin türkcədə usta, ağıl, 
bilən və s. mə'nalarmı əvəz edən us kökündən gəldiyini sübut edir. Bu 
baxımdan, Kıday Baksı Uus təlimçi usta, ilk usta, bilən adam mə'nalarm- 
da da ola bilərdi.

Yakutlarm mifoloji düşüncəsində Kıday Baksı dəmirçilərin hamisi, 
ustadı, atasıdır. Hətta. Kıday Baksınm yeraltındakı ruhlardan ibarət 
qəbilələrdən birinin başçısı olduğu da düşünülür. Bə'zi mə'lumatlara 
görə, Kıday Baksı eyni zamanda şaman və hökmdarların da hamisi, müəl- 
limi və atasıdır. Yeraltmda olması səbəbi ilə Kıday Baksı gizli xəzinənin 
qoruyucusu, gizli bilginin qaynağıdır. Qəhrəmanlıq dastanlarmda döyüş 
əsnasında və ya döyüşdən sonra gücdən düşən qəhrəmanlar onun yanına 
enib, onun dəmirçi zindanmın üstünə uzatımaqla yeni güc, qüvvət 
taparlar. Bundan başqa yakut qəhrəmanlıq dastanlarmda (yakutcada olon- 
ho) Kıday Baksınm daimi epiteti dəmirçilərin, hökmdarların və xanların 
atası ifadəsidir.

Yakut şamanlarma görə, dəmirçilik hamiləri əslində bir deyil, bir 
neçədir (27,415). Belə ki, dəmirçilərin hamisi Kıday Baksı Uusdursa, di- 
gərləri də bu və ya digər dəmirçi alətinin hamiləridirlər. Dəmirçi ha- 
milərdən “Ötüye Qısdıq İççidə, suge biileeççi uuhu ongorooççu, salar



samaaççı uuhu ongoroççu Tus-tas Toyon” (yakutcadan tərcüməsi belədir: 
çəkicin, zindanın ruhu, dəmirçiləri yaradan, polad qayıran və qazanları 
dolduran), “Ləkə Bıpah Bıdınatm qurduq bıdınaalaah süüsteeh Tyolan 
Moguruos Toyon” (yakutcadan tərcüməsi belədir: alnında şiş olan böyük 
ağa) və s. göstərmək olar.

Kıday Baksmın bahadırlarm bütün silah və geyimlərini düzəltməsi 
onun qəhrəmanları da qoruduğuna bir dəlil ola bilər. Türk mifologiyasm- 
da dəmirçi ilə şaman çox vaxt eyni adamdır. (Türkləri Ərgənəkondan 
çıxaran Börteçine kimi) Hətta yakutlar dəmirçi ilə şamamn eyni yuvadan 
çıxdıqlarına (yakutcada, us da oyun bir uyalah) inanırdılar (16, 231). 
Kıday Baksı, dəmirçi olmaq üçün seçdiyi adama (bu adam da dəmirçi 
soyundandır) xəstəlik göndərir. Dəmirçiliyə namizəd olan da şamanm 
yardımı ilə Kıday Baksıya qara rəngli öküz qurban verir və dəmirçilik 
sənətinə başlayır (17). Şaman xəstəliyi kimi dəmirçilik xəstəliyi də 
gələcək dəmirçiyə ruhlar tərəfındən göndərildiyi üçün dəmirçiliyə 
namizəd olan adamm görəvi geri çevirməsi imkansızdır.

Karaçay-balkar inancmda Kıday Baksıya həm funksiyası, həm də adı 
baxımından yaxın olan bir mifoloji varlıq vardır. Balkar türkləri arasından 
toplanmış bir əfsanədə deyilir ki, bir gün adamın biri dağda qızıldan bir 
bardaq tapıb onu evinə apanr. Həmin gecə adamın sağ tərəfı quruyar və 
yuxuda ağ saçlı bir qoca ona sirli bir səslə “Mən qızıl dəmirçisi Kıdenim. 
Əgər özünün və qohumlarınm ölümünü istəmirsənsə, götürdüyün qızıl 
bardağı yerinə qoy”, -  deyər. Adam ertəsi səhər tapdığı qızıl bardağı ye- 
rinə qoyar-qoymaz yaxşılaşar (11, 21). Hər iki mifoloji varlıq yeraltı 
dünyasıyla əlaqədardır, hər ikisi də dəmirçidir və nohayət, həm Kıden, 
həm də Kıday kıd/kut kökündən yaranmış isimlərdir.

