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Ş U M E R VO T Ü R K F O L K L O R U N D A SU M O T İV İ
X ülaso
Ş um er və türk folklorunda çoxsaylı ortaq nıotivlər m övcuddur. O n la n n
arasında su ilə ilgili m otivlor geniş ycr tutur. D ünyanın başlanğıcı, yaranm ası
haqqında m o tiv b r ta m a ın ib bir-birinin cynidir. “ D irilik suyu” m otivi xüsusilə
m araq doğurur. “D irilik suyu” m otivi türk folklorunda geniş yayılm ışdır. Bu S u 
dan içənlər ölm əz olurlar. Ö lülər bu suyun köm əyi ilə dirilirlər. Eyni m otivə Şum cr folklorunda da rest gəlinir. Sevgi-m əhobbət tan n çası İnanna yeraltı dünyaya
cnir, orada bacısı Ycrcşkiqal tərəfındən öldürülür. B u zam an y e r üzündə hoyat
sönür. M üdriklik tan n sı Eııki həyatı xilas ctm ək üçün K urqar vo Q alatur adlı iki
canlı varadır. O nlardan birinə “dirilik o tu ", digərinə “dirilik suyu” verib İnannanı diriltm ək üçün yeraltı dünyaya göndərir. K urqar və Q alatur “dirilik otu ” və
“dirilik s u y ıf ilə İnannanın bədənino toxunurlar. Inanna d irilir və ycr ü/.ünə qayıdır. M əqalədə Ş um er və türk folklor öm əkləri əsasında bu m otiv gcniş şəkildə
araşdınlm ışdır.
A ç a r s ö z b r : şuıncr. türk, folklor. su, m otiv. X əzər, A bsu, X aom a
W A T E R M O T IF IN T H E S U M E R IA N A N D T U R K IC F O L K -L O R E
S unım ar> '
T here are a lot o f shareholder m otives in the Sum erian and T urkic folk
lore. M otives connection w ith w ater are taking w ide place betw een them . M oti
ves about origin, beginnings o f w orld are the sam e one-another. Especially, m o 
tif “ W ater o f life** rouse interest. M o tif o f the “ W ater o f life” w as w ide spreaded
in the turkic folk-lore. W ho drinks from this w ater becam e im m ortal. C orpses
com es to life w ith the help o f this w ater. The sam e m otives com e across in the
sum erian folk-lore too. Inanna cam e dow n to the underground w orld, w as killed
by ow n sister A rashkigal. Tw o creature by nam e G oorgar and G alatoor crea
ting by the A nkin w as sent to the underground w orld. O ne o f them w ith grass o f
life, another w ith w ater o f life are touching to the Inanna’s body. Inanna c o m c ’s
to life and returns from the underground w orld. In the article this m o tif w as
learned in the w ide form .
K ey w o rd s: Sum erian, T urkic, folk-lore, water, C aspian. A bsu. C haom a
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М О Т И В ВО Д Ы 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 ме
В шумерском и тюркском фольклоре имеются многочисленных по
добных мотивов. Среди них большое место занимаю т мотивы, связанные с
водой. Совершенно идентичны мотивы о начале света, о его создании в
шумерском и тюркском фольклоре. Особый интерес вызывает мотив «вода
жизни». М отив «вода жизни» широко распространен в тюркском фолькло
ре. Выпивающие от этой воды станут бессмертными. С помощью этой во
ды воскрешаются мертвые. Подобный мотив встречается и в шумерском
фольклоре. Богиня любви Инанна спускается в подземный мир, туг родная
сестра Исрешкал убивает ее. В то время жизнь в этом мире о а а е т с я перед
угрозой. Бог мудрости Энки создает два существа под названиями Кургар
и Галатур с целю спасения жизни. Отдав одному из них «трава жизни»,
другому «воды жизни», посылает их в подземный мир для воскрешения
Инанны. Кургар и Галатур касаются к телу Инанны с «травой жизни» и
«водой жизни». Инанна оживляется и возвращается в свет. В данной статье
этот мотив исследован в широком масштабе.
