TARİXƏ SƏFƏR

Səyahət tarixi

Ramazan Qafarlı

İranlılara qarşı üsyanda fəal iştirak etdiyinə görə tarixin atası Herodot gənc yaşlarında doğma şəhəri Qalikarnasdan qovulur. O, bir müddət Samos adasında yaşayır.
Azğın düşmənə qarşı içərisində püskürən qəzəbi söndürmək məqsədilə çox götür-qoy
edir. Qılıncı ilə görə bilmədiyi işi qələmlə yerinə yetirmək qərarına gəlir. O, elə hadisələri
yazı yaddaşına köçürmək istəyir ki, gələcək nəsillər farsların məğlubedilməzliyi
barədəki əfsanələri puça çıxartsın, yunan-iran müharibəsində yaşanılan dəhşətlər və
başqa xalqların iranlıları biabırçı şəkildə diz çökdürdüyü yaddaşlardan silinməsin. Herodot bir şərqli səyyahdan Qafqaz massagetlərinin qadın hökmdarı Tomirisin cahangir
Kirə qalib gəlməsini, şahı açıq döyüşdə öldürməklə ürəyi soyumayıb, meyitin başını kəsərək içi qanla dolu tuluğa atmasını eşidir və prototürk tayfalarına qarşı onda
sonsuz maraq oyanır. Yazmaq istədiyi “Tarix” kitabının materiallarını toplamaq üçün
ilk öncə öz ölkəsini qarış-qarış gəzib-dolaşır. Döyüşlərin baş verdiyi yerləri gözləri
ilə görür, müharibə iştirakçılarının söhbətlərini dinləyir. Yerli əhalidən saysız-hesabsız rəvayətlər toplayır. Ən çox eşitdiyi xəbər Heraklın oğlunun törəmələri - skiflərin
iranlılara bir neçə dəfə divan tutması olur. Onda skiflərin ölkəsinə səyahətə çıxmaq
həvəsi oyanır. Beləcə, dahi tarixçinin elmi yaradıcılığına güclü təsir göstərən ilk maraqlı gəzintisi qədim skif mədəniyyətinin bəzi izlərini itib-batmaqdan qoruyur.
Herodot prototürklərin Azov dənizi, Krım, Qafqaz, Tanais (Dunay/Tanay), Don
(Tan/Dan), İtil (Atil) çayları hövzəsindəki yurd yerlərində və Skif çarlığının paytaxtında
böyük təntənə ilə qarşılanır. Bir neçə aylıq səyahəti zamanı sarmatların məskunlaşdığı
ərazilərin sərhədlərinədək gedib çıxır, bilicilər, sərkərdələr, döyüşçülər (oxatanlarla,
süvarilərlə), silah-sursat ustaları və digər sənət adamları ilə görüşür. O, vətənə zəngin
tarixi materiallarla qayıdır. Herodotun sonralar prototürklərin qonaqpərvərliyindən,
adət-ənənələrindən şövq və həvəslə yazması göstərir ki, rastlaşdığı insanların
münasibətindən, davranışından razı qalmışdı. Öz ölkəsində vəhşi atlılar adı ilə tanınan etnosun özünəməxsus mədəniyyətinin şahidi olur. Skiflərin inandığı tanrını - Targi-Tayı Zevslə müqayisə edəndə birincinin göy üzü qədər möhtəşəmliyini dana bilmir,
Prometeyin əsl vətənini tapır, həqiqi pərəstişkarları ilə söhbətləşir.

HERAKL- KEROKLI KOROĞLU

çatdığı diyarda öküzlə yer şumlayırmış.
Bir gün o, toxumları səpib qurtarır, dincini
almaq istəyir. Hava soyuq imiş, onu göy
Herodot skiflərdən öyrənir ki, Krım- çəmənlikdə qəflətən yuxu tutur. Ayılanda
da, Qafqazda, Danay (Dünay) və baxır ki, atı və arabası yoxdur. Peşmançıİtil sahillərində məskunlaşan qədim, lıq çəkən Keroklı axtarışa başlayır. Xeyli
döyüşkən tayfalar məhz Koroğlunun gəzib-dolaşandan sonra qarşısına qəribə
(Heroqlı/Herakl) törəmələridir. Sonra- bir məxluq çıxır: onun bədəni beldən
lar 12 qəhrəmanlığı ilə Yunanıstanda yuxarı gözəl qız, kəmər yerindən aşağı
məşhurlaşan Herakl, demə, Qara dəniz isə ilan idi. Təəccüblənərək soruşur:
sahillərində at oynadırmış. Herodot Krım
-Sən kimsən?
skiflərindən eşidir ki, Keroklı boya-başa
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gərilmiş ipini də çəkib bağlamağa mənşəcə yunan deyil. O, türkün bir
gücləri çatmır. Apa tanrı hər ikisini qolunun ulu əcdadı Oğuz kimi üç
-Mən Apa (Ana) ilahəyəm.
ölkəsindən qovur. Keroklının kəməri oğlunun içərisindən ancaq ox-yayla
Keraklı xəbər alır:
üçüncü oğlun belinə gəlir və o, yayı bağlananı seçib yeni nəslin başında
atası kimi qaydasına salıb oxu sərrast durmasına razılıq verir.
-Ey Apa tanrı, sən mənim atımı
atır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
görməmisən?
Kiçik oğlun adı Skif idi. O, ölkədə «Munisnamə»də Qaf dağı haqqında
İlan-qadın deyir:
Apa tanrının himayəsində qalır, yazılanlar atəşpərəstlərin Alburuz
atasının məsləhəti ilə dağ qızı və Dünya Dağına aid təsəvvürlərini ta-Atın və araban məndədir. Onları
dəniz gözəli ilə evlənir. Skifdən yeni mamlayır. Kainatın başlanğıcı, çoxancaq bir şərtlə sənə qaytararam: bir
insan nəsli törəyir. Onlar Keroklı- saylı başqa dünyalara gedən yollar
müddət burada qalıb mənim ərim olnın öküzlərlə yer şumladığı Tavr da Qaf dağında göstərilir. Yer üzünün
malısan.
və Dneprətrafı çöllərdə, iki dərya bütün torpaqları ora bağlanır. KainaKeroklı payi-piyada dünyanın o (Qara dəniz və Xəzər) arasında tın düz ortasında yerləşdiyi üçün dünbiri başında yerləşən vətəninə dönə məskunlaşırlar *.
ya onun zirvəsindən noxud boyda
bilməyəcəyini anlayır və Apa tanrının
Herodota bəlli olur ki, Herakl görünür. Qaf mavi zümrüddən yara-►
yanında qalmağa razılaşır. İlan-qadın
atı və arabanı qaytarmağa tələsmir,
ona görə ki, Keroklıya vurulmuşdu.
Onlar o vaxta qədər birlikdə yaşayırlar ki, üç uşaqları dünyaya gəlir. Bundan sonra Apa atı və arabanı Keroklıya verib deyir:
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İlan-qadın cavab verir:

-Səndən ayrılmaq istəməsəm də,
yurdun üçün darıxdığını duyuram.
Verdiyim sözün üstündə durub, atını,
arabanı geri qaytarıram. Ancaq söylə
görüm, oğlanların böyüyəndən sonra
nə edim? Onları sənin yanına yollayım, yoxsa öz yanımda saxlayım?