Əski türklərin inanclar sistemində xüsusi yeri olan dəmir və dəmirçilik 
kultu şamanlıq tərəfmdən mənimsənilmiş və şaman statusuna keçiddə 
dəmirçiyə əhəmiyyətli bir rol verilmişdir. Bu səbəbdəndir ki, dəmirçi 
kultu yalnız türk şamanlığında deyil, türk şamanlığının tə 'siriyb  buryat 
və samoyed şamanlığında da görülməkdədir. Buryatlarda dəmirçilərin 
hamisi Hara-Dargahi-Tenggeri (Dəmirçi Tanrı) dir. Buryatlar dəmirçilik 
tanrısına Boron-Hara-Tenggeri (Qara Yağış Tanrısı) da deyirlər. Bu Tanrı 
Hacir adında bir dəmirçi yetişdirmişdir ki, sonradan bu dəmirçi şaman- 
ların hamısma dəmirçiliyi öyrətmişdir. Bu mə'lumatdan aydın olduğu 
kimi, dəmirçilərlə şamanlar arasında bir bərabərlik işarəsi qoyulmuşdur.

Bundan başqa, bə'zi bury at boylannın şaman inancına görə, də-



mirçilərin qoruyucu ruhu olan Hara Maha Tengrinin əmrində 99 dəmirçi, 
77 körükçü vardır. Başqa bir mifoloji mətnə görə, dəmirçilərin hamisi 
Bojintay doqquz oğlu ilə dəmirçilik atelyesində olan dəyişik obyektlərdən 
-  atəşdən, havadan, zindandan, kömürdən, çəkicdən, körükdən, sudan -  
məs'uldurlar. Göydə yaşayan Bojintayın doqquz dəmirçi oğlu insanlara 
dəmir mə'dənlərini işlətməyi, onlardan müxtəlif silah və alətlər qayırmağı 
öyrətmək üçün yer üzünə enmişlər. Başqa bir varianta görə, yür üzünə 
Bojintayın özü enmişdir (14, 512-513).

Tuvahlarda dəmirçiliklə şamanlıq sənətini eyni anda icra edənlər 
olduğu kimi ayrıca şaman və dəmirçilər də vardı. Belə ki, tuvalılar həm 
şamanlıq, həm də dəmirçilik edənlərə tsarin, sadəcə şamanlıq edənlərə 
isə xam deyərdilər. Bu faktın zəif bir işarəsi buryatlarda da qalmışdır. 
Buryat şamanlarınm inancına görə, şamanla dəmirçinin gücü bir-birinə 
bərabərdir. Bundan başqa, A.Saqalayev və İ.Oktyabrskayanm mə'lumat- 
larından aydın olacağı kimi (24, 75), buryatlar dəmirçiləri də eynilə 
şamanlar kimi ağ və qara dəmirçilər olmaqla iki qismə ayırardılar. Bunlar 
cəmiyyətin üst təbəqəsini meydana gətirir və sənətlərini də soyla alırdılar.

Buryatlar dəmirçibrin onqonu və уa patronu olaraq Tömörşe adında 
bir varlığı bilirlər. Türkcə bir kəlmə olan Tömörşe Temurçin adı ilə mon- 
qollarda da görünür. Q.Potaninin də yazdığı kimi, Qafqaz xalqlarının 
əfsanələrində dəmirçi kultuna işarə edəcək yerlər vardır (21, 401). 
Burada böyük ehtimalla türklərin axsaq kimi təsəvvür etdikbri 
dəmirçilərin hamisi Aksak Temir’in ulduz kultu ilə birləşməsi nəticəsində 
ortaya Qütb ulduzunun Qafqaz variantı çıxmışdır. Qafqaz xalqlarının 
Temir Kazıka Aksak Temir demələri konservativ şəkildə bə'zi mifoloji 
motivlərin yad etnik mühitdə dəyişmədən qorunduğunu isbatlayır. Bun
dan başqa türk mifologiyasında dəmirçiliyin, şamanlığın ilk qurucusu, 
yeraltı dünyanın hakimi Erlik Xanın doqquz oğlundan birinin adı Temir 
Xandır (6, 345). Böyük ehtimalla Temir Xan Temurçin, Axsaq Temir, 
Tömörşe variantlarında dəyişən Tanrıoğlu mədəni qəhrəmanın özüdür. 
Bay Ülgenin savaş hamisi olan oğlunun da adı Temir Xandır (1, 31, 37).