К л ю ч е в ы е слова: шумер, тюрк, фольклор, вода, мотив. Каспий,
Абсу. Хаома
Şumer cpik m ətnbri bu günə qədər по Türkiyədə, no Azərbaycanda, nə də
digər türk ölkələrində yetərinco öyronilməmişdir. Halbuki, Şıımer və türk folklorunda çoxsaylı oriaq süjetlər, motivlər və obrazlar var. Onlann əksəriyyəti ya
tamamilə eyııidir. ya da bir-birindən çox az forqlənir. Bu m otivbrin ən qədimləri
su ilə bağlı olub. dünyanm yaranması haqqındakı şumer və türk m ətnbrində
saxlamlmışdır. ö n c ə demək lazımdır ki. hor iki xalqın m ifbrində dünyanın varanma modeli tam am ib Qst-Ostə düşür. Bu miflərdə su motivi diqqəti xüsusib cəlb
edir. Şumer və tiirk epik m otinbriıubn aydın görünür ki, dünya ilk dəfə sudan
ibanrt olmuşdur. Türkbrin “Yaradılış" dastanı b e b başlayır: “Daha heç bir şey
voxkan “ Tann Qara x a n 'la su vardır. Qara xandan başqa görən. sudan başqa
görünən yoxdu" (Böyük 43). Burada hələ dünyanın yaranmadıgı çox əski dövrbrin
təsviri verilmişdir. Cümlədən aydın göriinür ki. başlangıcda diinya yalnız sııdan
ibarət olmuşdur. Sudan və Tann Qara xandan başqa heç nə mövcud deyildir.
Dastanın məlnindən bəlli olıır ki. dünyanı Tann Qara xan yaratmışdır. Onun
göstərişi ilə suyun dibindən toф aq çıxanlmışdır. Hər şey sudan yaradılmışdır.
Şum er mətnlərində do evni mənzərənin şahidi oluruq. Həmin m ətnbrdə də
başlangıcda kainatın yalnız sudan ibarət oldugundan danışılır. Orda da su vo
Tann var. Başqa heç пэ yoxdur. Dünya yaradılarkən Absu dənizi göydən aynlır
və yerə endirilir. Dünya Absu dənizinin dibindon torpaq çıxartmaqla yaradılır.
Burada A bsu dənizinin adınrn semantik açımına diqqət yetirmək lazımdır.
Absu şum cr dilində göy dənizi, səma dəni/i deməkdir. Ab-göy, səma, su-dəniz
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anlam larındadır. Şum er dilindəki su sözü oksər türk dillərindo ö z ilkin anlam ını
indi do saxlam ışdır. Bilmək lazım dır ki. başlanğıcda doniz, göl, çay olm adıgından yalnız su sözü işlədilm iş, su ilə bağlı hər şeyo su dcyilm işdir. A b sözünün göy. soma anlam ı da əksər türk dillorindo göy rongin abı çalanm n adında
saxlanm ışdır. i lazırda Azərbaycanda da göy, mavi rongin bir çalanna abı deyilir.
Alm an alimi Erix Scren A bsu dənizinin indiki X əzər dənizi olduğunu
söylom işdir. Bu yöııdo ım n do araşdım ıalar apardım vo A bsu donizinin doğrudan da indiki Xozor donizi olduğunu tosdiqloyon ycni arqum cntlər iizo çıxardım .
Bunlardan biri çox böyük önom daşıyır. Bu da Xozor donizinin bir çox qaynaqIarda Absiqun /A besqun/ Absugün adlanm asıdır. XI yüzillikdo yaşam ış böyük
türk cnsikİ 0 |>edik aliıni M ahm ud K aşğarinin “ D ivanü-lüğot-it-Iurk" osərindo
Xozorin adı A bisgün/A bsugün kimi göstorilm işdir (K aş^ari 2006. Ill с .152). Burada gün sözü Giinoş tannsının adı ilo bağlıdır. Şum er motnloriııdo vcrilon bilgiloro göro. Xozor bölgosini günoş tannsı U tu himayo ctm işdir. Bütün variantlarda
adın kökündo Absu oldugu kim i saxlanm ışdır. A bsu adım n türk dilindo scm antik
açım ı vo onun Xozor donizi ilo cyniloşdirilm osi şum cr vo türk xalqlarım n qan
qohum luğunu. etnogcnctik bağlılığını söylomok üçün tutarlı dolillordir.