Keroklı belə qərara gəlir: o, üstü
qızıl kasalı kəmərini belindən açır,
sonra yayını dartıb gərilmiş ipi necə
bağladığını və oxu necə atdığını
göstərir. Onları Apa tanrıya verib bildirir:
-Oğlanlarım böyüyüb kişiləşəndə
qoy kəmərimi bellərinə bağlasınlar və yayımı çəkib sahmanlasınlar.
Kəmərim onlardan hansının belinə
gəlsə və kim yay-oxumu mənim kimi
sahmanlayıb sərrast atsa, yanıma
göndər. Yayımın gərilmiş ipini bağlamağı bacarmayanı və kəmər belinə
gəlməyəni qov getsin.
İllər keçir. Keroklının oğlanları böyüyür.
Apa tanrı bir gün atalarının
kəmərini və ox-yayını gətirib övladlarının qarşısına qoyur. Kəmər iki
oğlunun belinə geniş olur. Onlar qızıl
kasaların ağırlığını daşıya bilmirlər.
Böyük və ortancıl qardaşların yayın
* Bu mifik əhvalatlar prototürk tayfalarının
kök saldığı ərazilərdə yaşayan müasir türk
xalqlarının (Krım tatarlarının) gen yaddaşında
müxtəlif variantlarda bu gün də yaşamaqdadır.
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dılmışdır. Əl-Ustad yazır: «Əsatir qoruyucularının bəziləri
söyləyirlər ki, Qaf ancaq xrizolitdən (qızılaçalar yaşılımtıl-sarı rəngli qiymətli daş) ibarətdir və dünya üzərindəki
göy ona görə mavidir ki, onda xrizolit-dağ əks olunur».
Dünyanın bütün damarları Qaf dağının hamisi - qoruyucusu Hərkayılın əlində cəmləşirdi. Dünyada elə bir şəhər,
kənd, vilayət, ölkə, guşə yox idi ki, yeraltı damarları ilə
Qaf dağlarına bağlanmasın. Allahın hansı ölkəyə qəzəbi
tutsa, Hərkayıl onun su damarlarını kəsirdi, nəmliyin qarşısı alınırdı, orada quraqlıq və fəlakət baş alıb gedirdi;
bütün bulaqlar, arxlar, çaylar quruyur, bitkilər, otlar susuzluqdan məhv olurdu. Zəlzələnin də baş verməsinə
səbəb tanrının insanlara qəzəbidir. Hərkayıl ulu Allahdan
əmr alan kimi, adamları qorxutmaq məqsədilə o diyarın
Qafdakı damarlarını bərk-bərk silkələyir, nəticədə yerin
altı üstünə çevrilir, ya da yer yarılıb bütün canlıları udur.
Hərkayıl deyirdi: «Tanrının buyruğu olsa, Qaf dağından
keçən bütün damarlara küy vuraram, dünya cəhənnəm
tək canlıların başına daralar. Lakin Yaradanın qayğısı ilə
çoxlarının qulluğunda dururam, böyük günah işlədənlərin
isə yaşadıqları ərazilərin damarlarını burub onları min cür
əziyyətə düçar edirəm». Dünyanı idarə edən Qaf dağı
nəhəng öküzün 2 buynuzunun arasında yerləşir. Bu öküzün böyüklüyü 1000 illik yol məsafəsinə bərabərdir.
Qaf dağının qoruyucusu Hərkayıl yunanlara skiflərdən
keçən mifik mədəni qəhrəman Heraklı xatırladır. Koroğlu-Herakl bağlılığı hələ XIX yüzillikdə Avropa alimlərinin
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diqqətini özünə cəlb etmişdir. F.Cəlilov isə keçən əsrin
80-ci illərində Herodota istinadən belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, bu obrazın mənşəyi prototürk tayfalarına bağlanır. O, müqayisə üçün türk eposlarının özəyində duran
«Qoroğlu/Koroğlu» mifinin tarixi köklərinə baş vuraraq
yazırdı ki, «Koroğlu adının qədim anlamı, semantikası
ilə gerçəkləşən qəhrəmanlıq səfərləri yunan və italyan
mifologiyasında dəyişmədiyi kimi, adın özü də tərcümə
olunmadan saxlanmışdır: «Kor-oğlu – azər; Qor-oğlu
– türkmən; Her-akle(s) – yunan; Xer–okle – etrusk; Her(o)kul(s) –latın. Beləliklə, saqat soykökü rəvayətinin yunanlı informatoruna görə, Herakl saqatların ulu babası
olan Skifin atasıdır. Herakl isə yunan mifologiyasında
Olimpin baş tanrısı Zevsin dünya gözəli Amenadan doğulan oğludur».
Bizə elə gəlir ki, «Munisnamə»də «Hərkayl/Qerkayl» kimi xatırlanan demiurq daha dərin qatlardan gəlir
və «Avesta»dakı «Hara-Bərazayt»ın, yunan-sarmatskiflərdəki «Herakl»ın, türk-azərbaycanlılardakı «Qoroğlu/Koroğlu»nun kökünün başlanğıcında dayanır. Çünki
sadalananların hamısı dağla bağlanır, işıq qaranlığı, göy
yeri mənalandırır.
Hərkayıl-Koroğlu mifinin mayasında duran motivlər
çox qədim zamanlardan Qərb dünyasının diqqətini özünə
cəlb etmişdir. Belə ki, Bizans tarixçisi Prisk Atillanın sehrli
qılıncından bəhs açaraq bildirmişdi: «Təbiidir, Atilla elə
zənn etməli idi ki, onu böyük uğurlu tale gözləyir. Mars
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qılıncı tapılanda o, buna daha çox götürmə adi hadisə idi, mərasim oninanmağa başlayır. Mars qılıncını dan ibarət idi ki, oğulluğa götürülən
skif çarları həmişə öz yanlarında gənc yeni ananın köynəyindən kesaxlayırdılar. Prisk qılıncın necə çirilir, ona görə də türkcə «adamı
meydana gəlməsini də Qafqaz və köynəyindən keçir» anlayışı «oğulluKiçik Asiya əhalisinin əfsanələrinə ğa götür» mənasını verir».
əsasən açıqlayır. Bir naxırçı görür ki,
Məgər bu, «Koroğlu» eposundakı
ilxısındakı düyə axsayır. Heyvanın Nigarın Eyvazı oğulluğa götürməsinin
qıçında elə böyük yara əmələ gəlib analoqu deyilmi?
ki, səbəbini aydınlaşdırmaq çətindir.