İslamiyyətdən sonra türkbrin arasında geniş yayılan əxilik dəmirçi- 
b rin  piri kimi Davudu tanıyır. Davudun insanlara dəmirdən istifadə 
etməyi öyrətməkb dəmirçilərin piri olduğunu qəbul edən türklər və digər 
Qafqaz xalqlan bu sənətə başlamadan öncə ondan xeyir-dua alırdılar. 
Azərbaycanda Ağdaşda yaşayan və “dəmirçilikb məşğul olan b zg ib r də 
dəmirçilik bizə yuxuda Allah tərəfındən verilmişdir və Hz. Davud pirim-



izdir” deyirlər (18). Anadoluda da dəmirçilərin piri Davuddur. Hətta Orta 
Asiya müsəlman şamanları Davudun xeyir-duasını almaq üçün Xarəzmin 
güneyindəki əski bir qalada gecələyirdilər (12). Orta Asiyada, Qafqazda 
və Anadoluda dəmir, dəmirçiliklə bağlı pirlər, ziyarət yerləri dəmirçilik 
kultunun islamiyyətdən sonra da varlığını qoruduğuna sübutdur. Xüsusən, 
Anadoluda Dənizli Sərinhisarda Yatağan Baba, Çorumda Sunqurluda 
Dəmir Şeyx türbəsi, Bursa Osmanqazidə Dəmirtaş piri, Samsunda Kılıç 
Dədə, Karamanda Dəmir Gömlək Emnüddin türbəsi, Adanada Dəmirtaş 
Dədə, Afyonda Dəmiryalayan Baba, Kamanda Dəmir Baba, Sivas 
Divrigidə Kılıç Baba adı ilə bilinən övliya türbələri (25, 542) əski 
dəmirçinin Islami övliyaya transformasiya edildiyindən xəbər verir.

Qurd Dəmirçi.
Türklər haqqında ən əski mə'lumatı verən Çin mənbələrində qurdun 

ilk dəmirçi olduğunu işarə edən yerlər vardır. Türklərin qurtarıcı mifoloji 
obrazx olan qurd dəmirçi mifoloji varlığı ilə birləşərək qurtarıcı qurd 
dəmirçi mürəkkəb mifoloji obrazına çevrilmişdir. Qurd dərriirçi obrazımn 
simvoluna Ərgənəkon dastanında rast gəlirik. Əslində Ərgənəkon klassik 
anlamlı dastandan daha çox təhkiyəli mifoloji mətndir. Bu qurtarıcılıq 
türkbrin məşhur Ərgənəkon mifındə də saxlanmışdır. B eb  ki, dəmir 
dağları əridib türkləri geniş çölə çıxaran Börteçine də ilk dəmirçi, ilk 
hökmdar, qurtarıcı bozqurddur. Adın etimologiyasında qurd (börte/börü) 
mə'nasmın mövcudluğu qurd, sehr, dəmirçi üçlüsündən xəbər verir. 
Ərgənəkon mifı dəmirçinin qurtarıcılıq missiyasını boynuna götürmüş 
qurtarıcı bozqurd varlığında reallaşmasıdır. Dəmirçi ib  bozqurd arasın- 
dakı əlaqə dəmirçi ilə hökmdar arasmdakı əlaqə qədərdir. Ərgənəkondan 
çıxma şərəfınə xaqanın hər il müəyyən bir gündə atəşdə qızdırılmış dəmir 
parçasmı zindanm üzərinə qoyub çəkiclə vurması, bu səbəbdən dəmirçini 
təqlid etməsi xaqan dəmirçi müəssisəsinin bir qalığıdır. Qurtarıcı dəmirçi 
eyni zamanda türkbrin həm də şamanı və xaqanıdır.

Digər tərəfdən dəmir dağlardan çıxmaq yolunu türkbrə göstərən уепэ 
qurddur. Dəmirçi Börteçine də qurdun geniş dünyadan dar abm ə keşdiyi 
yolu genişbndirməklə qurtarıcılıq missiyasını yerinə yetirir. Burada qurd 
dəmirçi mifoloji varlığı ib  bərabər dəmir dağ, dəmir dağı əritmək üçün od, 
zindan, körük, yolu göstərən bozqurd kimi müqəddəs obrazlar vardır. Qurd 
dəmirçi Börteçine şaman, dəmirçi, hökmdar və ilk ata durumundadır.