Şum cr vo türk folklonında su ilo baglı r*ıst golinon oriaq motivlordon bin do
dirilik suyııdur. “ Inannanın yeraltı dünyaya cnm əsi" adlı Şum er pocm asında Innana yeraltı dünyaya gcdir. Bacısı Ycreşkiqal onu öldürüb çongoldon asdınr. İnanna
analann himayoçisi, scvgi, mohobbot, ınohsuldarlıq. uşijq doğum u lannsı olduğuna goro. onun yoxluğu hoyatı büsbütıin doyişdirir. Mohsul olnuır. qıtlıq yaranır.
Inanııanın yardımçısı N inşubur müdriklik tannsı Enkinin yanına golir, tnannanın
talcyi haqqında ona xobor vcrir. T ann Enki hor şcyi bilirdi. О Kurqar vo Qalatur
adlı iki varlıq yaradır. Birino dirilik suyu. digorino dirilik otu vcrib onlan İnanııanı
diriltmok üçün ycraltı dünyaya göndərir. Kurqar vo Q alaiur yeraltı dünyaya gedirlor. Enkinin övrotdivi kimi horokət cdir. İnannam n mcyidini çongoldon düşüriirlor. Biri dirilik otu, digori dirilik suyu ilo onun bodonino toxunur. Bu zaman
İnanna dirilir. ayağa dum r. Bu sohno pocm ada belo tosvir cdilnıişdir:
Q alauır vo Kurqar F.nkinin sözlorini oviirlor.
Yeraltı dünyanın qapısm da
Milçok kimi uçurlar.
Qapının oxuııa ilan kiıııi sarınırlar.
Dogan ana dölün ununda.
Yercşkiqal uzanıb vo pusur.
O nun ağ budlannı örtm oyib paltarı.
O nun d ö şb ri fincan kimi açıqdır.
Birdon inildoyir: “M onim yazıq qam ım ”.
“ Bizim ağ;mıız, bu sonson, kim incidir,
Sonin yazıq q am ınr*- d c d ib r.
Birdnn inildovir: “M oninı yazıq üzünv’.
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“Bizim ağamız, bu sənson, kim incidir
Sənin yazıq üzünü”-d e d ilə r.
“Siz kimsiniz, hardan golmisiniz?”.
“Dediniz: “Monim qamımdan sənin qam ına”.
Dcdiniz: “Mənim üzümdən sənin üzüno”.
Əgər siz tannsım /. - söz deyərəm,
Əgər siz insansınız - tale ilə mükafatlandıraram”
Göyün qolbilo, ycrin qəlbilə onu öydillor.
Yerin təkinin qolbilə öyd ü b r onu.
Çayın suyunu vcrirlor onlara.
Onlar götürmürlər”.
Zomilərin taxılını vcrirlor onlar
Onlar götürmürlər”.
“Çəngəldəki mcyidi vcr“- dcdilər onlar.
Işıqlı Ycrcşkiqal K urqar və Qalatura dcyir:
“ Bu bədən sizin xanımındır”.
“Bu bədən bizim ağamızındır, v c r'-d c d ilə r.
Mcyidi çongəldon götürdülər.
Biri dirilik otu ilə, ikincisi dirilik suyu ilə
Toxundu onun bodaninə.
İnanna qalxdı.
İnanna yeraltı dünyadan çıxdı (Antologiya 1997,147).
Bu poemada dirilik suyu haqqında dolgun bilgi verilmişdir. A yn-ayn türk
xalqlannın folklor öm əklərində dirilik suvu motivinə tez-tcz rast gəlinir. Azərbaycan folkloru da bu motivlə çox zəngindir. “Koroğlu” dastanındakı Qoşabulaq
da dirilik bulağıdır. Koroğlu onun suyundan içməklə vo vuyunmaqla həın aşıqlıq
və şairlik. həm güc-qüw ət, həm də ölmozlik qazanmışdır.
“Vofalı at” adlı Azərbaycan nagılında at ağzı dolu su gətirib onu ölmuş
Məlik CQmşüdün agzına tökür. Məlik Cümşüd asqınb dirilir vo ayağa qalxır
(Azərbaycan 1982. 50).
“Porilər padşahının qızT adlı digor Azərbaycan nagılmda div pərilər padşahının qızına aşiq olur. Qız onunla evlənməyə razılıq vcrmir. Div hirslənib qızın başını bodanindən ayınr, başı hovuzun üstündəki ağacdan asır, bədənini isə
qucağında öz imarətinə aparıb bir taxtın üstünə atır.