Naxırçı narahatlıq keçirərək qanlı QIZIL SKİF NƏ DEYİR
izə düşür və yerə basdırılmış qılıncla rastlaşır. Demə, düyə qılıncın şiş
Herodot Skifiyaya səyahətinin
ucunu basıbmış. Naxırçı yeri qazıb nəticəsi olaraq bütün əsrlərdə öz
qılıncı çıxardır və Atillaya hədiyyə dəyərini qoruyub-saxlayan qlobal
aparır. Prisk yazır ki, «O, qılıncı bö- tədqiqat əsərini «Muzalar, yaxud
yük sevinclə qarşılayır və özünü elə doqquz kitabdan ibarət Tarix»i meysadəlövh göstərir ki, guya dünyanın dana gətirir.
hakimi seçilmişdir, çünki qılınc MarHerodotdan əvvəl də tarixdə baş
sdan (müqayisə et: «Koroğlu» epo- verən bir çox epizodları qələmə alsundakı Misri qılınc ildırım daşından mışdılar. Hətta onun dayısı Paniadüzəldilir. Mahiyyət etibarilə epizodla- sid «Yunan xalqının tarixi»ni yaratrın oxşarlığı və qılıncların adlarındakı mağa başlamışdı. Lakin Herodot
səsləşmə təsadüfi deyil) idi. Bu onun elə nəhəng kitab meydana gətirdi ki,
müharibələrdə üstünlük qazanacağın- bütün parametrləri ilə - həm tarixi-etdan xəbər verirdi». Bu fakt göstərir ki, noqrafik, həm coğrafi, həm də ədəbiKoroğlunun Misri qılıncı haqqındakı fəlsəfi yönünə görə seçilib özündən
mifik təsəvvürlər Qafqazda yaşayan
prototürklərə bəlli idi. Məhz Atillanın
tarixi qəhrəmanlığı çağlarında yerə
basdırılmış sakral silahı İldırım (Mars)
qılıncına çevirmişdilər. Lakin Koroğlunun Hərkayıl, Targi-Tay, Herakl və
Atilla ilə bağlanan kökləri çox dərin
qatlarda yerləşsə də, mif motivinin
eposlaşması son orta əsrlər dövrünə
düşür. B.A.Karrıyevin sözləri ilə
desək, «Koroğlu»nun Azərbaycanda
doğulan tarixi nüvəsi mövcud epik
folklor ənənələri əsasında qurulmuşdur. Eposlaşanda mif yaradıcılığı elementlərindən uzaqlaşdırılmış,
gerçək törən quruluşu və normal
təsəvvürlər əks etdirilmişdir». Lakin
epik ənənədə Koroğlu xəttinin bir
çox xalqlar arasında geniş yayılması
Azərbaycan mifik təfəkkürünün təsiri
kimi qiymətləndirilməlidir. Beləliklə,
mifik Dünya Dağı Elbrusun qoynundakı qoşa bulaqdan dirilik suyunu
içən Koroğlu-Hərkayıl sonralar işığın,
odun da qoruyucusu olmuşdur.
C.Frezer 1923-cü ildə Londonda çap etdirdiyi «İncildə folklor...»
əsərində xristianlığaqədərki adətənənələrdən danışanda «ikinci doğuş» məsələsinə toxunur və xalqımız
arasında çox əsgi çağlarda mövcud
olan bir ritualın təsvirini verərək bildirir ki, «Qafqaz türklərində oğulluğa
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əvvəl yarananlardan yüksəkdə dururdu. Bu mənada qədim Roma
mütəfəkkiri və natiqi Mark Tuliy Siseron ilk olaraq Herodotu «Tarixin atası» adlandırıb. Bu şərəfli ad həmişəlik
dahi yunan alimində qalır.
Bu gün qədim dünya tarixini araşdıran hər bir tarixçinin ilk müraciət etdiyi əsas mənbə Herodotun «Tarix»idir.
Orada ulu əcdadlarımız prototürklər,
xüsusilə skiflər və sarmatlar haqqında geniş məlumat var. Təsadüfi deyil
ki, Herodot mərdliyinə heyran qaldığı
skif döyüşçülərinin sonsuz gücünün
mənbəyini tapmaq istəmişdir. Bu
səbəbdən də onların mənşəyi, etnik tərkibi, milli keyfiyyətləri barədə
ətraflı danışmışdır. Bir cəhət heyrət
doğurandır ki, Herodot prototürklərin
diyarına səyahət zamanı onların
dilindən eşitdiyi toponimləri, tanrı və
şəxs adlarını yunanlaşmış şəkildə də
olsa yazı yaddaşına köçürmüşdür.
Onların açarını tapdıqca skif və sarmatların prototürk tayfaları olduğunu
dananlara – onları iranlılaşdıranlara
tutarlı cavab vermək mümkün olur.►
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Bir vaxtlar Krım, Dunay, Don və Volqa (İtil) çaylarını ələ
geçirmiş Rusiya ərazilərdəki abidələri məhz rus xalqının,
slavyanların qədimliyini əsaslandıran dəlillər kimi göstərməyə
çalışıb. Bu meyl indi də davam etməkdədir. Lakin tarixi təhrif
edənlərin araşdırmalarının ömrü çox uzun çəkmir. İndi bütün
dünya inkara çalışsa da, prototürk tayfalarının – skiflərin, savromatların, massagetlərin etnogenezisini ziddiyyətlərin içində
itirməyə təşəbbüs edilsə də, bir həqiqəti danmaqda aciz qalırlar.
Herodot maraqlı bir skif ritualından bəhs açaraq göstərirdi
ki, «hər bir hökmdar ildə bir dəfə öz əyalətində xüsusi şərab
qabı hazırladırdı. Həmin qabdan ancaq düşmən öldürənlər
çaxır içə bilərdilər. Kimlər ki, düşmən öldürməyə imkan tapmamışdılar, onların həmin qabdan çaxır içməyə haqları çatmırdı, bir kənarda boyunlarını büküb dayanırdılar. Skiflər
üçün bundan təhqiramiz heç nə yox idi». Həmin adət «Kitabi-Dədə Qorqud» eposundakı oğuz bəylərinin Bayandır xan
və Qazan Bəyin məclislərinə toplaşmaları epizodlarında öz
əksini tapmışdır.
Qədimlərdə skiflər tanrılarının şərəfinə nəhəng bir abidə
ucaltmışdılar. Onların müqəddəs sanıb inam yerinə çevirdikləri
bu abidə bir mis qabdan ibarət idi. Tutumu çaxır hazırlanan
küplərdən altı dəfə çox idi. Divarlarının qalınlığı isə altı barmaq idi. İçərisinə altı yüz amfor (yunanların qədim həcm ölçüsüdür. Bir amfor 40 litrdir. 600 amfor iyirmi dörd min litrdir)
məhlulu asanlıqla yerləşdirmək olardı. Herodota yerli əhalinin
dilindən alınmış belə bir məlumat çatdırılmışdı ki, qabı skiflər
tanrılarının şərəfinə ox ucluqlarından qayırmışdılar. «Tarix»
kitabında yazılır ki, «Ariant (ola bilsin ki, skiflərdə bu ad Ər
Ana şəklində idi, yəni kişilərin başçısı, baş ər anlamında) adlı
skif çarlarından biri soydaşlarının sayını öyrənmək arzusuna
düşür. O, bütün skiflərə əmr edir ki, hər kəs bir ox ucluğu
gətirməlidir, onun əmrini yerinə yetirməyəni ölüm gözləyirdi.
Onda skiflər o qədər çox ox ucluqları gətirirlər ki, çar onlardan
özünə abidə ucaltmaq istəyir: tapşırır ki, ucluqlardan həmin
mis qabı düzəltsinlər».