Çin qaynaqlarmda Tu-kiu adlanan Göytürkbrdə də qurd dəmirçi 
motivi mövcud olmuşdur. Ancaq Aşina boyunun ortaya çıxması ib  əlaqə-



dar mənşə mifləri ən əhatəli olanıdır. Göytürklərin ana qurddan törəmə 
mifınin bizə qədər üç varinatı gəlib çatmışdır. Bunların hər üçündə bir 
qurd dəmirçi olan Aşina türk hökmdar sülaləsinin əsasını qoyan kutsal 
atadır. Bu, fərqli türk boylarınm qurd paradiqmah mənşə mifı az qala bir- 
birinin bənzəridir. Bu da qurd ana və ya qurd ata miflnin tək bir qaynaq- 
dan çıxdığmı təsdiqləməkdədir. Sonradan “Monqollarm gizli tarix”i də 
Çingiz Xanın soyunu bir dəmirçi olan ata qurda -  Börteçinoya bağlamaq- 
dadır (6, 166). Yenə Çin qaynaqlarmdan qurdun ilk dəmirçi olduğuna dair 
materiallara rast gəlmək olur.

Türk sözlü tarixini yaşadan dastanlarımızda da dəmirçi bozqurd kimi 
mədəni qəhrəmanlıq funksiyasını üzərinə götürmüşdür. Məsələn, “Oğuz 
Kağan” dastanmda qapıları, pəncərələri bağlı olan bu evi açan dəmirçinin 
adı Tömürdüdür.

“Kene sonda bedük bir üy kördi. Bu üynüng tagamı altundan erdi. 
Tunlukları takı kümüştün kalık(a)ları temürdün erdiler erdi. Kapuluk erdi, 
açkıç yok erdi. Çerigide bir yakşı çeber er bar erdi. Anung atı Tömürdü 
Kagul tegen erdi. Anga jarlık kıldı kim sen munda kal aç. Kalık(a) açgun- 
dun song kel orduga teb tedi. Mundan anga Kalaç at koydu” (5, 267). 
(Yolda büyük bir ev gördü. Bu evin çatısı altından, pencereleri gümüşten, 
kapıları demirden idi. Kapıları kilitli, anahtarı yoktu. Oğuz Kağan’m 
ordusunda yakışıklı bir kişi vardı. Onun adı Usta Tömürdü idi. Oğuz 
Kağan ona emir verdi: Sen burada kal, kapıyı aç, açtıktan sonra orduya 
geri dön. Bundan sonra ona Kalaç adını koydu.)

Qurdla dəmirçinin bu gizli bağlılığı ilk olaraq hər ikisinin Tanrıoğlu 
olmasmda, hər ikisinin türk millətinin qurtarıcısı durumunda yer almasm- 
da və nəhayət, qurd hökmdar, qurd dəmirçi funksiyasının eyni semantik 
yuvadan çıxması, türk kültür ekologiyasının məhəng daşı olmasındadır. 
Dəmir istehsalı, mistik və sehrli ünsürlər.

Dəmir kultunun, bəlkə də, ən əski və mistik anlamına türklərin Qütb 
ulduzuna Temir kazık (bəzən də Altın Kazık) demələri göylərin bu 
ulduzun ətrafında döndüyünə inanmasmda və hətta Tannnın atmın da bu 
ulduza bağlanmasmda görürük. Dəmirin kutsal mərkəz rolunda olması 
Ural-Altay xalqlarınm Altın Dağ, Abakan tatarlarınm isə Temir Dağ 
adlandırdıqları dağm dünyanın mərkəzində durması inancıdır. Tanrısal və 
mistik bir özəllik göstərən dəmir əbədi türk dövlətinin simvolu kimi ve- 
rilmişdir. Əski türklər dəmirdən sehr ünsürü kimi istifadə etməklə 
dəmirçinin də sehrbaz olduğuna inanmışdılar.