Bütün bunlan görən M əlik Soltan Div göyə qalxandan sonra gizləndiyi
ycrdon çıxaraq agacdan asılan başı götürüb bədənə birləşdirir və meyidin üstünə
dolçadakı sudan səpib. onu dirildir (Azərbaycan 2006,171). Nağılın məzmunundan aydın görünür ki. dolçadakı su “dirilik suyu ‘ olmuşdur. Məlik Soltan onun
vasitəsilə ölmüş qızı diriltmişdir.
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Q aqauzlann “Qızıl at" nağılında padşah haqsız yerə öz qızını öldiirür, oğlu
Toduru cəlladlara vcrir ki, onun boynunu vursunlar. T odur sağ qalır. axırda
dirilik suyu soporok bacılannı dirildir (Qaqouz 1996.134).
Buryatların “A bay Gi/.ir XuburT dastanm da qəhrəm an Abay G izir üç bacını xilas ctmok üçün zəhərli sarı ilanla vuruşur, ilan onu ölüm cül yaralayır və о
huşunu itirir. Q ızlar Abay Giziri a w ə lc ə 7 bulağın suyu İİD yuvurlar. Sonra onu
9 bulagın diri (canlı) suyu ilə yuyurlar və qohrəm an ayılır (A bay 1961.107).
M ətndən aydın görünür ki. 9 bulağın suyu da “dirilik suyu”dur.
Başqırdlann “Ural Batır” dastanm ın süjeti dcmək olar ki. dirilik suyunun axtarışı üzərindo qurulmuşdur. I ral Batır insanlan ölümdən qurtarmaq üçün Əzrəkini
axlanr. Ayın qızı Humayla rastlaşır. Ural Batır burada məqsədini Hum aya açır:
M ən elə bilirəm
Bclə bir qüvvə v a rG ttzb g ö rü n m o z.
D cyirlər onu heç kim
I leç yerdə göm ıəyib.
/a lım Ə cəl-onun adı belədir.
O nunla hcsab çəkmok,
tnsanlann canını ondan
Birdəfəlik qurtarm aq isləyiraın
(qcroiçeskiyl975. 88).
Humay Ural B atınn fıkrini bəyənir. O na “dirilik s u y u '‘nun sirrini öyrədir
və ycrini deyir:
DUnyada ölm ədən yaşam aq üçün.
Torpağa göm ülm əm ək Oçön
Suyu canlı bir bulaq var.
Kim sə bilm ir onun ycrini.
Onu divlər padşahı saxlayır.
(qcroiçcskiyl975, 88).
Humay “dirilik suyu’*nun ycrini da, onu əldə ctm əyin yolunu da Ural
Batıra öyrədir və hətia anası Ayın bağışladığı A gboz alını da ona verir.
Türk xalqlannın folklonm da “dirilik suyu” bir çox hallarda ağac şirəsi
kirni qarşım ıza çıxır. A ltaylann “M aday Q ara" dastanında M adav Q ara körpə
oglunu agacdan asır, ağac uşağı ö z şirəsiylə bəsləyib böyüdür, onu ölm əyə
qoym ur. Uşaq böyüyüb qəhrəm an olur. Uşağın qəhrəm an kimi böyüm əyino
əsaslanıb dcmək olar ki. buradakı agac şirəsi “dirilik suyu*’nun cynidir. Çünki
burada agac şirəsi uşagı, biriııci növbədə. ölüm dən qurtanr.
Şirəsi insanlara ölm əzlik veron ağac obrazına tQrklərin qədim abidəsi olan
“Avesta”da da rast gəlinir. “A v o sta ’dakı bu ağac həyat və abədiyyot agacı adlanır. M .H.Təhm asibo görə, “A v e s ta ‘dakı Berezant dağı A zərbaycanda Elbura
adı ilə tanınan I-lbrusdur. G ünəş dünyam bu dağdan seyr etm əkdədir. O nun cə-
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nub ətəkbrində yerləşən Vuruqaş isə Kaspi-Xəzər donizidir. Haqqında danışılan həyat və əbodiyyət ağacı da həmin bu səmavi su qaynagının suyu ilə qidalanır (Təhmasib 1946.82: Təhm asib 1945.94-95). /.A .R aqozina da Xəzərin
dünya okeanı olduğunu. bu dənizin “A vcsta'da Vuru-Kaşan adlandığını yazm ışdır (Raqozina 1903.77). Y.V.Çəmənzəminli yazırdı ki, Kiir və Araz çaylan
arasında yaşayan xalqın inamına görə. “A v esta’dakı Naara ağacı “Kürqəsb"
dəni/.ində bitib, biitün təbiələ ruh vcrərmiş. B.Abdulla yazır ki. Y usif Vəzirin
öz ehtimalına göro, Kürqəsb dənizi b i/im bu giin tanıdığım ız Xəzərdir (Abdul
la 1981.15). “Avesta*’dan bolli olur ki. Simurq quşu dənizdə bitmiş bir ağacın
başında yaşayır. Ismayıl Öməroğlu yazır ki, bu dəniz X əzər dənizi. həmin a£ac
isə Xəzor donizinin ortasmdakı Xaoma-həyat ağacıdır (Vəliycv 2005.51).