Dunay çayı ətrafında, Azov, Qara dəniz, Xəzər sahillərində,
Qafqaz dağlarının ətəklərində, İtil (Volqa) boyunda, eləcə də
Kiçik Asiyada məskunlaşan prototürk tayfalarının – skiflərin
Tanrının şərəfinə ucaltdıqları abidə - nəhəng mis qab mifik
dünya modelini xatırladır və türkün bir qanadının - oğuzların
gen yaddaşında eposlaşmış «ulu əcdad Oğuzun türk nəsillərini
meydana gətirməsi» motivində izlərini qoruyub-saxlayan mifik
dünya modelinin «türk-oğuz tipi»nin onun əsasında qurulduğu şübhə doğurmur. Oğuzların ibtidai təsəvvürlərində olduğu
şəkildə burada da bütün varlıqlar (gün, ay, ulduz üçlüyü kosmosu; göy, dağ, dəniz üçlüyü isə Yer planetini göstərməklə)
və sak//skif tayfaları (ox ucluqları şəklində) altı rəqəminin
daşıdığı funksiya ilə (dünyanın əsas atributlarının cəmi) formalaşır. Oğuzların altı oğulla bünövrəsi qoyulan nəsilləri iyirmi dördlə yekunlaşıb ox-yayla rəmzləşdiyi kimi, saklarda da
əhalinin sayına bərabər tutulan mis ox ucluqları birləşəndə
alınan dünya modelinin – mis qabın ölçüləri altılarla başlayır,
altı ilə yüzləşir və iyirmi dördlə minləşib bütün sak tayfalarını əks etdirir. Başqa sözlə, Dünya – qab analoji hal olaraq
oğuzlardakı türk birliyinin əsas simvolunun - yay-oxun bir detalından (ox ucluğundan) hazırlanır. Xatırlamaq lazımdır ki,
oğuzların mifik təfəkküründə türklər iki qanada bölünür: bozoxlar//pozuxlar və üçoxlar. Bu da təsadüfi deyil ki, Qafqaz
və İran türklərinin (azərbaycanlıların ulu babalarının) etnik
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tərkibində oxla əlaqələnən tayfalar üstünlük təşkil edir.
Skiflərin inancına görə, qab dünyanın özüdür. Bu
səbəbdən də qədim yas adətlərində ölənləri küpşəkilli gil
qabda basdırırdılar. Şəkidə aparılan arxeoloji qazıntılarda belə bir qab aşkar edilmişdir. B. e. ə. II - I minilliklərə
aid həmin iri küpün ağzı işıqlı dünyaya açılırdı. Skiflər elə
zənn edirdilər ki, ölü ağzınadək yerə basdırılan qabda o
biri dünyanın şər qüvvələrindən qoruna biləcək. Sonralar
Göy türklərdə və oğuzlarda qabşəkilli mifik dünya modeli üstü dairəvi göy təbəqəsinə oxşar yurdla (çadır ev)
əvəzlənmişdir. Müqayisələr şübhə doğurduğu halda bir
neçə suala cavab tapmaq lazım gəlir: nə üçün mis qabla
modelləşən dünyanın bütün parametrləri altıdır? Və nə
səbəbə xırda ox ucluqlarından düzəldiyi irəli sürülür?
Çünki onun hazırlanmasında hər bir prototürk ərindən
pay düşməsi əsas şərtdir. Söyləmədə məqsəd skiflərin
sayını müəyyənləşdirməkdir. Deməli, xırda mis ox ucluqları qab şəklində bütövləşməklə qədim türklərin vahidliyini
simvollaşdırmış və saylarının dünyanın böyüklüyü qədər
çox olduğunu göstərmişdir. Bu fakt bir daha sübut edir
ki, oğuzların eposlaşmış ilkin yazılı qaynaqlarının XIV
yüzilliyə təsadüf etməsinə baxmayaraq, türk-oğuz mifik
dünya modeli öz dərin qatlardakı kökləri ilə skiflərin, hunların ən ibtidai təsəvvürlərində özünə yer almışdır, daha
doğrusu, dünyanın mifoloji türk modelinin əsas strukturları Yer kürəsinin böyük ərazisində - Şərqdə və Qərbdə
məskunlaşan sak, massaget, skif, hun, oğuz və başqa
tayfalar tərəfindən qurulmuşdur.
Herodot skiflərin köç mifi haqqında məlumat verərək
bildirirdi ki, yurdlarını tərk etmələrinin səbəbi düşmənlərin
azğın hərəkətləri ilə onları həm içəridən, həm də bayırdan təngə gətirməsi olmuşdur və şərin artıb-çoxalmasını düşüncələrində ilanlarla rəmzləşdirməklə mif sistemi yaratmışdılar. Elə hesab edirdilər ki, «təkcə onların
öz torpaqları çoxsaylı ilanlar meydana gətirmirdi, həm
də daha artıq dərəcədə səhralardan ölkənin içərilərinə
doğru soxulan ilanlar var idi». Təsadüfi deyil ki, Herodotda skif tayfalarından biri - nərvlər ilan təbiətli yadların basqınlarından yurdlarını dəyişdirmiş və budinlərə
sığınmışdılar. Beləliklə, ilan - prototürklərin (o cümlədən
azərbaycanlıların ulu əcdadlarının), onların mifoloji
görüşlərində şərin başlanğıcı kimi təcəssüm olunurdu.
Yunan tarixçisinin məlumatında isə skif tayfalarından birini öz doğma yurdlarından köçməyə vadar edən düşmən
xislətli gəlmələr zəhərli ilanlar sayılırdı.
Skif adət-ənənələri ilə yaşayan nəvr tayfasında qamşamanlar da meydana gəlmişdi, lakin onlar hələ qurd
toteminə olan inamlarını qoruyub - saxlamışdılar. Herodot
qamları «cadugər» adlandıraraq yazırdı: «Skiflər və onların arasında yaşayan ellinlilər qətiyyətlə təsdiqləyirdilər ki,
bir nərv hər il bir neçə gün dalbadal qurd cildinə girir, sonra yenə insana çevrilirdilər.
Burada qurd nəvrlərin totemidir, onlar onunla özlərinin
qohumluğuna inanırdılar. Qulyabanı kimi başqa şəklə
düşmələri barədəki məlumata gəlincə, bu, xüsusi kult
mərasiminə işarədir, iştirakçılar qurd dərisinə bürünüb maskalarda gəzirdilər. Azərbaycan xalqının mifoloji təsəvvürlərində bu gün də qorunub - saxlanan bəzi
motivlərdə ana-qadın çimdiyi zaman təsadüfən qayınatası gəlib gəlininin çılpaq bədənini görür. Qadını bu acına-
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caqlı vəziyyətdən göydən üstünə düşən qurd dərisi çıxardır. Bundan sonra o, hər gün gecələr ay çıxanda cildini
dəyişib qurda çevrilir, gün doğanda isə təzədən insanlaşır. Qurdlaşanda hətta öz südəmər körpələrinin barmaqlarının qanını sorur. Bu mifdə Herodotun nişan verdiyi kult
ritualının ruhunu görmək mümkündür.

ƏRBATIRAN QADINLAR
(ƏRBATLAR - AMAZONKALAR)
PROTOTÜRK CAVANLARINA BEL
BAĞLADILAR
Savromatlar haqqında Q.A.Stratanovskaya tarixin atasına istinadən yazır ki, amazonkalar haqqında mif matriarxat (anaxaqanlıq) dövrünün izləri olaraq ilk dəfə qədim
skif tayfaları arasında yayılmışdır. Uyğun təsəvvürlər
sonralar kari, laki və lidilərdə də mövcud olmuşdur. Qadınların «kişilərsiz cəmiyyət» qurub müstəqil yaşamaları
ideyası Qafqaz və Qafqazətrafı ərazilərdən çox uzaqlarda yayılmamışdır. Tarixi mənbələrdə, xüsusilə Herodotda ancaq skif tayfalarının söylədikləri yarım tarixi, yarım
əsatiri əhvalatlar özünə yer alır ki, orada qəribə qadın
birliyindən bəhs açılır.
Herodotun təqdim etdiyi rəvayətə görə, prototürk tayfası savromatlar əsgi çağlarda müasir Türkiyə ərazisində
yaşamışlar, bir hissəsi sonralar Samsun limanından dəniz
yolu ilə şimali Kuban vilayətinə gedib saklara birləşmişdir.
