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Bir neçə söz

təşəkkür edirik.

xuculara təqdim olunan dördciidlik 'Türk xalqları ədəbiyyatı"
türklərin müstəqii bir etnos, xaiq kimi tarix səhnəsinə çıxdıqiarı
dövrdən (e.ə. I miniliiyin ortalarından) zəmanəmizə qədər yaratdıqları
ədəbiyyatın əsaslarını əhatə edir. Birinci cildə qedim, ikinci ciidə orta,
üçüncü ciidə yenl, dördüncü cildə isə en yenl türk ədəbiyyatından
örnəklər daxii olunmuşdur.
Qedim dövr türklərin Altay birliyindən (bu etnomədəni, etnososiai,
etnosiyasi... biriik türklər, monqollar və tunqus - mancurlardan ibarət idi)
ayrıldıqları zamandan başiayaraq eramızın II minilliyinin əwəllərinə
qədər davam edir. Qədim türk ədəbiyyatı türk xalqlannın ümumi, ortaq
mənəvi-mədəni sərvətidir.
II minilliyin əwəllərindən etibarən türklərin etnocoğrafi
diferensiasiyası dərinləşir. Və oniar əsasən üç geniş (və dinamik!)
coğrafiya üzrə bölünürlər:
1. Şərq (karluq türkləri),
2. Şimai-Qərb (qıpçaq türkləri),
3. Cənub-Qərb (oğuz türkləri).
Orta əsrlərin sonlarına qədər davam edən həmin dövrdə yaranan
ədəbiyyat (orta dövr türk ədeblyyatı) qədim (ümum-) türk ədəbiyyatının
ortaq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaqla yanaşı bölündüyü coğrafiyaiar
üzrə müəyyən fərqli əlamətiər də qazanır.
Türklərin orta əsrlərin sonu yeni dövrün əwəllərindən (XVI-XVII
əsrlərdən) başlayan yenidən diferensiasiyası müasir türk xalqlarının
yaranması ilə nəticələnir. Türk (osmanlı türkləri), Azərbaycan, özbək,
uyğur, qazax, tatar, başqırd, türkmən, qırğız, Altay... xalqları nəinki
özlərinə məxsus fərqli sosial-siyasi, mədəni əlamətlər nümayiş
etdirməyə, hətta daxili iddialarla ortaq sərvətləri də bölüşdürməyə
təşəbbüs göstərirlər.
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Türk xalqları ədəbiyyatının yeni dövrü XVII əsrdən XX əsrin
əwəllərinə qədər davam edir.
Yeni dövr türk ədəbiyyatı orta dövr türk ədəbiyyatından daha çox
"türk xalqlan ədəbiyyatrdır, yəni hər bir türk xalqının özünün yaradıcılıq
məhsuiudur. Lakin bu, o demək deyil ki, ortaq xüsusiyyətlər, ümumi
tipoiogiya tamamilə aradan qaixır... Əsiində, yeni dövrdə olduğu kimi, XX
əsrin əwəiiərindən başlayan ən yeni dövrdə də türk xalqları ədəbiyyatı
"gen"dən, yüz iilər, min illər boyu davam etmiş "ümumi tarix'dən gələn
elə ortaq əlamətlər daşıyır ki, onların tamamiiə aradan qalxması, "etnik
yaddaş"m pozulması, praktik olaraq, mümkün deyil.
Ən yeni dövr türk ədebiyyatı, yaxud ədəbiyyatiarı iki min beş yüz illik
ümumtürk ədəbiyyatı tarixinin həm ideya-məzmun, həm də forma-ifadə
texnoiogiyaiarı baxımmdan üzvü tərkib hissəsidir.
Ümumtürk, yaxud türk xaiqları ədəbiyyatınm tarbdni müasir eimimetodoloji tələblər səviyyəsində təsəwür etmək etnomədəni ehtiyaca
çevrilməkdədir. Və oxucuiara təqdim olunan bu kitab həmin ehtiyacdan
yaranmışdır.
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ürnlərin mÜKəmməl bir etnos - xalq olaraq formalaşması eramızdan ə w ə l I minilliyin ortalarına təsadüf etsə də, həmin formalaşma prosesinin etnoKUİturoloji, sosial-siyasi baxımdan zəngin İkİ-üç
min İİİİk bir dövrü əhatə eləməsi o qədər də böyÜK şübhə doğurmur.
LaKİn tarixən “törəməK”, “qanun-qaydaya sahib olan (cəmiyyət)”,
“güclü-qüwətli” mənalarım verən “türK” sözünə İİk dəfə GöytürK dövlətinin (imperatorluğunun) adında rast gəlinir. Eramızm I minilliyinin
ortalarında tarix səhnəsinə çıxmış həmin imperatorluq qədim türK ictimai-siyasi düşüncəsini, milli dövlət idarəçiliyi təcrübəsini parlaq bir
şəKildə təzahür etdirməKİə yanaşı orta əsrlər türK dövlətləri, imperiyalarx üçün zəngin bir düşüncə-idarəçilİK ənənəsi vermişdir.
T

Qədim türnlərin vətəni İİk orta əsrlərdən bəri Tüncüstan Kİmi tanxnan geniş çöllərdir. Şimalda Köqmən (Sayan) dağlarına, Sibir meşələrinə;
Cənubda Tibetə; Şərqdə SaKİt OKeana, Sarı dənizə; Qərbdə isə Aral gölünə,
Xəzər dənizinə, sonralar isə Qərbi Avropaya qədər uzanan bu çöllərdə türK
atlarımn ayaq səslərini qədim dövrlərin tarixçiləri hələ də eşidirlər. Arxeoloji araşdırmalar göstərir Ki, haqqında söhbət gedən geniş coğrafiyada
türnlərdən öncə hər hansx bir etnos-xalq tərəfindən ardıcıl şəKİldə yaradxlmxş maddi mədəniyyətin izlərinə təsadüf edilmir. Və həmin coğrafiyanxn
İİk dastanlarım türnlər söylədİKİəri Kİmi, iİK nəğmələrini də türKİər oxumuş, İİk yazxlarınx da məhz türKİər yazmışlar.
Altay imperiyasından sonra türKİərin qurduqlan (və Altaydan fərqli
olaraq, tarixi əsaslarx bizə, deməK olar Ki, məlum) siyasi birlİK Hun-türK
imperiyasıdır (e.ə. III əsrdən eramızxn V əsrinə qədər) Kİ, onun yüz illərlə
mövcud olması, qədim dünyanxn ən böyÜK siyasi birliKləri ilə intensiv əlaqələri türKlərin tarixi qüdrətini - etnososial, mənəvi-ideoloji imKanlarxnı
nümayiş etdirir. H un-tünc imperiyasının türK mədəniyyətinin, o cümlədən
ədəbiyyatxnm inKİşafxna hansı səviyyədə təKan verdiyini göstərməK üçün
yalnız bir faKtı yada salmaq Kİfayətdir Kİ, qədim türK eposunun əsas qəhrəmanlarınm prototipləri əsasən hun-türK xaqanlarından ibarətdir. Onlarm mübarizələri, ictim ai-siyasi fəaliyyətləri, düşüncələri, mənəvi aləmi qədim türK ozanına daim bitib-tÜKənməz ilham vermişdir. LaKİn bu, o deməK

deyil Ki, qədim türn ozanı mədhiyyəci idi (əksİiiə, qədim türK eposunun,
deməK olar Kİ, bütün nümunələrində onları yaradan sənətKarın ideya müstəqilliyi, fhdr-düşüncə sərbəstliyi özünü tam açıqlığı ilə göstərir: xaqan kİmi ozan da qəti əmindir Kİ, öz yaradıcılığmda Tanrmın (və Tanrının himayəsində olan xalqın, dövlətin) iradəsini əks etdirir.
Hun-türK imperiyasmdan sonra türK düşüncəsinin, türK mədəniyyətinin təKamülünə, dünyamn geniş bir coğrafiyasında yayılmasına sosial-siyasi
şərait yaradan dövlət GöytürK imperiyasıdır. Həmin dövləti yaradıb inKİşaf
etdirənlərin fəaliyyəti, hərbi qüdrəti, siyasi müdrİKİiyi barədə artıq ozan (epos!) dan daha çox yazılı abidələr, Kİtabələr məlumat verir. LaKİn epİK tarix
ənənəsinə uyğun olaraq, bu yazı-Kİtabələrin də ifadə texnologiyası, intonasiyası xeyli dərəcədə bədü-estetİK təfəKKÜrün məhsuludur. Daha doğrusu, əsasən VII əsrin sonu VIII əsrin İ1k onillİKİərinə aid olan bu əsərlərdə aydm
(KonKret) xronologiya ilə bədii-fəlsəfi ümumiləşdirmə üzvü vəhdətdə təzahür
edir. Və bu vəhdət o qədər mÜKəmməldir kİ, bugünün oxucusunda Tanrıdan
gələn (türKcə!) Kəlam-müqəddəs Kitab təəssüratmı yaradır.
GöytürK dövründə türKİərin Çin, İran, rum, ərəb dünyası ilə çoxspeKtrli əlaqələri daha da intensivləşir, onlar (türKİər) dünyanın müxtəlif
dini dünyagörüşləri, mədəniyyətləri ilə sonsuz bir maraqla tanış olur, ədəbi-bədii yaradıcılıq arsenallarını daha da genişləndirir, o zamana qədər görünməmiş bir miqyasda şifahi ədəbiyyatdan yazılı ədəbiyyata Keçirlər.
TürKİərdə yazılı ədəbiyyatm daha geniş vüsət almasmda maniliyi, buddizmi qəbul edərəK Şərqi TürKÜstanda bir neçə əsr (I minilliyin sonu II minilliyin əvvəlləri) sürən haKİmiyyət yaradan uyğurlar xüsusi rol oynayırlar.
LaKİn qeyd etməK lazımdır Ki, haqqmda söhbət gedən dini-fəlsəfi görüşlər
əsasən uyğur aristoKratiyası arasmda yayıldığm a, xalq, bir qayda olaraq,
tanrıçılığa inanmaqda davam etdiyinə görə, maniçi, buddist ədəbiyyatı
məhz yuxarı təbəqənin maraq dairəsi ilə məhdudlaşır.
I m inilliyin sonu II m inilliyin əvvəllərinə - islam ı qəbul edənə qədər
türKİər TürKÜstandan Kənarda (Çində, Hindistanda, Şərqi Avropada), möhtəşəm dövlətlər qurmaqla Kİfayətlənməyib Qafqaza, İrana, ərəb öİKələrinə,
Bizansa, Qərbi Avropaya bir sıra yürüşlər edir, hərbi şücaətləri ilə yanaşı,
ictimai-siyasi idarəçilİK mədəniyyətlərini, geniş dünyagörüşlərini nümayiş
etdirirlər. Və “dünyanın türKİərə darlıq elədiyi” həmin dövrlərdə türK ədəbiyyatınm həm ideya-məzmun, həm də sənətKarlıq baxımmdan nə qədər
zəngin olacağım təsəvvür etməK çətin deyil. Sami mədəniyyətindən, həmın
mədəniyyətdən xəbərdar olmayan yunanlardan sonra üçüncü beynəlxalq (ümumbəşəri!) mədəniyyəti yaradan (İKİncilərdən, xüsusilə birincilərdən,
dünyanm coğrafiyasını ehtiva etməK mənasında, daha çoxmiqyash olan!)
türKİər qədim dövrdən orta əsrlərə Keçidin tarixi (!) hÖKmünə uyğun olaraq, yaratdıqları mədəniyyəti KİassİK orta əsrlərə birbaşa ötürə bilmədilər.