Xaom a lıəm tannnın, həm də agacııı adıdır (Faruq 1992,326). Onun şirəsi insanlara obodi lıəvat. ölməzlik vcrir.
“Oğuznamə”nin uyğur variantında Oğuz Kağana ası çıxan Urum Kağanın
qardaşı oğlu Oğuz Kağana dcyir:
Bizim xoşbəxtliyimiz sonin
xoşbəxtliyindir, bizim soyumuz
Sonin nosil agacmın
budagıdır. Tann sənə
böyük yer tapşırıb (O ğuznam əbr 1993.22).
Bu şcir parçasındakı “nasil agacı" Şum cr m itb riıu b k i “Dirilik ağacı'nın
bir qədər aydın ifadə cdilmiş obrazından başqa bir şcv dcyil.
“O ğuz K agarf dastanmın bir yerində göl və ağacdan danışılır. Dastanda
dcyilir: “ Yeno bir gün O ğuz Kağan ova gctdi. ö n ü n d ə bir göl. ortasında bir ağac
gördü. Bu agacın kovuğunda bir qız vardı. yalm ş olururdu. Çox gözəl bir qızdı'*
(Oğuz 19X8.26).
“Oguz Kagan” dastanından gətirdiyim iz misaldakı göl və onun ortasındakı
agac da özündə güclü bir gerçəyi yaşatm aqdadır. Ancaq bu günə qodər о göl və
agac obrazları ilə nəyin kodlaşdırıldığı açılmarmşdır. Q aynaqlann araşdınlm ası
göslorir ki. dastandakı göl Xəzər dənizidir. Onun ortasındakı agac da m əhz “Di
rilik Ağacı”dır. Onu “DOnya ağacı” da adlandınrlar.
“Dirilik A ğacr'nın- “Dünya A ğ a c f’nm Xəzər donizi i b bağlılıgım təsdiqbycm faktlar çoxdur. Sibir şamanlarımn “Dünya A gacf'nm üzü həm işə conuba
baxır. Bu. onların cənubu öz ocdadlarımn vətəni saydıqlannı ifadə cdir. Cənub
deyondo Azorbaycan və Xəzər dənizi nəzordo tutulur (Kaqarov 1928,331). XX
yüzilliyin 20-ci illərində Sibir xalqlarındakı qartal kultıınu araşdıran
L.Y.Ştcm bcrq qısaca olaraq “ Dünya A ğacı” obrazına da toxunmuş, onun köküııü Sibirdo deyil, ondan çox-çox uzaqlarda - Xozər dənizinin sahilbrində axtarmağı məsləhət görm üşdür (Ştcm bcrq 1925. 728,737-738).
“ Dirilik suyıTnun ağac şirəsindən başqa bir şcy olmadıgını, həmin ağacın
Xaoma adlandıgını və Xəzər dənizində yerbşdiyini bir çox tədqiqatçıkır da söy-
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b m iş b r . Hu agac haqqında alm an alim i Hrix Scrcnin vcrdiyi b ilg ib r m araqlidir.
О yazir ki. Iran miflorindoki “bütün toxum larin ağacı", “ b.xlboxtlikbrin qənimi'*
ağacı. “xcyirxah v ə giiclü m üalicə v a sitə b ri ağacı’* X əzər dənizinin ortasındadır.
tkinci ağac da Xəzor donizindodir (şübhosiz. bu doniz başlangıcda “göy dənizi,
“səm a dənizi" adlanm ışdır) vo Xaorna Q okard (yaxud Q ao K ercna) adlanır.