Xalq söyləmələrinə əsasən yunan mənbələrində belə
qənaət irəli sürülür ki, savromatlar amazonkalarla sakların qarışığından əmələ gəlmişlər. Herodot skif dilinə
aid bir neçə ifadənin izahını verərkən yazır ki, «skiflər
amazonkaları «eorpat» adlandırırlar ki, ellincə bu «ər
öldürən» anlamını verir: çünki gor\ər – kişi, pat/bat ►
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öldürmək anlamındadır». «Eor» //«Ər»
sözü Azərbaycan türklərinin dilində bu
gün də «kişi» mənasında geniş işlənir.
Öldürmək anlamı verən «pat» kəlməsinə
gəlincə, bu, əslində, «bat» (batmaq) felinin təhrif olunmuş formasıdır. Hazırda
Azərbaycanın Şəki (bu qədim şəhərin
adı Sakasen // Şakaşen / Saki / Şaki
şəklində yunan mənbələrinə də düşmüş,
sakların yurdu anlamındadır və 2700
ildən çox yaşı var) bölgəsində yaşayan
əhali qarğışlarında ölümünü istədikləri
adama «səni batasan», «yerə batasan»,
yaxud sadəcə «bat» deyirlər. Bu «ölüb
torpağa qarışasan», «yerə girəsən»
mənasını verir. Əslində, skiflər amazonkalıları «eorpat» deyil, «ərbat» adlandırmışdılar. Yurdumuzda lap əski çağlardan fellə ismin birləşməsindən tayfa
və şəxs adlarının yaradılması ənənəsi
olmuşdur. Bu cür adlar mifoloji obrazlara da verilirdi. Məsələn, orta əsrlərə aid
yazılı abidədə rastlaşdığımız «Basat» «basmaq» feli ilə «at» ismindən əmələ
gəlmişdir: «Bas // at».
Ərbatların, yaxud ərbatıran qadınların (amazonkaları prototürklərin adlandırdığı şəkildə veririk) skiflərlə əlaqəsi,
qohumluğu haqqındakı mifdə göstərilir
ki, onlar bir dəfə açıq dənizdə kişilərə
hücum çəkirlər (Herodota çatdırılan
söyləmədə ellinlilərə), hamısını öldürüb
gəmini zəbt edəndən sonra yadlarına
düşür ki, sürücülüyü bacarmırlar, gəmini
idarə etməkdə acizdirlər. Ümidlərini tanrılarına bağlayırlar. Dalğa onları skiflərin
ölkəsinə aparıb çıxarır. Ərbatlar sahilə
enirlər, at ilxısına rast gəlib ələ keçirir və
atlanıb soyğunçuluğa başlayırlar.
Skiflər əvvəl heç nə anlamırlar, çünki yolkəsənlərin geyimi özlərininkilərdən
fərqli idi və onların dillərini başa
düşmürdülər. Elə zənn edirlər ki, hansısa böyük günaha batıblar, bunlar da
qara qüvvə kimi göydən göndərilən
bəlalardı.
Qarətlərin
ardı-arasının
kəsilmədiyini görən yerli əhali silahlanıb
yadlarla döyüşməyi qərarlaşdırır. Ağır
davadan sonra skiflər ərbatların bir neçə
meyitini nəzərdən keçirirlər. Görürlər ki,
qarətçilər qadınlardır. Onlar məclis çağırıb məşvərət edirlər və qərara alırlar
ki, arvadlarla dava eləmək kişilərə yaraşmaz. Yaxşısı budur bu cəsur tayfa
ilə əlaqə yaradılsın. Ərbatların yanına
sayları qədər gənc oğlan göndərilməsi
təklifi ilə hamı razılaşır.
Gənclərə belə bir tapşırıq verirlər ki,
ərbatların yaxınlığında düşərgə salsınlar, bir müddət yanaşı, dinc yaşasınlar
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və onların bütün hərəkətlərini olduğu şəkildə təkrarlasınlar. Əgər qadınlar
yanaşı, dinc yaşamaq istəməyib gənclərə hücum çəksələr, yerlilər döyüşə
girməyib aradan çıxsınlar. Təqib qurtarandan sonra təzədən yaxına gedib
öz düşərgələrini qursunlar. Eyni qayda ilə o vaxtadək davam etsinlər ki, qadınlar onlardan xoşlansınlar. Skiflər istəyirdilər ki, bu davakar, döyüşkən
qadınlardan uşaqları doğulsun. Eyni halla F.Rəşidəddinin «Tarix»indəki
«Oğuznamə»də - Oğuzun Kıl-Baraklarla döyüşündə də rastlaşırıq. Düşməni
aradan götürmək məqsədilə türkün yaraşıqlı gəncləri qadınlarla əlaqə yaradır, ilk olaraq başçının arvadının qəlbinə yol tapırlar və onun məsləhətinə
qulaq asmaqla məğlubedilməz kişilərə qalib gəlirlər... ►
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Beləcə, skif gəncləri öhdələrinə
götürdükləri vəzifəni yerinə yetirməyə
başlayırlar. Ərbatlar biləndən sonra ki,
kişilər dava-dalaş üçün gəlməyiblər,
onları rahat buraxırlar. Günü-gündən
hər iki düşərgə bir-birinə daha
da yaxınlaşmağa doğru can atır.
Gənclərin və ərbatların silahdan, atdan başqa heç nələri yox idi. Hər iki
dəstə oxşar həyat tərzi keçirir, qarət
və ovçuluqla məşğul olur.
Günortaüstü ərbatlar bir-bir, ikiiki müxtəlif istiqamətlərə yollanırlar
ki, təbii tələbatlarını ödəməyə imkan
tapsınlar. Skiflər bunu görən kimi o
cür hərəkət edirlər. Gənclərdən hansısa ərbatlardan birinə təklikdə rast
gəlir. Qadın onu yanından qovmur,
yaxınlıq etməsinə, hətta intim əlaqəyə
girməsinə razılıq verir. Onlar, əlbəttə,
bir-biri ilə danışa bilmirdilər, çünki biri
digərinin dilini anlamırdı. Ərbat qız əl
hərəkətləri ilə skif gəncinə başa salır
ki, sabah eyni vaxtda buraya gəlsin
və bir nəfər dostunu da özü ilə götürsün, o da cüt gələcək, rəfiqəsini
gətirəcək.
Vədələşdikləri kimi səhəri gün
gənc bir dostunu özü ilə götürüb görüş yerinə yollanır və görür ki, iki ərbat
qız orada onları gözləyir. Bu yaxınlaşmadan başqaları da xəbər tuturlar.
Beləcə, skiflər bütün ərbat qızlarını
«əhliləşdirib» özlərinə ram edirlər.
Bundan sonra düşərgələr birləşdirilir.
Onlar birlikdə həyat sürürlər. Hər bir
gənc birinci dəfə hansı qızla əlaqəyə
girmişdisə, onu özünə arvad seçir.
Yeni ailələrin ərləri öz arvadlarının
dilini öyrənməkdə çətinlik çəkirlər,
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onda ərbatlar skiflərin danışığını
mənimsəməyi öhdələrinə götürürlər.
O zaman ki, ərlər arvadlarla eyni
nitq ünsiyyətinə malik olurlar, onda
deyirlər ki, «bizim ata-analarımız, vardövlətimiz, ev-eşiyimiz, yurdumuz var.