Sami xalqları ümumiyyətlə “gizləndilər”; yunanlar rumlular vasitəsilə
dünyaya bir daha gəlib xristian mədəniyyəti adı altında KİassİK orta əsrlərin ideya-estetİK, yeni dövrün texnoloji mənzərəsini yaratdılar, türKİər isə

öz beynəlxalq m iqyaslarını (vücudlarını!) nə gizlədə bildilər, nə də İİk orta
əsrlərdəKİ şücaətlərini yeni dövrün texnologiyasına çevirdilər. Mənbəyini
orta əsrlərin sonu yeni dövrün əvvəllərindən götürən (?) anqlosaKsonlar isə
daha beynəlxalq bir mədəniyyətin (!) təmsilçiləri olaraq müasir dünyaya öz
(?!) harmoniyalarını gətirdilər. Odur kİ, müasir dünyada anqlosaKson mədəniyyəti ilə beynəlxalq tarixi mədəniyyət potensialx içərisində dialoqa girən üç güc mövcuddur: sami (yəhudi, daha sonra ərəb təzahüründə), yunan-rum və türK!..
TürK mədəniyyəti tarixinin görKəmli tədqiqatçısı İ.Kafesoğlu “TürK milli Kültürü” əsərində yazxr: “Bütün digər millətlər fərdləri toplu olaraq bir arada bulunduğu üçün hər hansı bir zamandaKX durumunu açıqca təsbit və tədqiq
mümKÜn olduğu halda dağxnxq şəKİldə yaşayan türK KÜtlələrinin bir-birindən
fərqli gəlişmə yollarx təqib etmələri səbəbi ilə türK tarixini bəlirli bir zaman
Kəsimində bütün halxnda dəyərləndirməK asan olmamaqdadır”. Ümumiyyətlə
maraqlx olan bu mülahizədə mübahisəli, hətta metodoloji baxımdan qəbul edilməsi çətin olan məqamlar vardxr: birincisi, bütün digər millətlərin fərdlərinin
toplu olaraq bir arada bulunmasx əlamətini mütləqləşdirməK düzgün deyil dünyanxn böyÜK mədəniyyət tarixi yaşamxş xalqlarmxn (məsələn, yəhudilərin,
yunanlarxn, ərəblərin, fransxzların, almanlarm, ingilislərin) tarixində də aşağx-yuxarı həmin “dağmıqlıqlar” özünü göstərir; İKİncisi, ən qədim dövrlərdən
başlayaraq türK cəmiyyətində gedən tamamilə təbii sosial-siyasi, mədəni-mənəvi diferensiasiya həmin cəmiyyətin etnotipoloji bütövlüyünü heç zaman əsaslı
şəKİldə sarsıtmamxşdxr; üçüncüsü isə, türKİərin İİk baxxşdan dağınxq görünən
yaşam tərzi onlarxn ictimai təbiətinə xas olan elə bir bütöv KompleKsdir kİ,
dünyaya açıq olmaq, onu özündə ehtiva etməK marağından irəli gəlir (həmin
KompleKs yuxarxda adlarım çəKdiyimiz xalqların çoxunda olmuşdur, ona görə
də türKİər istisna deyil). Və odur kİ, böyÜK elm adamımn “tarixləri sınırı bəlli bir coğrafi çevrə içində cərəyan edən digər millətlərin yayılmaları da dəyişməyən vətən torpaqları civarında vüqua gəlirKən çeşitli türK Kütlələri əsrlərcə
yeni iqlimlər, yeni yurdlar arayaraq tarixlərini çeşidli bölgələrdə yapmışlar”
fİKrinə də türK mədəniyyətinin tarixini araşdırarKən metodoloji əsas Kİmi istinad etməK çox-çox çətindir.
Qədim türK ədəbiyyatınxn əsas mövzusu qədim türK insanının həyatı,
onun ictim ai-siyasi dünyagörüşü, arzu-ideallarxdxr. Ən qədim zamanlardan
başlayaraq türKİər ailə (oğuş) ilə cəmiyyət (uruğ, boy...) arasxnda nə isə (bugün bizim dərK etmədiyimiz) bir yaxxnlıq, əlaqə görmüş, ailədə cəmiyyətin,
cəmiyyətdə isə ailənin qanunları ilə davranmanm xoşbəxtlİK gətirəcəyinə
inanmışlar. Ona görə də qədim türK ədəbiyyatı insanm həm etnİK, həm də
sosial-siyasi birlİK (dövlət) qarşısmdaKi məsuliyyətini sonsuz bir maraqla tərənnüm edərəK həmin münasibəti fərdin mənəviyyatx səviyyəsinə yÜKSəldir.
Qədim türKİərin xüsusilə İİk dövrlərdə (I minilliyin ortalarma qədər)
daha çox atlı-KÖçəri həyat yaşamaları onlarm dünyagörüşünə əhəmiyyətli
təsir göstərmiş, yayda yaylağa, qışda qışlağa KÖçən əhalinin təsərrüfat
məşğuliyyətinin əsasını ovçuluq, heyvandarlıq, sənətKarlıq təşKİl etmişdir.

Bu isə xalqı təbiətlə sıx ünsiyyətdə yaşam ağa, onun şıltaqlıqlarına səbrlə
dözm əyə, onu ilahiləşdirməyə gətirib çıxarmışdır. Xaranteri etibarilə bir
əsKər-döyüşçü Kİmi böyüyən türK oğlunun taleyini, birinci növbədə, özünü, ailəsini, ta y fa sım , daxil olduğu sosial-siyasi b irliy i qorumaq inersiyası müəyyən edir. Qədim türK ədəbiyyatı göstərir Kİ, sosial-mənəvi problemlər əsasən məhz fərd (şəxsiyyət!) -ailə-tayfa-sosial-siyasi birlİK maraqları
arasmdaKi harmoniya pozulanda m eydana çıxır.
Qədim türKİərin ticarətlə geniş miqyasda (və bilavasitə) məşğul olduqlarını deməK çətin olsa da, bir məsələ tamamilə təKzibedilməzdir Kİ, dünyanm əsas ticarət yolları, xüsusilə məşhur “İpəK yolu” əsrlər boyu onların siyasi-mədəni nəzarəti altmda olmuş, bunun da nəticəsində həmin yollar, deməK olar kİ, həmişə maneəsiz işləmişdir. Eramızm İ1k əsrlərindən, xüsusilə I minilliyin ortalarmdan etibarən türKİərin yayıldığı geniş coğrafiyada
şəhər mədəniyyətinin sürətlə inKİşafı da “İpəK yolu”nun iqtisadi-təsərrüfat
məhsuldarlığı sayəsində baş vermişdir. LaKİn qeyd etməK lazımdır Kİ, qədim türK şəhərləri iqtisadi, sosial-siyasi həyatm intensiv dəyişKənliyi, mütəhərrİKİiyi ucbatmdan tez-tez dağılmış, şəhər əhalisi vaxtaşırı olaraq öz arxasmda zəngin mədəniyyətin xarabalıqlarmı buraxaraq yeni, daha münasib
yerlərə KÖçmüşlər. Əlbəttə, qədim türK şəhərlərinin texnİKİ mühafizəsinin
o qədər etibarlı olmaması, müdafiə işinin əsasən canlı qüvvə (və müəyyən
qədər də təbii istehKamlar) üzərinə düşməsi və imperiya, dövlət məməzlərinin müxtəlif səbəblər üzündən dəyişdirilməsi də şəhər mədəniyyətinin sürətli inKişafma öz mənfi təsirini göstərməyə bilməzdi.
Qədim türK düşüncəsinə, xüsusilə onun daha mütəşəKKİl aristoKratİK
səviyyəsinə xas olan dünya nizamı yaratmaq, dünya dövləti qurmaq ideyası böyÜK türK imperiyaları dövründə formalaşsa da, I m inilliyin sonu II min illiyin əvvəllərinə -etnososial, siyasi diferensiasiya dövrünə qədər, hətta
müəyyən inersiya ilə ondan sonra da davam etmiş, xalqa dünyanm taleyində yaxmdan iştiraK etməK, ona (dünyaya) mənəvi harmoniya gətirməK
m issiyası aşılam ışdır kİ, bu da öz növbəsində daxili ictim ai-ruhi birliyin
möhKəmlənməsinə, dünyanm bir-birindən uzaq mədəniyyət mərKəzlərində,
oriyentasiya götürməyin çox çətin olduğu geniş çöllərdə (və təxminən min
beş yüz İİük bir dövrdə) yaranmış türK ədəbiyyatınm əsasən eyni bir ideya-estetİK mənbədən qaynaqlanmasma səbəb olmuşdur.
Türalərin özünəm əxsus zəngin mifologiyalarx, həmin mifologiya əsasmda formalaşmış mÜKəmməl dini dünyagörüşləri (tanrıçılıq!) olmuşdur
Kİ, qədim türK ədəbiyyatı ideya-estetİK enerjisini məhz buradan götürmüşdür. Bununla belə qədim türK ədəbiyyatı onu yaradan xalqın, etnİK-mədəni sistem in xaraKterinə uyğun olaraq dünyaya açıq bir ədəbiyyatdır: eramızdan əvvəl I m inilliyin ortalarından eramızm I m inilliyinin sonu II minilliyinin əvvəllərinədəK türKİərin yaşadıqları geniş coğrafiyada baş vermiş
ictimai-siyasi hadisələr onlarm ədəbiyyatında özünün Kİfayət qədər dərin
izlərini qoymüş, eyni zamanda dünyanın m üxtəlif dini dünyagörüşlərinin,
ideologiyalırm m təsiri ilə yaranmış əsərlər türKcəyə tərcümə edələrəK qə-