Dəmirçi kultu ilə birbaşa bağlı olan Temir Şuno/Şyuna haqqındakı 
miflərdə onun qardaşlarından birinin adı Tamirsan, digərinin adı isə 
Amursandır. Teleütbrin mifoloji inanclarına görə, Ülgenin göylərə qalx- 
an üç oğlunun adları belədir: Yajiqan, Saltıqan və Temir Xandır. Mifə 
görə, Temir Xan boğazı yaralanmış Tanrıoğlu kimi təqdim edilir (20, 69- 
70). Dəmirin mifoloji rolu hər nə qədər onun hərbi-əskəri rolundan öncə 
yaranmışdır fıkri hakim olsa da, əslində dəmir mə'dənlərinin işlədilməsi, 
dəmirin səmavi mənşəli olması, Tanrı tərəfındən уегэ göndərilməsi 
düşüncəsindən öncə yaranmışdır. Belə ki, M.Eliade da dəmirin insan 
oğlunun əskəri və siyasi tarixinə daxil olmadan əw əl, sehri və mistik 
yaratmalara yol açmasmdan, bir çox ritual, rnif və simvolu yaratmasından 
bəhs edir. Alim bunu atlı savaş arabalarının minik vasitəsi olmadan öncə 
ritual keçid mərasimlərində istifadəsi kimi dəyərləndirir (13, 25).

Tanrıoğlu paradiqmasınm bəlkə də эп mistik və simvolik tərəfı 
yaradılışda dəmirin semantik funksiyasıdır. Yaradılış mifınin Verbitskiy 
və Radlov variantlarında demir bir demiurq olan həm Ülgenin, həm də 
Erlik Xanm yaratma qüdrətini göstərməkdə önəmli bir səmavi ■elementdir. 
Başlanğıcda Ülgenlə eyni missiyanı -  dünyanı yaratmaq -  paylaşan Erlik 
nizamlı dünyam yaradan gücdən pozucu, təhrif edici gücə çevrilmişdir. 
Mifə görə Ülgen kimi başlangıcdan var olan və qaz/ördək donuna girib 
suyun dibindən dünyanm yaradılması üçün lazım olan torpağı çıxaran 
Erlik məntiqi baxımdan Ülgenle eyni haqqa sahibdir. Bu da bizi ekizlər 
mifınə qədər götürür. Blə ki, Ülgenle dünyanı yaratmaq, nizamı qurmaq 
kimi görəvləri paylaşan Erlik dünyaya hakim olmaqda da haqlı mövqeyə 
sahibdir (6, 328).

Yaradılışdan sonra Erlikin dünyanı bölüşdürmədə pay almaması, göy- 
dən уегэ atılması və buradan özünə yeni dünya qurmaq istəməsi və 
nəhayət, oradan da yeraltına sürgün edilməsi mifındə dəmir demonik var- 
lıqlarm yaradılmasmda mühüm rol oynayır. Erlik özünə yeni dünya yarat
maq istədiyində çəkicinin altmdan körməslər deyilən demonik varlıqlar 
çıxar. Erlik Xan çəkiclə zindamn üstündəki dəmirə hər vurduğunda 
oradan qurbağa, ilan, ayı, donuz, dəvə və Albıs, Şulmus adlanan digər şər 
ruhlar çıxır. Ülgen Erlikin yaratma gücünü almaq üçün ilk öncə körüyü, 
çəkici, zindam alıb atəşə atdığında körük qadına, çəkic də kişiyə çevrilir. 
Bu qadın və kişi özləri də quşa çevrilib uçub gedirlər. Bu yaradılış mifın- 
dən göründüyü kimi, Tanrıoğlunun iki tərəfı olan həm anti-demiurq, həm 
də demiurq yaradılışda dəmirdən, atəşdən, körükdən, zindandan,



çəkicdən istifadə edirlər. Yaradıhş mifindən də bəlli olduğu kimi, ilk 
dəmirçi olan Erlik, həm də ilk şamandır. Ona görə də dəmirçilik qeyri-adi 
işləri ilə müqəddəslik qazanaraq sehrli gücə sahib insanlar kimi dəyər 
qazandılar.

Ocaqda dəmiri qızdırmaqla ona dəyişik şəkillər verən, sərt dəmirə 
hakim olan dəmirçilər özəl statuslu insanlar olduqlan üçündür ki, şər ruh- 
ları qovur, şamanlar kimi xəstələri müalicə edir, gələcəkdən хэЬэг verirbr.