Artıq çöllük həyatı sürməkdən bezdik.
Geriyə qayıdıb xalqımızla birlikdə
yaşamaq arzusundayıq. Amma
istəyirik ki, təkcə siz arvadlarımız olasınız və heç zaman başqaları ilə belə
yaxınlaşmayaq». Ərbatlar belə cavab verirlər ki, «biz sizin qadınlar tək
yaşaya bilmərik. Çünki adətlərimiz
onların adətləri ilə uyğunlaşmır: biz
ox atırıq, mızraq diyirlədirik, at çapırıq – qadın işlərinə adət eləməmişik,
onlardan bir şey anlamırıq da. Sizin
qadınlar isə saydıqlarımızın birini
yerinə yetirməyə qadir deyillər, onlar
ov övlamırlar, heç öz köşklərindən
bayıra çıxmırlar, daim ev işləri ilə
məşğuldurlar. Bu səbəblərə görə bizim sizin qadınlarla yola getməyimiz
müşküldür. Əgər istəyirsiz ki, biz
arvadlarınız olaraq qalaq və arzulayırsınız ki, öz düzgünlüyünüzü, saf
niyyətlərinizi sübut eləyəsiniz, onda
yol açıqdır, gedin ata-analarınızın yanına, var-dövlətdən payınıza
düşənləri ayırıb versinlər sizə. Götürüb dönün yanımıza, hamımız birlikdə
müstəqil ömür keçirək!..».
Gənclər öz arvadlarını eşidirlər,
dedikləri ilə hesablaşıb yerinə yetirir, paylarına düşən var-dövlətlə
ərbatların yanına qayıdırlar. Buna
sevinən arvadlar deyirlər: «Biz
düşünəndə ki, öz yurdumuzdan ayrılıb bu ölkədə yaşayacağıq, dəhşətə

gəlirdik. Lakin elinizin başına şər
işlər gətirməyimizə baxmayaraq, siz
bizdən ötrü atalarınızdan ayrıldınız
və bizi həqiqətən ömür-gün yoldaşı
etmək istədiyinizi sübut etdiniz. Ona
görə də gəlin belə edək: sizin ölkə
ilə bizim ölkənin arasında yerləşən
ərazilərə köçək». Herodot həmin yerə
işarə edərək yazır ki, «onlar Tanaisi
adlayırdılar və üç gün yol gedərək
şimalda yerləşən Meotidə çatırdılar».
Tanais müasir Dunay çayı, Meotid isə
Azov dənizidir.
Azov dənizindən şərqə üç günlük məsafə qət etməklə Qafqaza
– Xəzərətrafı torpaqlara, Dunaydan
Şimala üç günlük məsafə ilə İtilə
(Volqa) və indiki Vladiqafqaza çatmaq olar.
Tədqiqatçılar «Dunay» adının
iran mənşəli «dana» («su» deməkdir)
sözündən alındığını yazırlar. Lakin
«Dana//Tanais//Dunay» keçidlərinin
həqiqətdən uzaqlığı göz qabağındadır. Bizə elə gəlir ki, skiflər öz
vətənində yerləşən çayın adını fars
mənşəli kəlmə ilə adlandırmazdılar.
«Tanais» mürəkkəb sözdür. Birinci
komponenti «tan»dır. Türklərin qədim
səhər tanrısının adıdır: «Tan//Dan»
-günəş deməkdir. Ardınca gələn
hissə - «ais» (müasir səsləşmədə
bu komponentin «ay» şəklində olması təsadüfi deyil) «ay-su» olmalıdır.
Yunan mənbələrində tez-tez işlənən
«Tanais» toponimi skif dilində «Dan/
ay/su» kimi səslənmişdir. Dan-Günəş
tanrı səhər, Ay tanrı isə gecə çayda
öz əksinə tamaşa edir. Su, əsgi inama görə, Günəş və Ay tanrılarının
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üzünü görən ilk varlıqdır. «Savromat»
sözündə də «su» komponenti iştirak
edir. Onların mənşəyinə həsr olunan mifin məzmunundan gördük ki,
ərbatları öz yurdlarından ayırıb ərlə
qovuşduran vasitə sudur - dənizdir.
Bu etnosun adındakı ikinci hissə
«ov», üçüncü hissə isə «at»dır. Bizcə,
skiflərin dilində yeni yaranan etnosun
adı «suovat» // «savat» olmuşdur.
Ən maraqlısı odur ki, «Kitabi-Dədə
Qorqud»da təsvir olunan qadınlarla
savromatların adətləri üst-üstə düşür.
Skifli gənclərlə ərbat qızların yeni yurd
yerinə köçəndən sonrakı həyatından
bəhs açan Herodot bildirirdi ki, «savromatlı qadınlar çox qədim adətlərini
qoruyub - saxlayırdılar: kişilərlə
birlikdə və hətta onlarsız at üstündə
ova çıxır, yürüşlərdə iştirak edir,
eynilə kişi paltarları geyinirdilər».
Bu adətlərin Azərbaycan türkləri
arasında son çağlaradək yaşadığı və
epik ənənəsinin əsas motivlərindən
birinə çevrildiyi heyrət doğurur. Dağlı qızlar atalarının və qardaşlarının ölümünə bais olan düşməndən
qisas almayınca, çox hallarda
öldürməyincə ərə getmir, qara ər libası geyinib evdə otururlar. Nizaminin «Xosrov və Şirin»ində (1177-ci
ildə yazılmağa başlanmış, 1180/81ci illərdə tamamlanmışdır) özünü AlpƏr Tunqanın (əfsanəvi türk-Turan
dövlətinin başçısı) nəslindən hesab
edən bərdəli (Bərdə - sakların yaratdığı dövlətin paytaxtı olub, hazırda
Azərbaycanın mərkəzində yaşayış
məntəqəsidir) Şirin İran hökmdarı ilə
eyni səviyyədə at çapır, ox atır, qılınc
oynadır. «Koroğlu» eposunda (XVII
əsr) Nigar və Telli xanım kişilərlə bir
sırada düşmənlə vuruşur. Ən dolğun
dəlillər isə «Kitabi-Dədə Qorqud»da
(VII əsrdə meydana gəlmiş, əldə
olan əlyazma nüsxələrinə əsasən
XIV-XVI yüzilliklərdə yazıya alınmışdır) əks olunmuşdur. VI boyun əsas
qəhrəmanından soruşurlar ki, «Sən
niyə el içindəki qızlardan birini seçib
evlənmirsən?» Qanturalı cavab verir:
-Mənə elə qız lazımdır ki, «yerimdən
turmadın, ol turmış ola! Mən qaracuq
atıma binmədin, ol binmiş ola! Mən
qanlı kafər elinə varmadın, ol varmış, mana baş gətürmüş ola!». Burada Qanturalının savromatlı qızların
nişanələrini sadaladığı göz önündədir.
Eposda açıq-aydın vurğulanır ki, türkoğuzlar arasında elələri yoxdur. San-
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ki Qanturalı ərbatlarla evlənən ilk skif
gənclərindən biri kimi çıxış edir, elin
tapşırığını yerinə yetirəndən sonra
atasının yanına gəlib ondan payını istəyir və yerli qızlarla evlənmək
təklifini alanda bildirir ki, «siz istəyirsiz
bir cici-bacı türkmən qızını alasınız,
birdən sürüşüb üzərinə düşəm, qarnı
yırtıla?»