dim türKİərin ədəbiyyatm ı zənginləşdirm iş, dünyanın ən beynəlmiləl, əıı
ümumbəşəri ədəbiyyatlarından biri səviyyəsinə qaldırmışdır.
Qədim türK ədəbiyyatı, tamamilə təbii olaraq, etnosun, xalqm ümumKÜtləvi yaradıcılıq məhsulu olan eposla başlayır. Qədim türK eposunun ideya-estetİK, poetİK-poetexnoloji diferensiasiyası nəticəsində qədim türK poeziyası, sor.ralar (eramxzm I m inilliyinin ortalarından) isə qədim türK nəsri
formalaşxr. Və bü cür təbii-tarixi diferensiasiya tədricən qədim türK ədəbiyyatxnın zəngin ifadə - janr mənzərəsini yaratmaqla fərdi-professional istedadxn (və yaradıcxlxq üslubunun) fəaliyyəti üçün də geniş meydan açır.
Ümumiyyətlə, qədim türK ədəbiyyatx ideya-estetİK, ifadə-janr etibarilə
dünyanm ən mÜKəmməl ədəbiyyatlarxndan biri olsa da, layiq olduğu səviyyədə araşdxrxlxb nəşr edilmədiyindən onun barəsində nəinKİ dünyada, həmin
ədəbiyyatm bilavasitə varisi olan türK dünyasxnda da lazxmi genişlİKdə təsəvvür yaradılmamışdır; halbuKİ türK ədəbiyyatınm tarixində xüsusi dövr olan
(və türKİərin ümumi mədəni-mənəvi Keçmişini əks etdirən) qədim türK ədəbiyyatmı bu və ya digər dərəcədə bütöv bir şəKİldə təqdim etməK yalnız elmi deyil, ümumən ideoloji-mənəvi bir ehtiyacdxr. Məhz bu ehtiyacm tələb
olunan səviyyədə ödənilməməsinin nəticəsidir kİ, istər orta əsrlərdə, istərsə
də yeni dövrdə (elə müasir dövrdə də!) türK intelleKtualmm mənəvi dünyası
bir sıra hallarda qeyri-harmonİK ideyaların dağıdıcı təsirinə, düşüncə, mədəniyyət eKİeKtİKasına məruz qalmışdır.
Qədim türK ədəbiyyatının əsasmda ən qədim dövrlərdən formalaşıb
gələn türK m ifologiyası dayanır dedİKdə biz m ifologiyanm ədəbiyyatın yaranmasma İİk təKam ilə yanaşı sonraKi dövrlərdə, ardxcxl olaraq, ədəbi prosesi ideya-estetİK baxımdan qidalandırmasını da nəzərdə tuturuq. Və qeyd
etməK lazımdır Ki, bu cür qidalanma türK ədəbiyyatınm yalnız tamamilə
orjinal əsərlərinə aid olmaqla qalmayıb, başqa dini dünyagörüşləri zəminində, türK tanrıçılığmdan müəyyən səviyyədə imtina olunduğu mühitlərdə
yaranmış türKcə əsərlərdə də bu və ya digər dərəcədə özünü göstərməKdədir. Bu da ondan irəli gəlir kİ, türKİər nə maniliyi, nə buddizmi, nə xristianlığı, nə yəhudiliyi, nə də I m inilliyin sonu II m inilliyin əvvəllərindən
etibarən onların əsas dini dünyagörüşlərinə çevrilən islam ı bilavasitə deyil,
türK mifologiyasx, xüsusilə onun inKİşafxnın Keyfiyyətcə yeni mərhələsi
olan tanrıçxlxq əsasında qəbul edirlər.
Qədim türK mifologiyasına görə, yuxarıda Göy, aşağıda Yer yarandıqdan

sonra onlarm arasmda insan oğlu əmələ gəlmişdir. Dünyanm damı olan mavi
Göydə doğan Günəş qədim türKİər arasmda xüsusi ilahi məzmun daşıdığmdan
xaqanın-türK hÖKmdarxnxn çadxrı həmişə üzü şərqə qurularmış. Yer insanlarm
məsKunlaşdığı dörd tərəfdən ibarət, sonu dənizlərlə əhatə olunmuş Kİfayət qədər geniş bir məKan Kİmi təsəwür olunmuşdur. Gündoğan - irəli, Günbatan geri, buradan irəli gələrəK, Cənub - sağ, Şimal isə sol tərəf sayxlmxşdır Kİ, bu
da qədim türKİərin zəngin coğrafi maraqlarmın olduğunu göstərir.
Qədim türKİərə görə, dünya üç hissədən ibarətdir: yuxarı dünya, orta dünya, aşağı dünya.

LaKİn qeyd etməK lazımdır kİ, həmin təsəwür o qədər də mÜKəmməl olmamış, dünyanm Göy və Yerdən ibarət olması düşüncəsi daha geniş yayılmışdır. Dünyanın dağılıb yenidən qurulması barədəKİ ümumbəşəri ideyamn meydana çıxmasmda tünc təfəKKÜrünün də xidməti olmuşdur: elə Kİ, “Göy yuxandan sıxır, Yer ayrılır”, yaxud “Yer-Göy lərzəyə gəlir”, o zaman işıq çəKİlir,
qaranlıq çöKÜr, insanlar, heyvanlar, quşlar “yolunu azır”... Üç il sürən həmin

xaos “Göyün rəhmi” ilə aradan qalxır, dünyanın harmoniyası bərpa olunur.
Eramızm I minilliyinin ortalarmdan etibarən türK təfəKKÜründə artıq
xüsusi sistemi olan din səviyyəsinə yÜKsələn tanrıçılığm əsas obrazı - Tann anlayışı məhz türn mifİK düşüncəsinin məhsuludur. Və maraqlıdır kİ, hələ mifin güclü olduğu dövrlərdə də Tanrı obrazı müəyyən müstəqilliyə maİİk olmuş, Göy, yaxud Yer Kİmi dünyanm (Kosmosun!) tərKİbinə daxil edilməmiş, I minilliyin ortalarından isə artıq dünyanm, insanlarm, hadisələrin
məhz Tanrı tərəfindən idarə olunması barədəKİ təsəw ür türK cəmiyyətində,
xüsusilə onun yuxarı təbəqəsində aparıcı yer tutmuşdur. LaKİn təbiidir kİ,
Tanrı anlayış-ideyası tanrıçılıq dininin əsası Kİmi formalaşana, yaxud müKəmməlləşənə qədər xeyli dərəcədə KonKret, hətta antropomorf səciyyə daşımışdır. Həmin dövrdə türKİər Tanrmı hər şeyə qadir bir qəhrəman, yenilməz bir igid saymış, onun şərəfinə mərasiməlr Keçirmiş, qurbanlar Kəsmişlər. Doğum ilahəsi olan Umay isə Tanrınm xanımı imiş.
Qədim türK mənbələri göstərir kİ, xaqan, onun qvardiyası Tanrı ilə
Umaya adətən birlİKdə ibadət edər, apardıqları döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmaq üçün onlardan yardım diləyərmişlər. Həmin mənbələrdə xaqanın vaxtaşırı Tanrı ilə söhbətləşməsi, ondan göstərişlər alması, bu ilahi göstərişə əməl
etmədİKdə isə cəzalandırılması barədə təsəwürlər də əks olunur. Zaman KeçdİKcə Tanrı ideyasınm güclənməsinin, mifdən dinə Keçilməsinin nəticəsidir
Kİ, xaqan özünü Tanrınm himayəsində hiss edir, xalqı məhz onun iradəsi ilə
idarə etdiyini inamla bildirərəK özünün real ictimai-siyasi missiyasını ruhani-ilahi mənbəyə bağlayır. Və etiraf olunmalıdır kİ, tanrıçılığm bir din Kİmi
formalaşmasmda, tanrıçı ruhanilərin yetişib müxtəlif formalarda fəaliyyət
göstərmələrində, həmin dinin xalq içərisində təbliğində türK xaqanları, onları əhatə etmiş aristoKratiya İİk dövrlərdən maraqlı olmuşlar.
Qədim türK mifologiyasmda müqəddəs Yer - Su (ıdiK Yer-Sub) obrazı da mövcud olmuşdur - həmin obrazm funKsiyası müəyyən qədər Tanrı
- Umaym ilahi funKsiyasma uyğundur. Bununla belə Yer - Su, görünür,
daha çox yurd - vətən hissinin təzahürüdür. Ümumiyyətlə, türKİərdə “Vətən”, “Vətən tutmaq” təsəvvürü çox güclü olmuşdur kİ, bu da, heç şübhəsiz, onlarm mifologiyasma yeni ideyalar gətirmişdir.
Qədim tümlərdə yeraltı dünya təsəwürünün əsas qəhrəmanı ErlİKdir.
O, Tanrınm qəzəbinə gəlmiş insanlarm, əgər belə deməK mümKÜnsə, hamisi,
bəd ruhların hÖKmdarıdır.
Qədim türK mifologiyasınm ən çox maraq doğuran mövzularmdan biri etnosun öz genezisinə münasibəti, daha doğrusu, etnİK mənşəyinə verdiyi iİKİn bədii-fəlsəfi interpretasiyadır. Ümumiyyətlə, qədim türKİər inan-
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mışlar Kİ, onlar Qurddan törəmişlər, əcdadları məhz Boz Qurddur. Bununla yanaşı Dağdan (Qayadan), Ağacdan törənmə təsəvvürləri də vardır kİ,
bu cür interpretasiya rəngarəngliyi qədim türK mifologiyasının dinamİKİiyini, qədim türK insanm m idraK imKanmın genişliyini göstərir.
Altay - protürK -türK mifologiyasmdan türK tan n çılığm a qədər gəlib
çıxan prosesin tarixi zənginliyi özünü onda da göstərir Kİ, türKİərin sonralar qəbul etdİKİəri dinlərin anlayışlar sistem i tanrıçılıq leKSİKonu ilə Kİfayət qədər mÜKəmməl ifad ə olunur. Və laKİn, təbii Kİ, istər manilİK, istərsə
də xüsusilə buddizm türKdilli m aniçi, yaxud buddist ədəbiyyta özünəməxsus ideyalar, idraK texnologiyası ilə yanaşı, öz term inologiyasını, sözün geniş mənasmda ifadə tərzini də gətirir.
Qədim türK ədəbiyyatma hiss ediləcəK qədər təsir göstərmiş gəlmə dini
dünyagörüşlərdən birincisi, yəqin Kİ, manilİKdir. Əslən iranlı olan Nəqqaş
Maninin III əsrdə Şərq öİKƏİərində yaymağa başladığı maniliyin əsasında zərdüştlÜK - xeyirlə şərin, işıqla qaranlığm mübarizəsi dayansa da, burada qədim dövrün m ü xtəlif dinlərindən (zərdüştlÜK, buddizm, xristianlıq və s.) əxz
olunmuş ideyalar KompleKtləşdirilmişdir. Özünü “həqiqət allahmm elçisi” sayan Mani dünyada mövcud olan bütün dini dünyagörüşlərini birləşdirərəK
universal “dünya dini” yaratmaq iddiası ilə çıxış edirdi Kİ, bu da “dünya dövləti” qurmaq barədə düşünən türKİər üçün maraqlı olmaya bilməzdi. LaKİn

maniliyin asKetizmi -işığı, xeyiri (ruhu!) qaranlıqdan, şərdən (bədəndən!) qurtarmaq barədəKİ göstərişi həyatsevər türKİər arasmda geniş yayılmaq, mənəvi-ideoloji dayaq tapmaq imKanına malİK deyildi.