Dəmir istehsalım və ya dəmirçilik sənəti türklərdə tunc dövründə ovçu- 
luğun və maldarlığm ortaya çıxması ilə yarandı və türklərin bozkırlarda 
böyük dövlətlər qurmalan ilə yüksək səviyyəyə çatdı. Türklər tari-xin əski 
çağlanndan dəmir istehsalını inkişaf etdirmiş, silah, at və araba əşyaları 
düzəltmiş, onu digər xalqlara satmışdırlar. Zamanla türklərdən digər mil- 
lətlərə keçən dəmirçilik sənəti dünya sivilizasiyasının эп mühüm ele- 
mentlərindən biri olmuşdur. Dəmir hun, göytürk, uyğur, karahanlı və b. türk 
dövlətlərində əsas gəlir mənbəyi olmasa da, iqtisadiyyatda önəmli rol 
oynamışdır. Hətta göytürklərin atalan bir müddət Juan-juanlann dəmirçibri 
olmuşdurlar. Baykal gölü ətrafında, Altay, Ural, Sayan dağlarında olan 
dəmir mədənləri və dəmir əritmə ocaqlan da türklərin iqtisadi həyatında 
dəmirin heç də kiçik olmayan funksiyasmdan xəbər verir (3, 65).

Dəmir istehsalı о qədər geniş yayılmışdır ki, türkbr bütünlükdə dəmir- 
çi bir m ilbt kimi tamnmış, zamanla da dəmirçilik kutsal sənət növünə 
dönməkb bir çox kult xarakterli ritualın, mifoloji inancm təməlində yer 
almışdır. Əskidən bir türk vətəni olan Monqolustan, Altay, Orta Asiya 
zəngin mə'dən yataqlanna sahib olduğundan türkbr çox erkən dönəm- 
brdə dəmiri kəşf edərək onu istehsala daxil etmişdirbr. Dəmirçilik sehrli, 
mistik anlam qazandıqca dəmirçi də müqəddəsləşdirilmiş, toplumun ən 
hörmətli üzvü olmuşdur ki, bunu türkbrin dəmirçiyə yüksək ünvan olan 
tarxan adını verməsi və bu ünvanın soydan soya keçməsi də isbatlayır. 
Əslində anlamı “usta, ucaldılmış, bacarıqh” olan tarxan, monqolcada dar- 
xan şəklindədir və Çingizin atalannın da bu ünvanı daşıdığı “Monqollann 
gizli tarixi”ndən mə'lum olur. “Manas” dastanında da Manas öz dəmirçis- 
inə tarxan deyir. Sərbəst, vergidən azad olan tarxanlarm (26, 15) arvadla- 
rına da bu ünvanın verildiyi mə' lumdur (16,231). Hər halda tarxan termi- 
ninin usta, dəmirçi, vergidən azad mə'naları ilə bərabər dini-mistik mə- 
rasimbrdə şamanlarm kult atası olduğu da şaman mətnbrindən bəllidir.

İşin elmi yeniliyi və nəticəsi. İnsanlığın əskəri və siyasi tarixinə daxil 
olmuş ən mühim kəşflərdən biri olan dəmirçilik türk milbtinin sosial-



mədəni həyatında kult səviyyəsinə qaldınlmış, dəmir ilahi mənşəli, 
dəmirçilik də soyla keçən sehrli, mistik və nəcib məslək durumuna gətir- 
ilmişdir. Türk hökmdar sülalələrinin çoxunun (məsələn, Göytürklərin) 
atalarmın dəmirçi olması bu peşənin türklərdə şərəfli olduğunu göstərir. 
Dəmirçi qurtarıcı, mistik gücə sahib ritualın yönəticisi və nəhayət, demi- 
urq şəklində dəyişən Tanrıoğlu motivinin variantlandır. Bir bütünün sis- 
temli şəkildə etnik mədəni dünyada varlığını qorumasıdır. Sadəcə səmavi 
mənşəli olmayan dəmir, həm də yeraltı aləmin kutsal ünsürüdür. Kıday 
Baksınm yeraltı dünyasındakı atelyesi, Erlikin qara dəmirdən tikilən 
sarayı bunu açıq bir şəkildə göstərir. О baxımdan, dəmir, dəmirçilik 
Tanrısal mənşəli olub, həm də türk dünyagörüşündə dünyanın anasır-ı 
erbaa (kainatı təşkil edən ünsürlər) içində yer alan dörd (türklərə görə, 
beş) maddəsindən biridir. Türk etnik mədəni sistemində эп yüksək ünvan- 
la -  tarxanla (monqollarda və buryatlarda darxan) simvollaşdırılan, 
əsilzadə, şaman namizədlərini yeni statusa keçməyə hazırlayan, sehrli 
gücə sahib, hətta vergidən azad edibn dəmirçi kult səviyyəsinə qaldırıl- 
maqla yeni bir mədəni akt formalaşdırmışdır.

✓
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