Eposda Qanturalı öz obasının qızlarını bəyənmir, ona görə ki,
nərmənazikdirlər, at çapa, ov ovlaya, baş kəsə bilmirlər. Özünə arvad
tapmaq məqsədilə başqa diyarlara
üz tutur və ürəyi istədiyi yarla məhz
ərbatların
(amazonkaların)
ilkin
vətənində – Kiçik Asiyanın Trabzon
əyalətində rastlaşır. Hökmdar qızı
kimi təsvir edilən Selcan xatun Qanturalıya qoşulub gedəndən sonrakı
hadisələrdən anlaşılır ki, onun üçün
ata və kişi qohumları heç bir rola malik
deyilmiş. Çünki ölkəsinin ərləri yeni
evlənənlərin üstünə əlisilahlı gələndə
gənc gəlin yatmış ərini oyatmadan
ata minib süngüsünü əlinə alır. Adama qəribə gələn odur ki, Qanturalı
yuxudan ayılandan sonra arvadının
döyüşə hazır durduğunu görüb soruşur: «Görklüm, qanda gedirsən?»
Selcan xatun cavab verir ki, düşmən
gəlir, «savaşalım, dögüşəlim –
ölənimiz ölsün, diri qalanımız odaya

gəlsün!» Maraqlıdır ki, gələnlərin atasının adamları olmasına baxmayaraq, qız onlara düşmən gözüylə baxır.
Nə səbəbə? Qızın təkbaşına bütün
kişiləri məğlub etməsi, ərin öz arvadının döyüşkənliyindən ehtiyatlanması, onu öz həyatı bahasına almasına baxmayaraq öldürmək istəməsi
təəccüblü deyilmi? Bizcə, bunlar
çox əski çağlardan gələn mifoloji
təsəvvürlərin sonrakı mərhələlərdə
epik ənənəyə transformasiyasından
irəli gəlir. Skif gəncinin ərbat qadınla ilk ünsiyyətə girməsi, onu ram
etməsi haqqındakı mifin evolyusiyası, məişətlə əlaqələndirilməsinin
nəticəsində savromat təbiətli qız saray
xanımına çevrilmişdir. «Selcan» sözünün birinci komponentinin dağdan
gələn coşqun su anlamını verməsi
(«sel») də göstərir ki, eposdakı bəzi
epizodlar: Trabzon təkurunun qızı
olması, üç vəhşi heyvanı öldürənə
ərə verilməsi mətnə sonradan artırılmışdır. Epizodların daxilən bir-birinə
uyğunlaşmaması belə bir qənaət
irəli sürməyə imkan verir ki, bu işi
boyları yazıya alan katiblər eləmişlər.
Başqa sözlə, mifik görüşlərdən yoğrulan eposla oğuzların yaratdığı epik
söyləmələri birləşdirmişlər. Diqqət
yetirin, Qanturalı qızın el arasında
özünü öyməsindən ehtiyatlanıb onu ►
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öldürmək niyyətini həyata keçirmək
istəyəndə mərdcəsinə hərəkət edir.
Onlar qarşı-qarşıya durub bir-birinə
ox atmalı, bir növ duelləşməli idilər.
Qanturalı «Qızların yolı əvvəldir,
əvvəl sən at!» – deyir. «Qız bir oxla
Qanturalıyı atdı şöylə kim, başında
olan bit ayağına endi! İlərü gəlib Selcan xatun qucaqlayıb barışmışlar».
Qanturalı onu sınadığını bildirir.
Türk-oğuz ərin «öz canımı qıyar, mən
sənə qıymazdım» şərhinə qarşı Selcan xatun açıq-aydın «savromat»lığı
xatırladan əlamətləri sadalayır:
Arqubeldə, Ala dağda ov ovlardım.
O yerlərdə sığın-keyik qovardım.
Yay dartanda bir oxla neyləyərdim?
Dəmir ucluqsuz oxla,
İgid, səni sınardım.
Mən səni öldürməyə,
İgidim, qıyardımmı?..
Birincisi, ona görə ki, Selcan
xatun hökmdar qızı kimi təkbaşına
atına minib Ala dağda, Arqubeldə
gəzib dolaşa-bilməzdi. İkincisi, ox
atmaqda Qanturalıdan – oğuz
igidindən üstün göstərilməzdi. Çünki oxu sürətli və düzgün atmaq üçün
tarıma çəkilmiş yayı bərk dartmaq
lazımdır, bundan ötrü fərasətlə yanaşı güc də tələb olunurdu. Oxu
eposda təsvir olunan şəkildə qadının
atmasından ötrü savromatlılar kimi
uşaqlıqdan məşq keçməli, dağdameşədə gün çürütməli idi. çüncüsü,
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öz nəslinin adamlarını soyuqqanlıqla qılınclayan qız özgə elin oğluna
qarşı ürəyiyumşaqlıq göstərməzdi.
Dördüncüsü, ərbatlar sakları ona
görə içərilərinə buraxırlar ki, ilk əvvəl
onlarda öz əlamətlərini tapır, sonra
da sədaqət, vəfa görürlər. Qanturalı da ox atmaq növbəsindən imtina
edib Selcan xatunu canından çox
istədiyini bildirir.
Eyni halla Bamsı Beyrək –
Banıçiçək (III boy) xəttində də rastlaşırıq. Göbəkkəsmə nişanlı olan
bu gənclər ancaq bir-biri ilə yetkinlik
yaşlarında görüşürlər. Qız nişanlısına özünü danıb dayənin rolunu
üzərinə götürür və bildirir ki, «Gəl,
imdi sənünlə ava çıqalım. Əgər
sənin atun mənim atumı keçərsə,
onun atını (yəni Banıçiçəyin) dəxi
keçərsən. Həm sənünlə ox atalım.
Məni keçərsən, anı dəxi keçərsən
və həm səninlə güləşəlim. Məni basarsan, anı dəxi basarsan». Maraqlıdır, oğuz igidi Beyrək yaxşı anlayır
ki, rəqibi qadındır, lakin fərqinə varmadan onunla at çapmağa, ox atmağa, güləşməyə razılıq verir. Hətta
sonda basılacağından ehtiyatlanıb
«el içində başına qaxınc, üzünə
toxunc (rişxənd) etməsinlər» deyə
qadınlıq əlamətlərindən faydalanmaqla qələbə çalır: qızın sinəbağını
ələ keçirir, döşündən yapışıb arxası üzərinə yerə vurur. Beləliklə,
«hiyləyə» əl atmaqla dayə nişanındakı nişanlısına üstün gələndən sonra

Banıçiçək Bamsı Beyrəyi qəbul edir.
Göbəkkəsmə nişanlı olmaları bir
yana qalsın, gənclərin öz aralarında razılaşması baş tutandan (hətta
öpüşüb qızın barmağına altun üzük
keçirəndən) sonra da ata-oğul arasında nə cür arvad seçmək barədə
mübahisə düşür. Atası ondan soruşur ki, «Sənə kimin qızını alaq?»
Beyrək Qanturalı kimi savromatlı
qızların xasiyyətnaməsini sadalayır:
«Ata, mənə bir qız alıb ver ki, mən
yerimdən durmadan o durmuş olsun!
Mən qaracıq atıma minmədən o minmiş olsun! Mən döyüşə getməmiş, o
mənə baş gətirsin!..» Bu nişanələri
eşidən tək atası anlayır ki, oğlu Baybican bəyin qızı Banıçiçəyi istəyir.