Maninin təlimində qədim türK mifologiyası, xüsusilə Dünyanın yaranması haqqmdaKi təsəw ü rlərlə səsləşən məqamlar Kİfayət qədərdir. Tanrının qaranlığm, şərin, bədənin deyil, məhz işığm , xeyirin, ruhun yaradıcısı olması;
insanın mahiyyətinin bədəndə yox, ruhda təzahürü, dünyamn (materiyanm)
xaos, mÜKəmməl insanın (ruhun) Kosmos səciyyəsi daşıması qənaətinə gələn
Mani, görünür, yalnız müqəddəs Kİtabları öyrənməKİə Kİfayətlənməmiş, öz təlimini yaradarKən qədim təsəw ürlərdən, miflərdən də istifadə etmişdir.

Maniliyin Şərqi TürKÜstanda yayılmasınm ən intensiv dövrü I minillyin son əsrlərinə düşdüyündən güman etməK olar kİ, maniçi türK ədəbiyyatı da əsasən həmin əsrlərdə yaranıb yayılmışdır.

Qədim türK ədəbiyyatma əhəmiyyətli təsir göstərmiş gəlmə dinlərdən
biri də buddizm dir. Ən qədim dünya dini olan buddizm e. ə. I m inilliyin
ortalarında yaransa da, türKİər arasında min il sonra yayılm ağa başlam ış,
buddist türK ədəbiyyatı isə təxm inən maniçi türK ədəbiyyatı ilə eyni dövr-

də inKİşaf etmişdir.
Buddizmin yaradıcısı olan Qautama Budda (“işıqlanmış mənasmda),
tərcümeyi-halı əfsanələrə bürünmüş olsa da, tarixi şəxsiyyətdir. Mənbələr
göstərir kİ, Qautama Buddanm əsl adı Siddxartxadır. O, ŞaK tayfasınm
hÖKmdarı Suddxodanın oğlu, şahzadədir. Sarayda yaşayan, zəngin, firavan
həyat sürən şahzadə yeniyetmə illərində insanlarm müxtəlif səbəblər üzündən çəKdİKİəri əzabları görüb onlara KÖməK etməK üçün bir çarə tapmaq

ümidilə sarayı tərn edir. Uzun əziyyətlərə dözdÜKdən sonra, qırx yaşlarmda Tanrıdan işıq alıb (vergi verilib) Budda olur. Və insanları xilas edən qüvvəyə çevrilir. Əfsanədə deyilir kİ, Budda ruhən sabit, dayanıqlı olsa da, formasını -şəKİini dəyişdirib müxtəlif təbəqələrdən olan insanların, hətta
müxtəlif heyvanların, quşların cildində zühur etmişdir.
Buddizmin mahiyyətini onun dörd həqiqət barədəKİ Kanonları aydın
göstərir: 1) iztirab mövcuddur, 2) hər bir iztirabm səbəbi var, 3) iztiraba son
qoymaq olar, 4) ümumiyyətlə, iztirabların qarşısını almaq mümKÜndür. Buddizmə görə, iztirabdan xilas olmağm səkkİz yolu mövcuddur kİ, buraya 1)
idraK-anlamanm, 2) hərəKətin, 3) nitqin, 4) davranışm, 5) həyat tərzinin,
6) cəhdlərin, 7) görmə-seyrin və 8) düşüncə ilə hərəKət birliyinin düzgünlüyü, doğru-dürüstlüyü daxildir.

Hər bir insanın xilas yolu isə məhz “Buddanm yolu”dur.
Göründüyü Kİmi, həm maniçilİKdə, həm də ondan daha mÜKəmməl bir
dini-ideoloji sistem olan buddizmdə insan, təbiəti etibarilə, qeyri-mÜKəmməl
sayılır, onun təKamülü, intibahı real dünyadan Kənarda, ruhun dialeKtİKasxnda axtarxlır. Həmin axtarxşlarxn yaratdığı türKdilli ədəbiyyatxn ideyaməzmunu ümuraən maniçi, yaxud buddist ədəbiyyat KonteKstində xüsusi
orjinallxğx ilə fərqlənməsə də, bu ədəbiyyatlarxn türK estetİK təfəKKÜmnə
mistİK xaraKterli yeni ideyalar gətirdiyi şübhəsizdir. SonraKi orta əsrlərdə
türK ədəbiyyatmda geniş yayılmxş sufizmin KÖKİərini də məhz burada axtarmaq lazım gəlir.
Qədim türK ədəbiyyatınm son mərhələsi islamın türKİər arasxnda
yayılmasx, əsas dini-mənəvi dünyagörüşü formasına çevirilməsi ilə başlayır.
Tanrıçılıqdan islama Keçid, ümumiyyətlə, iİKİn orta əsrlər tüm təfəKKÜrü
tarixinin ən qlobal problemlərindən biridir. XI-XIII əsrlər türK ədəbiyyatının
genezisi araşdırılarKən daha çox qeyri-türK müsəlman mənbələrinə müraciət
edildiyinə görə tanrxçxlıqdan islama Keçidin tipologiyası aydmlaşdırılmamışdır. LaKİn “Tanrı-Allah” (“Kitabi-Dədə Qorqud”) anlayış-ideyası islamm
türKİər arasmda məhz tanrıçılıq əsasmda qəbul olunmasxnx təsdiq edir.
TürKİərin qəbul etdİKİəri islam xüsusilə mənəvi-mədəni sahədə, öz idraKİ
məzmununa görə ərəblərin, yaxud farsların qəbul etdİKİəri islamdan
fərqlənir; bu xalqlarm hər biri dünyanm ən mÜKəmməl (və mütərəqqi!) dinini
öz qədim mifologiyaları, eposları əsasmda qəbul etmişlər. Və araşdırmalar
göstərir kİ, türKİər islama Kİfayət qədər Kamil mənəvi-ideoloji təfəKKÜr,
zəngin idraK mədəniyyəti ilə gəlmişlər.

“Kitabi-Dədə Qorqud”, Y. Balasaqunlunun “Qutadqu-biliq”i,
Ə.YüqnəKİnin “Atibətül-həqaiq”i, Nizaminin “Xəmsə”si tanrıçılıqdan islma
Keçid dövründə türK bədii-fəlsəfi təfəKKÜrünün nə qədər böyÜK qüdrətə,
enerjiyə malİK olduğunu əks etdirir.

QƏDİM TURK
EPOSU

ədim türK eposu bir neçə min İİİİk mifoloji-epİK düşüncə axtarışların m nəticəsi olaraq eram ızdan əw əl I m inilliyin ortalarında form alaşm ışdır. Xalqın mədəniyyət tarixində xüsusi
hadisə olan həmin dövrə qədər türK ədəbi-fəlsəfi təfəKKÜründə
hansı ictimai-Kulturoloji idraK proseslərinin getdiyi barədə məlum atlar ya çox azdır, ya da yoxdur. LaKİn bir məsələ məlumdur
Kİ, qədim türK eposunun əsasında protürK-türK mifologiyası dayanır. Və artıq qeyd etdiyimiz Kİmi, protürK-türK mifologiyası
KonKretlİKdən ümumiliyə (mücərrədliyə) doğru inKİşaf etmiş, bu
ideya-mənəvi təKamül prosesi türK təfəKKÜrünü, xüsusilə onun
qabaqcıl səviyyəsini tanrıçılığa gətirib çıxarm ışdır. Tanrıçılıq
türK eposunun ifadə texnologiyasmın zənginləşməsi ilə təKmilləşmiş, onun (eposun) ideya-məzmun əsaslarını müəyyənləşdirən
generator olmuşdur. Tanrıçılıq dünyagörüşünün müəyyənləşməsi ilə ona qədənd bütün etnİK-ideoloji idraK form aları tanrıçılığa tabe olur, mifologiya bundan sonra məhz haqqında söhbət gedən mÜKəmməl dünyagörüşünün (tanrıçılığm ) “m əntiqi” ilə yaşayır, onu tam am layır. M üşahidələr göstərir Kİ, qədim türK cəmiyyətində KÜtləvi düşüncədən fərqli olaraq, “professional” düşüncə (yuxarı siİKİn, cəmiyyətin yÜKSƏK təbəqələrinin düşüncəsi)
daha çox tanrıçılığa əsaslanır.
Qədim türK eposu ilə təxminən eyni dövrdə təşəKKÜl tapan, türKçüIük təfəKKÜrünün ideya-məzmun əsasını təşKİl edən tanrıçılıq elə
bir mÜKəmməl ideoloji-mənəvi sistem dir Kİ, qədim türK mədəniyyətini (o cümlədən ədəbiyyatmı) həmin sistemdən Kənarda izah etməK
mümKÜn deyil. ÇünKİ qədim türK idraKinm ən böyÜK əsəri həmin idraKin gəlib çıxdığı “Tanrı” ideya-obrazıdır Ki, türK varlığı onu bütün
potensial imKanı ilə yaratm ış, ən azı min İİİİk (e.ə. I minilliyin ortalarm dan eram ızm I minilliyinin ortalarına qədər) ictimai-mənəvi həyat təcrübəsinin etnİK (univesal) idraK metodologiyasına çevrilmişdir.
Tanrı göylər aləmi ilə bağlıdır: laKİn tüncün yaşadığı torpağın
da, cəmiyyətin də, qəbilənin də taleyini Tanrı m üəyyənləşdirir. Əgər
Tanrı istəməsə, Kimsə tünc cəmiyyətinin hÖKmdarı (Kağanı) ola bilməz. Ona görə də türKİərdə həm də hÖKmdar Kultu mövcud olmuş,
hətta tanrıçılığm tənəzzülündən sonra da yaşam ışdır.
Q