Daim bu agacın ətrafinda ü/əıı balıqlar onu pis ruhlardan qoruyur. Y erdəki sarı
ağacın m ifik proobrazı olan X aom a bütün m üalicə key fıy y ətb rin ə m alikdir və
ö b n b r d iribrkon onlara ölm əzlik bəxş cdən iç ib n şirəsi var*’ (Erix 1976.124).
Burada Xaom a agacının şirəsinin m əhz “dirilik suyu'* olduğu və insanlara
ölm ozlik vcrdiyi açıqca söylənm işdir. M ətndoki Irani fars kimi başa düşınok lazım deyil. Hrix Scrcn bunu indiki coğrafi ora/.i kimi göstəm ıişdir. Indiki İranm
bövük bir ərazisi isə A zorbaycandır. M otiv lürk folkloruna ınəxsusdur. E.Sercn
burada bir çox hoqiqntbrin üstüno işıq salacaq m araqlı ipucu verm işdir. Bunlan n on önəm lisi yuxanda dcyildiyi kiıni, X əzər dənizinin Şum cr qaynaqlarındakı
Absu dənizi i b cynibşdirilm əsidir. Şum cr m o tn b rin ə göro, linki ilk insanı
A bsu-X ozər dənizinin qıragm da yaratm ışdır. Şum crin “Dirilik a g a c f’m Enkinin
oglanları D um uzu və N ingişzid, X əzər dənizindəki dirilik şirosi verən X aom a
ağacını balıqlar qoruyurlar. Balıq Enkinin ləqabidir. F.nki vo balıq p a ra lelb ri də
bir-birini yaxşı tam am layır. Şum er m otnbrino görə, balıqları tanrı Enki yaratm ışdır və onları him ayə cdir, qoruyur. Şum erin “ Dirilik A gacı" həyatın hnm
başlangıcım , hom d ə davam ını ləm sil cdir. Xozər dənizindəki X aom a ağacı “Mitün toxum larin ağacı" adlanır. O nun monası da ‘*həyat vcron agac** dcm okdir.
Ног şcyin yaranm ası bir toxuıııla baglıdır. Sözün “ha" m ortem i Enkinin başqa
bir adı olan Haya ilə üst-üstə düşür. Haya həyat varadan anlam m a uyğun gəlir.
G öründüyü kim i. Şum erin “ Dirilik ağacı" ilo X əzər dənizindnki Xaom a ağacının
funksiyası eynidir. Dcm əli, onlar eyni ağacdır. V .N .Toporov folklordakı ağac şirosini ana T annnın südü ilə cyniloşdim ıişdir. Agac daha çox m ohsuldarlıq T annsı ilə qarşılaşdınlır (Toporov 1991,397). Y uxanda dcyildiyi kim i. X ozər donizindəki agac və onun insanlara ölm əzlik vcron şirosi Xaom a adlanm ışdır. Bu şirəni vcron a£acın və onu qoruyan T anrının da adı X aom adır. Skiflər və sarm atlar
həm in Tanrıya inam rdılar (lo p o ro v 1992.578). H ətta sk ifb rin üç bovundan biri
X aom a içkisi hazırlayan s k itb r adlanırdılar.
Bunlardan başqa. X aom anın “bütün m üalicə k ey fıyyotbrinə m alik olm ası" da vuxarıda qoydugum uz sualı cavablandırm ağa yaxşı im kan vcrir. Şum cr
ım tn b rin d ə n bilirik ki. Enki Absu Xəzər doııi/indo ilk insanı N inqursaqla birlikd ə yaratm ışdır. N inqursaq saglam lıq tanrısıdır, bütün x ə stə lik b rin m üalicəsi
onun olindodir. T annnın Xaom a adlanm ası. X aom anm m üalico key fiy y ətb ri i b
N inqursagm sağlam lıq tanrısı olm ası. X aom anın X əzər dənizində ycrləşm əsi vo
E n k iy b N inqursagm da ilk insanı m ohz Xozər donizinin qırağında yaratdıqları
digor faktlarla birlikdo b c b nəticə çıxarm aga imkan vcrir ki, Şum er və türk folklorunda gcniş yayılm ış “dirilik suvu”, “dirilik b u la ğ f Dirilik a^acım n şirosi
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olub. Xəzər dənizində yerloşir. Makcdoniyalı Iskəndərin do “dirilik suyıTnu axlararkan Azərbaycana gəlməsi yuxanda deyilənlərlə tam üst-üstə diişür.
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