Qızın tayfasını peçeneqlərlə
əlaqələndirənlər də var. «Bicən»
sözünün «biçən»/ «beçənə»/ «peçeneq»
şəklində
transformasiyalara uğradığını göstərirlər.
Və
Azərbaycanda yaşayan oğuz elinin
tərkibinə çoxsaylı qeyri-oğuz yerli
türk tayfalarının daxil olması tarixi
həqiqətdir. Bu səbəbdən də eposun
əksər motivləri Qafqaz materialları əsasında və oğuz ladında yazıya
alınmışdır. Banıçiçəyin tayfasının
savromatlardan törəməsi göz qabağındadır. Təsadüfi deyil ki, kişilərsiz
düşmən başı kəsən, at minib ox
atan, təkbaşına dağlarda ov ovlayan qızları oğuz bəyləri ilk növbədə
türkmən qadınlarından (Oğuz tayfalarının Xəzərin o biri sahilində qalan hissələrindən) fərqləndirirdilər.
Əslində bu onu göstərir ki, səlcuqlarla
Azərbaycana gəldikləri hesab edilən
oğuzlar burada dil və adət-ənənə
baxımından onlara çox yaxın yerli
türk tayfaları – sakların, masagetlərin,
skiflərin, savromatların, albanların, balqarların, hunların törəmələri
ilə rastlaşmışlar. Bu tayfalar qısa
zamanda bir-birinə qaynayıb-qarışmış, kökdən gələn adət-ənənələrin,
təsəvvürlərin eyniliyini nəsillər arasında qan qohumluğunu (qız verib qız
alma ilə) genişləndirmişlər. Nəticədə
yurdumuzda yaşayan əski prototürk
tayfaları ilə oğuzların birliyindən
müasir azərbaycan türkləri formalaşmışdır. Məhz formalaşma «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun yaranıb
yazıya alındığı ərəfədə başa çatdığı
üçün yeni türk etnosu türkmən qızlarını bəyənməmiş və oğuzun arsızını türkmənin dəlisinə bənzətməklə
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özlərini Orta Asiyada türkmənləşən
oğuzlardan ayırmışdılar. Bu faktı
tarixçilər başqa şəkildə şərh edirlər.
S.Əliyarov yazır ki, «Oğuzun arsızı
türkmənin dəlisinə bənzər» (IX boy)
– oğuzların mənşəyini öyrənmək
baxımından özündə tutarlı məlumat
saxlayan cümlədir. VI boydakı «cicibacı türkmən qızı alarsan, üstünə
yıxılsam qarnı cırılar» cümləsi də
bu qəbildəndir. Hər ikisində oğuzlar «türkmən» etnik anlayışına qarşı
qoyulur, bir növ saymazlıq ifadə olunur. Halbuki X-XI yüzilliklərdən bəri
hər iki anlayış bir etnik topluma aid
olmuşdur. Belə bir ziddiyyətin açımı qədim oğuzların – Zaqafqaziya
protobulqarlarının (Balqar – bir ər),
habelə Kültəkin, Bilgə kaqan run yazılarında adları dönə-dönə çəkilən
«Oğuz xalqı»nın baxışları ilə bağlıdır. «Ol zamanda» oğuz və türkmən
etnik anlayışları hələ bir-birinə calanıb bitişməmişdi. Həmin dövrün
tarixi baxışının izi olmaq etibarilə
«Dədə Qorqud» boylarındakı oğuzlar özlərini etnopsixoloji baxımdan
türkmənlərdən (o cümlədən Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu türkmənlərindən)
seçirdilər». Bu fikirlərdə bizim
qənaətin tam əksi irəli sürülür. Oğuzlar özlərini Azərbaycanda, İranda və
Kiçik Asiyada yaşayan türklərdən
ayırırdılarsa, onda bəs nə səbəbə
eposda yerli materiallara geniş yer
ayırır, saklara, balqarlara, alpan-
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lara, savromatlara və b. yerli türk
tayfalarına aid qədim təsəvvürləri,
adət-ənənələri, bütöv motivləri boyların süjetində oğuz materialları kimi
təqdim edirdilər? S.Əliyarov özü
tarixi mənbələr əsasında dəfələrlə
təsdiqləyir ki, eposun VII boyunda
adı çəkilən balqar türklərini Zaqafqaziyaya b. e. ə. II yüzillikdə Bulqar
Vənd adlı bir başçı gətirmişdir. Hazırda, hadisədən 2200 il keçəndən sonra Vənənd, Vənətli, Vənədi kəndləri
(Ordubad, Zəngilan, Lerikdə), beş
yerdə Qaravənd kəndi (Füzuli, Ağdam, Qasım İsmayılovda ?), onlarca «vənd» sonluqlu kəndlərimiz
- Yaqlavənd, Papravənd, Xocavənd,
Bozavənd, Bürvənd, Zuvandlı və
s. öz adlarında həmin protobulqar
izini yaşatmaqdadır. Protobulqarlar
soyundan olan «onoqur» (on oğuz)
eli IV-VII yüzillərdə ərazicə DərbəndSakaşen (Şəki)-Savalan arasında
bir üçbucaq yaradan güclü dövlət
qurmuşdu. Mehrani knyazı Cavanşir
onların vassalı olmuşdur. Göytürklər
kimi protobulqarlar da dil baxımından oğuz (daha doğrusu, protooğuz)
soyuna mənsub olmuşlar. Eləcə də
oğuzlar eposda əsas sərkərdələri
Qazanı «alpanlar başı» (IV boy)
adlandırırdılar. S.Əliyarov bir çox
alimlərə (M.Kaşkarlı, A.Bakıxanov,
V.V.Bartold, O.Ş.Gökyay və b.)
istinadən «Ağ boz atlar çapdırır alpanlar gördüm. Ağ işıqlı alpları yanıma

saldım» (VII boy) cümlələrindəki alpanlarla antik mənbələrdən bəlli olan
«alban», «albanlar» anlayışlarının
eyniliyini göstərmiş və xüsusi vurğulamışdır ki, bu faktlar «qədim albanların oğuz etnosu tərkibində olduqlarını, yaxud albanlar adının oğuzlara
da keçdiyini «sənədləşdirir». Oğuzlar
daha əvvəllərdə tamamilə Qafqaz
faktoruna çevrilən bulqarları, alpanları özlərindən ayırmadıqları halda, nə
səbəbə XI yüzillikdə M.Kaşqarlının
təsdiqində «türkmənlər» adının onlara verildiyini qəbul etmişdilər, sonrakı əsrlərdə isə Azərbaycanda yazıya alınan eposlarında türkmənlərə
«saymazyana» yanaşmışlar? Bu
sualların cavabı məhz irəli sürdüyümüz qənaətlərdə tapılır: onlar yerli Qafqaz türk tayfaları ilə birləşib
yeni etnosa – Azərbaycan türklərinə
çevrilmişdilər. Bu andan da Xəzərin
o biri sahilində qalan əski soydaşlarına soyuq münasibət bəsləmişlər.
Beləliklə, savromatların «düşmən
öldürmədən ərə getməmək» adəti ilə
Qanturalı və Bamsı Beyrəyin seçdiyi qızlardan «yağı başı gətirməyi»
evlənməyin şərti kimi irəli atmaları
faktı göstərir ki, ərbatlarla (amazonkaların)
sakların
törəmələri
haqqındakı təsəvvürlər çox dərin
qatlarda Azərbaycan türklərinin ulu
əcdadlarının da gen yaddaşına həkk
olunmuşdur. ■
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