Ola bilsin Kİ, tanrıçılıq özünəqədərKİ m ifoloji dünyagörüşünü
tam am ilə inKar etməK gücündə olm am ışdır. LaKİn o, m ahiyyət etibarilə, türK düşüncəsində, ən azı, təKallahlığm ərəfəsi idi. TürKÜstanda geniş yayılm ış əfsanəyə görə, Allahm rəsulu Məhəmməd meraca çıxdığı gecə peyğəmbərlər arasında tanım adığı b ir şəxsi görm üş
və Cəbrayıldan onun hansı peyğəmbər olduğunu soruşm uşdu. Cəbrayıl cavab verm işdi Kİ, o, peyğəmbər deyil, 333 il sonra TürKÜstanı
dinim izə döndərəcəK Satıq B uğra xanm ru h u d u r...
TürKİərin İslam ı qəbul etdiyi dövrün tarix çiləri yazırdılar Kİ,
türKİər həmişə təK b ir T anrıya in an ır, ərəblərin də eynilə b ir Allaha
inanm aları onları islam a yaxm laşdırırdı.
Qədim türK mifologiyası ümumtürK eposunda tanrıçılıq qədər böyÜK rol oynam amışdır və oynaya də bilməzdi. MÜKəmməl epos təfəKKürü üçün təK bir Tanrı (təK bir hÖKmdar, təK bir qəhrəman!..) lazım
idi. Ona görə də qədim türK eposunun (müxtəlif mənbələrdə bu və ya
digər şəKİldə m ühafizə olunmuş dastanlarm ) əsas qəhrəmanları “Tanr ı” obrazınm transform ları olan hÖKmdar-qəhrəmanlardır Kİ, onlarm
iradəsi həmin dastanı yaradan epos təfəKKÜrünün (xalqm, etnosun, etnİK-mədəni sistem in və s.) bilavasitə iradəsidir. Tanrı türK insanmı,
türK cəmiyyətini, türK dövlətini (və türK hÖKmdarını) hifz edir.
Qərbdə əvvəl x ristian lığ m , sonra islam ın, Şərqdə islamın (oğuzlar arasm da), buddizm in və m aniçiliyin (Karluq-uyğurlar arasmda)
yayılması qədim (ümum-) türK eposuna həmin dinlər - dünyagörüşlərilə əlaqədar müəyyən m otivlər, ideyalar g ətirir. Əsasən V -X əsrlərdə baş verən beynəlxalq mənəvi-ideoloji KontaKtların nəticəsində
türK eposu Şərqdə Çin-Tibet, H ind-İran, ərəb, Qərbdə isə german,
SKandinav, slavyan eposları ilə qarşılaşır.
IX- XI əsrlərdə aşağıdaKi türK etnİK-Kulturoloji regionları form alaşır kİ, bu da qədim (ümum-) türK eposunun diferensiasiyası üçün
etnİK-ictimai zəmin olur: TürKÜstan, yaxud MərKəzi Asiya; ŞimalQərb, yaxud Şərqi Avropa; Cənub-Qərb, yaxud Qafqaz-KiçİK Asiya.
BeləlİKİə, qədim türK eposunun zənginliyi, ideya-estetİK müKəmməlliyi tanrıçılığm fəlsəfi idraK imKanlarmm genişliyi ilə, türKlərin tarix in in , iqtisadi, ictim ai və siyasi həyatlarm ın zənginliyi,
çoxtərəfliliyi, fəallığı ilə, nəhayət, onlarm A ltaydan A vropanm içərilərinə qədər geniş bir coğrafiyada, m üxtəlif xalqlarla, etnoslarla
fəal əlaqədə olub üm um dünya proseslərində ardıcıl iştiraK etm ələri
ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz b ü tü n bunlarm vəhdətdə təsirinin nəticəsidir Kİ, qədim türK epİK ənənəsi həm Şərq, həm də Qərb xalqlarınm epos təfəKKÜrünə, ədəbiyyatm a, m ədəniyyətinə tə sir göstərməK-

lə yanaşı, xüsusilə I minillİKdə, Şərq epİK-mədəni ənənələrinin Qərbə daşınm asında çox mühüm rol oynamış, təxm inən min il ərzində
Şərqlə Qərb arasında əsas mənəvi-Kulturoloji ötürücü olm uşdur.
Qədim türK epos təfəKKÜrünün müxtəlif mənbələrdə zəmanəmizə
qədər gəlib çıxmış əsas əsərləri mətnşünaslıq səciyyəsinə, mühafizə
olunma üsuluna görə bir-birlərindən fərqlənir: onların çox az bir hissəsi uzun zaman şifahi şəKİldə xalq arasmda dolaşmış, yalnız son dövrlərdə yazıya alınmışdır; əKsər hissəsi isə orta əsrlərdə türK və ya qeyri-türK dilli mənbələrə səpələnmiş, həmin mənbələrdə ya bilavasitə əks
olunmuş, ya da mətndə “gizlədilmiş” (məsələn, Ə.Firdovsinin “Şahnamə”sində olduğu Kİmi) dir - türK epos təfəKKÜrünü (onun mətnlərini)
bərpa etməK işi elmi vəzifə Kİmi bu gün də qarşıda dayanmaqdadır.
Qədim türK dastanları, əsasən, e.ə. I m inilliyin ortalarından
meydana çıxsa da, epos ənənəsinə uyğun olaraq, daha qədim dövrlərin hadisələri, ictim ai, etİK- estetİK əhval-ruhiyyəsi də onlarda öz əksini tapm ışdır. Aparıcı ovqat, dünyagörüşü, etnİK-ictimai emosiya
isə məhz dastanların form alaşdığı dövrə aiddir.
“Qədim türK eposu” bir anlayış Kİmi bir də ona görə şərtidir Kİ,
onun təzahür form alarm m həcmi, mənzum, yaxud m ənsur formada
olması, dil-üslub xüsusiyyətləri barədə KonKret məlumat yoxdur; artıq qeyd edildiyi Kimi, mənbələrdə həmin əsərlərin, əsasən, “qısa məzmunu” və ya “sü je t”i mühafizə olunm uşdur. Belə məzmun və süjetlərin özü də bir sıra hallarda ya tam deyil, ya da “m üasirləşdirilm iş”,
müəyyən məqamları təhrifə məruz qalmışdır. Çin və ya İran mənbələrində m ühafizə olunmuş qədim türK dastanlarm da (əslində, dastan
süjetlərində) nəinKİ bir sıra m otivlər, hətta adlar belə dəyişİKİiyə məruz qalmış, türK adları Çin və ya İran adları ilə əvəz edilm işdir... Bütün bunlarla bərabər, qədim türK dastanları qədim (ümum-) türK eposunu “reKonstruKSİya” etməK üçün yeganə mühüm mənbələrdir.
Əlbəttə, epos (eləcə də qədim türK eposu) sadəcə dastan deyil, aparıcı etnİK-milli ideyamn təzyiqi ilə m üxtəlif süjetlər, motivlər verən,
mənsub olduğu xalqm ictimai-estetİK təfəKKÜrünün əsaslarm ı (və incə nüanslarm ı) bütövlÜKdə ifadə edən möhtəşəm dastan-potensiyadır.
Onu tam halında bərpa etməK olmaz, mövcud mənbələr əsasmda yalnız tə sə w ü r etməK mümKÜndür kİ, həmin təsəvvür ideya-estetİK, poetexnologiya və s. Komponentlərin üzvü vəhdətini tələb edir.
Qədim türK mifoloji dünyagörüşünün (və epos təfəKKÜrünün) İİk
mÜKəmməl m əhsullarından olan Düyanm yaranm ası haqqmda təsəvvür - dastanı XIX əsrdə böyÜK türKoloq V.Radlof Altaydan yazıya
almışdır. Y arandığı dövrdən İkİ-üç min il sonra yazıya alm m asm a
.r ı,- ;
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baxm ayaraq, dastan qədim ideya-məzmun xüsusiyyətlərini, deməK
olar kİ, bütünliİKdə mühafizə etm işdir. Bu isə islamı (eləcə də başqa
dinləri KÜtləvi şəKİldə) qəbul etm əm iş A ltay türKİərinin yeni dövrdə
də hələ qədim zam anlarm ideoloji “əhval-ruhiyyə”si ilə yaşam aları nəticəsində mümKÜn olmuşdur.
MifİK dünyagörüşün tə siri altm d a olan dastanda qədim türKİərin (hətta prototürKİərin) dünyanın yaranm ası barədə epİK təsəvvürü əks olunm uşdur. “Xaosdan Kosmosa” m əntiqinə əsaslanan həmin
təsəvvürə bu və ya digər şəKİldə dünya xalqlarınm çoxunun düşüncə tarixində təsadüf olunur.
Qədim türKİər inanır Kİ, dünyanm (Kosmosun) təşəKKÜlündə Tanrı Qara xanm (ideyanm!) rolu aparıcıdır. Ancaq, görünür, o, bu dünyanı yalnız xeyirxah düşüncələr, əməllər dünyası Kİmi yaratm aq iqtidarında deyil - Tanrı Qara xan hədisələrə ancaq o halda müdaxilə edir
Kİ, bədxahlıq xeyirxahlıqdan yÜKSəyə qalxmaq, dünyanı idarə etməK,
“Kosmos”a hÖKm eləməK iddiasm a düşür. Ü m um iyyətlə isə, varlıq Ağ
A nanın hÖKmü, Tanrm ın (ideyanm!) iradəsi ilə yaranm ışdır.
TürKİərin törəyişi haqqmdaKi təsəvvür-dastanlar (Boz Qurd
dastanları), çox güm an Kİ, D ünyanm yaranm ası haqqındaKi mifoloji-fəlsəfi-bədii düşüncə-Konsepsiyadan sonra form alaşm ışdır. E.ə.I
m inilliyin o rtaların d a təşəKKÜl tapdığm ı güm an etdiyimiz həmin təsəvvür-dastan GöytürK dövründə (eram ızm I m inilliyinin ortalarm dan sonra), ta rix i ideya-m əzm ununa ciddi xələl gəlmədən yenidən
dirçəlm işdir. D astanm İKİ v a ria n tı GöytürK, onlardan daha fərqli
üçüncü v arian tı isə U yğur dövrünə aiddir. H ər üç m ətn Çin mənbələrində təsb it olunsa da, d astan larm əsas m otivlərinə orta əsrlər
türK mənbələrində də təsadüf edilir.
Oğuz Kağan dastanı qədim türK eposunun ən mÜKəmməl təzahürlərindən biri, bəİKƏ də birincisidir. D astanm e.ə. I m inilliyin sonlarında form alaşdığm ı güm an etməK olar. Eram ızm birinci minilliyində türKİər arasında geniş yayılmış, təxm inən həmin m inilliyin sonu II m inilliyin əvvəllərindən etibarən daha çox oğuz türKİərinin
epİK tarix i fumcsiyasmda çıxış etsə də, mənşəyi, tipologiyası baxım ından üm um türK miqyaslı hadisədir.
Oğuz Kağan dastam nm ideya-məzmunu, poetİK xüsusiyyətləri
barədə Kİfayət qədər təsəvvür yaradan aşağıdaKi əsas yazılı mənbələr mövcuddur: təxm inən XIII əsrdə uyğur əlifbası ilə TürKÜstanda
yazılm ış kİçİk b ir m ətn (əvvəldən də, sondan da naqisdir),
F.Rəşidəddinin XIV əsrə aid farsca “Came ət tə v arix ” Kitabında böyÜK bir hissə, bizə gəlib çıxan nüsxəsi XVI əsrə aid (XI əsr mənbə-

sindən üzü müəyyən redaKtə ilə Köçürülən) “K itabi-D ədə Qorqud”,
XVII əsrdə Əbülqazi xan X ivəlinin yazdığı “Şəcəreyi-təraKİmə” və s.
Oğuz Kağan Tanrı m ənşəlidir, mərKəzləşmiş türK cəmiyyətinin
(dövlətinin) epİK yaradıcısı, hÖKmdarı və ham isidir. Onun Tanrı
mənşəyi ilə yanaşı Tanrı tipologiyası da vard ır kİ, bu da özünü, hər
şeydən əvvəl, göy qızları ilə evlənməsində göstərir. Oğuza (və onun
xalqına) yol göstərən, onu düşm ən üzərində qələbəyə aparan, türKİərin Dünya dövləti yaratm asına KÖməK edən Göy (Boz) Qurd da Oğuzun bilavasitə Tanrı himayəsində olduğunun ifadəsidir.
Oğuz Kağan dastanm m türK epİK ənənəsində həm ideya-estetİK,
həm də forma-poetİK baxım dan möhKəm yer tutm ası dastandan bəhs
edən, deməK olar Kİ, b ütün araşdırm alarda qeyd olunm uşdur. TürK
epos təfəKKÜrünü, görünür, Oğuz Kağan dastanı (yaxud dastanları)
qədər sistem li əks etdirən, bu dərəcədə mÜKəmməl bir əsərə təsadüf
etməK çətindir.
TürK törəyiş təsəw ür-dastanlarm ın, Oğuz Kağanın ideya motivləri əsasında I minilliyin o rtalarm a qədər form alaşdığm ı güman etdiyimiz Siyenpi dastanı II əsrdə yaşamış Siyenpi hÖKmdarı Tanşe Hoay
yabqunun qeyri-adi (ilahi!) doğuluşu, qəhrəm anlağı barədədir. Çin
mənbələrində qısa məzmunu qorunub saxlanmış bu dastanın bir variantının da V.Radlof tərəfindən A ltay tü n d ərin d ən yazıya almması
göstərir k İ, o, türKİərin yaddaşından uzun zaman silinməmişdir.
Alp Ər Tonqa dastam ən geci e.ə. I minilliyin sonlarmda formalaşmış olsa da, həmin dastandan türKCə çox az şey, yalnız M.Kaşqari “Divan”ında qeydə alınmış məşhur ağı qalmışdır. Ancaq güman edilir kİ,
Turan hÖKmdarı Alp Ər Tonqa (Assuriya mənbələrində Maduva, Herodotun “Tarix”inda Madyes, İran mənbələrində Əfrasiyab) haqqmda həm
turanlılar (əslində, türKİər), həm də iranlılar arasmda xüsusi dastan təşKİİ edəcəK qədər əfsanələr, rəvayətlər dolaşmış, Ə.Firdovsi “Şahnamə”ni
yazarKən İran mənbələri ilə yanaşı, türK mənbələrindən də istifadə etmişdir. Ə.Firdovsiyə, haqqmda söhbət gedən mövzuda əsər yazmağı sifariş verən türK hÖKmdarı Sultan Mahmud Qəznəvi həmin mövzunun
türKİər üçün şərəf gətirən hadisələrdən bəhs etdiyini bilirdi, “Şahnamə”
müəllifinin iranpərəst mövqe tutduğunu gödÜKdə isə qəzəblənmiş, şairi
mÜKafatlandırmaqdan, tamamilə təbii olaraq, im tina etmişdi.
Alp Ər Tonqa dastanı “Şahnam ə” m üəllifi tərəfindən “tə h rif
edilsə” də, burada türK hÖKmdarı Alp Ər Tonqanın cahangirlİK ehtirasları, vətənpərvərliyi, haqq-ədalət (dünya nizamı) uğrunda mübarizəsi və s. heç də sonacan itirilm əm işdir. T anrınm iradəsi ilə hərəKət edən hÖKmdar, nəticə etibarilə, taledən qaça bilm ir, bədxah-

lıqla ö ldürülür və “dünya yiyəsiz, sahibsiz qalır”.
D astanda qədim türK İərin geniş coğrafi təfəKKÜrü, dünyada gedən miqyaslı ictim ai-siyasi proseslərə nəzarət edə bilməK bacarığı,
dövlətçilİK təsəvvürləri və s. əks olunur.
M .K aşqari “D ivan”nmdaKi parçalar göstərir Kİ, Alp Ər Tonqa
dastanı iri həcmli mənzum b ir əsər imiş, çox güm an Kİ, I m inillyin
sonu II m inilliyin əvvəllərinə qədər türKİər arasm da onun müəyyən
hissələrini, yaxud ham ısm ı əzbər bilən ozanlar olmuşdur.
D astanm qısa məzmunu Ə.Firdovsinin “Şahnamə”si, M.Kaşqarinin “D ivan”ı əsasm da bərpa edilm işdir (bu zaman N.Atsızm reKonstruKsiyasmdan geniş istifad ə olunmuşdur).
Şu dastanı MaKedoniyalı İsgəndərin TürKÜstana yürüş etdiyi
dövrün hadisələrindən bəhs edən, görünür, e.ə. I minilliyin sonu eramızm İİk əsrlərində üm um türK eposu əsasm da formalaşmış bir
əsərdir Kİ, ondan rəvayətlər şəKİində müəyyən hadisələr M .Kaşqari
“D ivan”m da öz ƏKSini tapm ışdır.
Qədim türK dastanlarm da, əfsanələrində MaKedoniyalı İsgəndərlə bağlı əhvalatlara təsadüf olunm ası dünyanm boyÜK cahangirinin yürüşlərinə, yəni KonKret ta rix i hadisələrə türK epos təfəKKÜmnün reaKsiyasmı göstərir: həm in reaKsiyanm məzmununu bu cür
ümumiləşdirməK olar Kİ, MaKedoniyalı İsgəndər nə qədər məğlubedilməz sərKərdə, nə qədər müdrİK hÖKmdar olsa da,türK dünyası
üçün “gəldi-gedərdir”, ona görə də Şu dastanm ın qəhrəmanı İsgəndərin gəlişini laqeyd qarşılayır, xüsusi bir tədbir görməyi mənasız
sayır. Və üm um iyyətlə m araqlıdır Kİ, qədim dövrlərdən gələn ənənəyə uyğun olaraq, iİK orta əsrlər türK təfəKKÜründə (eləcə də sonralar) qədim dünyanm böyÜK cahangirinə m ünasibət Kİfayət qədər
m üsbət olmuş, dahi mütəfəKKİr Nizami Gəncəvi də “İsgəndərnamən i”ni həm in ənənənin təsiri altm da yaratm ışdır.
ƏrgənəKon dastanı təxm inən I m inilliyin ortalarm da formalaşm ışdır. D astanm m əzm ununu XIV əsrdə F.Rəşidəddin, XVII əsrdə
isə Əbül Qazi xan danışır.
TürKİərdə ƏrgənəKondan çıxmaq yazm gəlişi ilə əlaqələndirilmiş,
bu tarixi hadisəylə bağlı möhtəşəm mərasim yaranmışdır. Həmin mərasimdə dəmir döyməK, yəni dəmirçiliyin müqəddəs (xilasedici) bir sənət
olduğunu nümayiş etdirməK adəti zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır.
U yğur türK İərinin mifoloji, tarixi-estetİK düşüncəsinin məhsulu olan Köç dastanı onlarm ÖtÜKəndən Tarım hövzəsinə Köçmələrindən bəhs edir. D astanm bir v arian tı Çin, digəri İran mənbələrində
qorunub saxlanm ışdır.

Diinyanın yaranması
haqqmda
... Bir zam anlar yalnız Tanrı Qara xan və su vardı. Qara xandan
başqa görən, sudan başqa görünən yox idi. Ağ Ana göründü. O, Qara xana “y arat” deyib yenidən suya daldı. Bunu eşidən Qara xan bir
Kİşi yaratdı. Qara xanla Kİşi intəhasız suyun üstü ilə İkİ qara qaz Kİmi uçurdular. LaKİn halm dan məmnun olmayan Kİşi, Qara xandan
daha yÜKsəKdə uçmaq istəyirdi. Onun istədiyini bilən Qara xan Kİşidən uçmaq qabiliyyətini aldı. Kişi dibsiz suya yuvarlandı. Boğulurdu.
Elədiyinə peşman olub Tanrı Qara xandan bağışlanm asını xahiş etdi.
Tanrı Qara xanın göstərişi ilə sudan bir ulduz çıxdı. Kişi həmin
ulduzun üstünə çıxıb xilas oldusa da, Qara xan onun b ir daha uça
bilməyəcəyini nəzərə alıb dünyanı yaratm aq qərarm a gəldi. Kişiyə
buyurdu kİ, suyun dibinə dalaraq torpaq çıxarsm . Şər düşüncədən əl
çəKməmiş Kİşi torpaq gətirərKən fİKİrləşdi kİ, özü üçün gizli bir
dünya da yaratsm , ona görə də torpağm b ir hissəsini ağzm da saxladı. Elə kİ, ovcundaKi torpağı su üzərinə səpdi, Tanrı Qara xan torpağa “böyü” deyə buyurdu. Torpaq böyüyüb dünya oldu. LaKİn Kİşinin ağzm da saxladığı torpaq da böyüyüb onu boğmağa başladı. Qara
xan ona “tü p ü r!” deməsəydi, boğulub öləcəKdi.
Tanrı Qara xan dümdüz bir dünya yaratm ışdı, laKİn Kİşi tüpürəndə ağzm dan çıxan torpaq bataqlıqlar, təpələr əmələ gətirdi. Hirslənən Qara xan itaətsiz Kİşiyə “ErlİK” (şeytan) adını verib, özünün
işıqlı dünyasm dan qovdu.
Sonra yerdə doqquz budaqlı bir ağac bitirdi, hər budağm altm da
bir adam yaratdı Kİ, bunlar doqquz insan irqinin ataları oldular. ErlİK
insanların gözəlliyini, xoş həyatm ı görüb Tanrı Qara xandan xahiş etdi kİ, həmin insanları onun ixtiyarm a versin. Qara xan vermədi. LaKİn
ErlİK istəyindən dönmədi, insanları öz tərəfinə çəKməyə başladı. Qara
xan insanlarm azğmlığım, Erliyə aldanmalarmı görəndə acıqlandı, onları öz başlarına buraxdı. Erliyi yer altmdaKi qaranlıq dünyanm üçüncü qatma qovdu. Özü isə göyün on yeddinci qatını yaradıb oraya çəkİİdi. MəlƏKİərindən birini insanları qorumaq üçün yer üzünə göndərdi.
ErlİK Tanrı Qara xanm qərar tu td u ğ u gözəl göyü görüb, ondan
icazə istədi Kİ, özü üçün bir göy yaratsm . İcazə alıb yaratdı və aldatdığı şər ru h la rı öz göyündə yerləşdirdi. LaKİn Qara xan görəndə
Kİ, Erliyin təbəəsi onunKundan daha yaxşı yaşayır, mələKİərindən birini göndərib həm in göyü dağıtdırdı. Göy yıxılıb dünyaya düşdü,

dağlar, dərələr, orm anlar m eydana gəldi. Və acıqlanmış Tanrı Qara
xan Erliyi yerin ən aşağı qatına sürdü. B uyurdu kİ, günəşsiz, aysız,
ulduzsuz yerdə dünyanın sonuna qədər qalsm.
T anrı Qara xan göyün on yeddinci qatm da oturub Kainatı idarə
etməKdədir. Ondan bir qat aşağıda Bay Ölgün A ltun dağda qızıl bir
ta x t üstündə oturub. Göyün yeddinci qatında Gün Ana, altıncı qatm da Ay A ta oturm uşlar.

TürKlərin törəyişi haqqmda
(Boz Qurd dastanları)
I variant
Qədim H unların soyundan gələn GöytürKİər Aşina adlı bir ailədən törəm iş, ayrı-ayrı oymaqlar halında yaşamağa başlam ışdılar. Lin
adlı bir xalq tərəfindən məğlub edilib qırıldılar. Yalnız on yaşmda
bir uşaq qaldı. Düşmən onun zəif olduğunu nəzərə alıb öldürmədi,
qıçlarını Kəsib bataqlığa atdılar. Orada peyda olan bir dişi qurd uşağı ətlə bəsləyib böyütdü, onunla ər-arvad Kimi yaşamağa başladı. Və
hamilə oldu. Gəncin yaşadığını bilən düşmən onu tapıb öldürdü.
Qurd isə qaçıb dağlara getdi. Ə trafı yaşıl çöl olan bir m ağaraya sığınıb orada on oğlan uşağı doğdu. Oğlanlar böyüdÜKdən sonra Kənardan gətirdİKİəri qızlarla evləndilər. Hər birindən bir soy törədi. Aşina da həmin soylardan biri idi. Çoxalıb yüz ailə olduqdan sonra yaşadıqları yerə sığmayıb m ağaradan çıxdılar. A ltay dağlarının ətəKİərində məsKuniaşdılar.
II variant
GöytürKİər Hun öİKƏsinin ŞimalmdaKi Sou diyarından çıxmışlar. Onların başm da A Panqpu dururdu. Onun on yeddi qardaşı vardı. Q ardaşları düşmən hücum u nəticəsində öldürüldü. Yalnız Qurddan doğulmuş, yağışa-KÜləyə hÖKm edən İci Nisu Tu qaldı. Onun biri Yaz, dıgəri Qış Tanrısınm qızları olan İk İ arvadı vardı. Bunlardan
dörd uşağı oldu. U şaqlardan biri ağ leyləyə çevrildi. İKİncisi Çiqu ilə
üçüncüsü Çucin hərə bir məsKən tutu b yaşamağa başladılar. Ən böyÜKİəri olan dördüncüsü Na Tuliu isə ulu babası A Panqpunun törəmələrinin məsKunlaşdığı Şin dağlarm a çəKİldi. Burada məsKunlaşmış xalq soyuqdan çox əziyyət çəKİrdi. Na Tulin od tapıb onların canını q u rtard ı. tnsanlar rah at yaşamağa başladılar. Bunu görən qardaşları onu başçı seçib adını TürK qoydular. Na Tuliu - TürKÜn on
arvadı vardı. Onun oğlanları soyadlarm ı analarından alırdılar.
TürK öləndən sonra oğlanları bir böyÜK ağacın altına toplandılar. Ən yÜKSəyə hoppananı başçı seçməK qərarm a gəldilər. TürKÜn
ən cavan arvadı A şinanın oğlu ən gənc olsa da ən yÜKSəyə hoppandığına görə başçı oldu. A şina soyu buradan törədi.

III variant

Oğuz K a ğ a n dastanı

Qədim Kun yabqularından b irin in o qədər gözəl İkİ qızı vardı Kİ,
o, Tanrınm bunları insan övladı ilə evlənməK üçün yaratdığm a heç
cür inanm ırdı. D üşünürdü kİ, həm in qızlar yalnız Tanrıyla evlənə
bilərlər. Bu məqsədlə öİKƏsinin Şimal ucqarlarm da yÜKSƏK b ir qala
tİKdirdi. Qızlarm ı oraya KÖçürdü. Və Tanrıya yalvardı Kİ, onun qızlarm ı arvadlığa qəbul etsin.
Qalanm ətrafında qoca b ir Qurd gecə-gündüz dolaşmağa başladı.
Qorxunc b ir səslə ulayan Qurd qalanı qoruyurdu. Nəhayət, qalanın dibində özünə bir yuva düzəltdi. Uzun zaman onları qoruyan Qurdun
məhz Tanrınm özü olduğunu, atalarm m diləyi ilə gəldiyini anlayan Kİçİk qız bacısma başa saldı Kİ, aşağı enməK lazım dır.
Bu evlənmədən doğulan Doqquz O ğuzlarm səsi Qurd səsini xatırlad ır. Və nəğmə oxuyarKən sanKİ Q urd ulam asm ı təqlid edirlər.

...Ay Kağan günlərin bir günü hamilə olub bir oğlan uşağı doğur. Gözləri ala, saçları, qaşları qara bu gözəl oğlan anasının iİK südünü əmib daha əmmir, dil açıb çiy ət, bişmiş yeməK, şərab istəyir.
Qırx günə böyüyür. Ayağı öküz ayağma, beli qurd belinə, köksü ayı
KÖKsünə oxşayır. Bədəni başdan-başa tÜKİə örtülü imiş.
Ilxıya baxır, at m inir, xalqa əziyyət verən vəhşi heyvanları ovlayırdı. Yenilməz bir igid idi.
Oğuz bir gün tanrıya yalvararKən göydən bir işıq düşdü. Yüyürüb gördü Kİ, işığın ortasm da gözəl bir qız oturub. Qızı sevib aldı.
Günlər, gecələr KeçdİKdən sonra qızm Oğuzdan üç oğlu oldu: birinə
Gün, İKİncisinə Ay, üçüncüsünə Ulduz adı qoydular.
Yenə günlərin birində Oğuz ova getdi. Göl ortasm da bir ağac
gördü. Ağacm Koğuşunda gözəl bir qız oturm uşdu, Oğuz onu görəndə ağlı başm dan getdi. Qızı aldı. Günlər, gecələr Keçəndən sonra o
da üç oğlan doğdu: birinin adm ı Göy, İKİncininKİni Dağ, üçüncüsününKÜnü Dəniz qoydular.
Oğuz xalqı başına yığıb, yeməK-içməK verdi. Məclisin sonunda
dedi:
Mən sinlərqə boldum Kağan,
Alalmq ya, taKi qalqan.
Tamqa bizqə bolsun buran,
K ök börü bolsun qıl uran.
Təmir çidalar bol orman,
Av yirdə yirisin qulan.
TaKi taluy, taKi m üren,
Kün tuq bolqıl, kök qurıqan.
Sonra hər tərəfə elçi göndərib xəbər çatdırdı Kİ, mən hər yerin,
ham ınm hÖKÜmdarı, Kağanı oldum. Yəni Tanrı özü məni Kağan seçdi. Kim mənə baş əysə, hədiyyələrini qəbul edib, onu özümə dost sayaram; Kİm ita ə t etməsə, düşm əndir, üstünə qoşun çəKərəm.
Sağ tərəfdə hÖKmdarlıq edən Altun Kağan baş əydi, itaət elədi, sol
tərəfdə hÖKmdarlıq edən Urum Kağan boyun qaçırdı. Oğuz Kağan hirslənib onun üzərinə yeridi.
Qoşun Buz dağınm ətəyində dayandı. Səhər açılanda Oğuz Kağanm çadırm a bir işıq düşdü. İçindən böyÜK bir erKƏK Göy Qurd (Boz

Qurd) çıxıb “Ey Oğuz, mənim arxam ca gəl” dedi. Oğuz Kağan qoşunu ilə qurdun arxasm ca getdi, ttil çaym a çatdı. U rum Kağan ilə vuruşub qoşununu yendi, Kağan qaçdı. Oğuz Kağan onun öİKƏSİni ələ
Keçirdi.
Oğuz Kağan yoluna davam etdi. Göy Qurd yenə də öndə gedib
yol göstərirdi. K ağan Hind, Tanqut, Suriya və s. öİKƏləri döyüşlə aldı, bir sıra yerlərə, igidlərə ad verdi. Uluğ TürÜK adlı b ir ağıllı qocanı özünə baş vəzir elədi.
Uluğ TürÜK b ir gün yuxuda b ir qızıl yay, üç güm üş ox gördü.
Yay gündoğandan günbatana qədər uzanm ışdı, üç güm üş oxsa şimala doğru uçurdu.
Uluğ TürÜK yuxusunu Oğuz Kağana danışıb “T anrı bütün dünyanı sənin törəm ələrinə bağışlasın” deyir. Oğuz Kağan baş vəzirin sözünü bəyənir. Üç oğlunu gündoğana, üçünü də günbatana göndərir.
BöyÜK oğullar b ir qızıl yay, kİçİk oğullar üç güm üş ox tapıb gətirirlə r... Oğuz Kağan yayı böyÜK oğlanlarm a, oxları da kİçİk oğlanlarına verir.
Q urultay çağırıb xalqla yeyib-içib məsləhətləşdİKdən sonra öIkəsini oğulları arasm da bölüşdürdü.
Və onlara:
Ay oğullar, KÖp m ən aşdum,
Uruşqular KÖp mən gördüm.
Çıda bilə oğ KÖp mən atdum,
Ayğır birlə KÖp yürüdüm,
D üşm anlarım nı ıqlaqurdum ,
D ostlarum nı mən K ültürdüm ,
K ök tenqriqə mən ötədim ...
Sənlərqə birə mən yurdum, - dedi.

Siyenpi dastanı
Molo Neu adında bir Siyenpi K unların ordusunda üç il əsgərlİK
edir. Bu m üddət ərzində arvadı bir oğlan doğaraq adını Tanşe Hoay
qoyur. Molo Neu yurduna qayıdıb uşağı görəndə qəzəblənir, arvadını da, uşağı da öldürməK istəyir. Qadm bu işin onun iradəsi ilə baş
vermədiyini, b ir gün möhKəm göy gurultusundan qorxaraq yuxarı
baxdıqda ağzm a bir dolu dənəsi düşdüyünü, bundan hamilə olub on
aya uşağı doğduğunu söyləyir.
Molo Heu arvadm a inanır, laKİn uşaqdan im tina edir. Anası öz
övladını gizlicə böyüdür. Uşaq yeniyetmə yaşlarına çatanda onların
sürülərini yağmalamağa gələn quldurlarla elə qəhrəm ancasına döyüşür Kİ, böyÜK şöhrət qazanır. Başına çoxlu igidlər toplanır...

öİKəni darm adağm etdi.

Alp Ər Tonqa dastanı
Turan hÖKmdarı Beşəng b ir gün türK ulularını başm a yığıb söylədi kİ, iranlılar bizə çox zülm lər verm işlər, türKÜn öc almaq zamanı
gəlib çıxm ışdır, nə deyirsiniz?.. HÖKmdarm oğlu, köksü aslan köksü
Kimi möhKəmlənmiş Alp Ər Tonqa irəli yeriyib: “Baba, öc almağa, izn
ver, mən gedim”- dedi. Beşəng rü sx ət verdi.
Alp Ər Tonqanm başçılığı altm d a türK-Turan ordusu yazda İrana girdi. Düşmənin ordusunu pozub D ehistan qalasm ı aldılar.
HÖKmdar əsir düşdü. Alp Ər Tonqanm qardaşı Alp A ruz satqm lıq etdi. Alp Ər Tonqa onu öldürdü.
İrana tabe olan Kabul öİKƏsinin padşahı Zal iran lılara KÖməyə
gələrəK türK- T uran ordusuna böyÜK ziyan vurdu. Alp Ər Tonqa
bundan acıqlanıb dustaq saxladığı İran hÖKmdarmı öldürdü.
İran ta x tm a Zev Keçdi. İranla Turan arasm da savaş yenidən
başladı. Q ıtlıq oldu. İnsanlar qırılıb q urtarm asm deyə sülh bağladılar. İran torpaqlarm m Şimal hissəsi Turana qatıldı.
Zev öldÜKdən sonra türK- Turan ordusu yenidən İrana girdi. LaKİn bu dəfə Zalm oğlu Rüstəm onların qarşısm a çıxdı. Alp Ər Tonqanm ordusunu dağıtdı. Az qala Alp Ər Tonqanı da yenəcəKdi, laKİn
türK bahadırları onu q u rtard ılar. Rüstəm Keyqubadı tax ta çıxardı.
Sülh bağlandı və Alp Ər Tonqa vətənə döndü.
İran ta x tm a KeyKavus çıxanda türK- T uran ordusu yenidən İrana girdi, ancaq bu dəfə də yardım a gələn Zal onları məğlub edib
İrandan çıxardı.
KeyKavusun əyləncələrlə məşğul olduğunu bilən Alp Ər Tonqa
yenidən İran üzərinə yeridi. KeyKavus oğlu Siyavuş ilə Rüstəmi onun
qarşısına göndərdi. Qara qayğılı yuxu görən Alp Ər Tonqa sülh bağladı. Buxara, Səmərqənd və Çaçı düşmənə verib Qanq şəhərinə çəkİİdi. Həmin sülhdən razı qalmayan KeyKavus Siyavuşla Rüstəmə qəzəbləndi. Rüstəm acıqlamb, öz öİKƏsinə getdi. Siyavuş isə Alp Ər Tonqaya sığınıb əvvəl türK qəhrəm anlarm dan birinin qızı ilə, sonra isə
Alp Ər Tonqanm gözəl qızı Firəngizlə evləndi. Birinci qadınmdan bir
oğlu oldu, adm ı Keyxosrov qoydular.
Siyavuşu sevməyənlər onu Alp Ər Tonqaya çuğulladılar. Siyavuş öldürüldü. Alp Ər Tonqa ordusuyla öc almaq üçün yeridisə də,
məğlub olub Çin dənizinə qədər qaçdı. Turan yıxılıb yaxıldı.
Alp Ər Tonqa Turanm yıxılıb yaxıldığm a, ordunun dağıldığm a
çox ağladı, öc alm ağa and içdi. N əhayət, ordu toplayıb İrana yeridi,

KeyKavus ta x tı nəvəsi Keyxosrova verdi. Keyxosrov türK- Turan ordusunu da dağıdıb dünyanın yarıdan çoxunu tu td u . LaKİn
onun əsas məqsədi Alp Ər Tonqanı məhv etməK idi. Ona görə də Turanın paytaxtı Qanqda -qalada yaşayan ixtiyar Alp Ər Tonqanm üzərinə yeridi. İran ordusu Turan ordusunu yenib qalaya girsə də, Alp
Ər Tonqa İkİ yüz bəyi ilə qaçıb Çin padşahınm yanm a getdi. Keyxosrov Turan hÖKdarmm ardınca düşdü. Qoşunlar üz-üzə dayandılar.
Alp Ər Tonqa Keyxosrova məKtub yazıb təKİif etdi Kİ, onun seçdiyi
Kənar bir yerdə təKbətəK döyüşsünlər. Keyxosrov təKİifi qəbul etmədi. O rdular vuruşası oldular. Düşmən hiylə işlədib türK-Turan ordusunu yendisə də, Alp Ər Tonqa imKan tapıb yenə düşməndən qurtardı. Ordusunun dağılması, Çin hÖKmdarının ondan üz döndərməsi Alp
Ər Tonqaya ağır təsir etdi, onu sarsıtdı.
Öz öİKəsinə qayıdıb dağda-daşda ac-yalavac dolaşan Alp Ər Tonqa bir m ağarada acı günlər yaşayır, taleyinə yana-yana öz-özünə,
tapdalanm ış vətəninə ağı deyirdi. TürKcə danışdığını görüb onun
Kim olduğunu anladılar və tutm aq istədilər. Ancaq qaçıb suya atıldı. Keyxosrov məsələdən agah oldu. Alp Ər Tonqanı hiylə ilə sudan
çıxarıb öldürdülər.
Turan hÖKmdarının ölümü türKİər-turanlılar arasmda böyÜK həyəcana səbəb oldu, onun ölümünə ağı deyib ağladılar, qan-yaş tÖKdülər:

Alp Ər Tonqa öldümü,
İssiz ajun qaldımı,
ÖdləK öcün aldımı,
İmdi yürəK yırtılur.
ÖdlƏK yaraq gözətti,

Oğru tuzaq uzatdı,
Bəglər bəgin azatdı,
Qaçsa, Kalı qurtulur?
Ulaşıb ərən börləyü,
Y ırtıb yaKa urlayu,
SiKib ünü yurlayu,
Sığtab gözü ö rtü lü r...

Şu Dastanı
İsgəndər Səmərqəndi Keçib türK torpaqlarına girəndə türKİərin
hÖKmdarı Şu adlı b ir gənc idi. Balasaqunda Şu qalasmda böyÜK bir
ordu ilə oturm uşdu. Kimsədən xəbərsiz bir dəstə göndərmişdi Kİ, İsgəndər ordusunun hərəKətlərinə nəzarət etsin.
Şunun bir güm üş hovuzu vardı. İçərisində qazlar, ördəKİər
üzürdülər. Gənc hÖKmdar isə onları seyr edib dincəlirdi. Ondan soruşanda Kİ, “İsgəndər gəlir, nə edəK? DöyüşəK, yoxsa?..” cavabmda
dedi: “ Bu qazlara, ördəKİərə baxm , görün necə gözəl üzürlər”.
Xalq gördü Kİ, dünya hÖKmdarm vecinə deyil, nə döyüşə hazırlaşır, nə də b ir yana qaçmaq fİKri var. Şunun göndərdiyi öncüllər gəlib xəbər g ətird ilər Kİ, İsgəndərin qoşunları yaxm laşır. HÖKmdar ge
cə ilə yürüş əm rini verdi. H azırlıqsız xalq əlinə nə Keçdisə minib Şunun arxasm ca getdi, minİK tap a bilməyən 22 Kişi ailəsi ilə yurdda
qaldı. Onlar “nə edəK?” deyə düşünərKən daha İkİ Kİşi ailələri ilə
oraya yaxm laşdı. Dedilər Kİ, bu h ərif (İsgəndər) gəldi-gedərdi, necə
olsa çıxıb gedəcəK, yurdum uzu tərK etməyəK. Həmin İkİ Kİşiyə “qal
aç” dedilər, onlarm övladları indi “qalac” (Kalaç/ xalaç) adlanır.
İsgəndər qoşunu ilə gəlib haqqmda söhbət gedən 22 Kişini gördü.
Onlarm üzlərindəKİ əlamətlərə baxıb, Kİmsədən soruşmadan “türK manənd” dedi (yəni “türKə bənzəyirlər”). İsgəndərin həmin sözü ilə bu Kİşilərin adı “türKmən” olaraq qaldı. TürKmənlər 24 boydur. 2 boy qalaçlardır Kİ, onlar 22 boy əsil türKmənlərdən fərqlənirlər.
TürKİərin hÖKmdarı Şuya gəlincə, o, Çinə Keçdi. İsgəndər də
onun ardınca düşdü. U yğurda Şu İsgəndərin önünə gənclərdən ibarə t bir qoşun göndərdi. Onlar İcgəndərin öncüllərinə gecə basqını
edib, onları məğlub etdilər.
Sonra İsgəndər U yğurda şəhərlər saldı. B ir m üddət oralarda qaldıqdan sonra çəKİldi getdi. İsgəndər gedəndən sonra Şu geriyə döndü. Balasaquna gəlib Şu şəhərini saldı. Oraya tilsim qoydurdu. İndiyə qədər leylƏKİər o şəhərin önünə gəlir, ancaq o yana Keçə bilmirlər. Tilsim öz qüvvəsini bu günə qədər saxlayır.

ƏrgənəKon dastanı
Moğol elinə Oğuz xan soyundan olan İ1 xan hÖKmdarlıq edirdi.
0, ta ta rla rın da başında duran Sevinc xanla vuruşur, həmişə qalib
gəlirdi. Sevinc xan hədiyyələr göndərərəK Qırğız xanm ı öz tərəfinə
çəKdi. Moğollar bütün döyüşlərdə üstün olduqlarm a görə digər türK
boylarınm onlarda qisası vardı. Ona görə də Sevinc xanm ətrafında
toplaşıb moğolların üzərinə yeridilər.
Moğollar möhKəm dayanm ışdılar. Sevinc xan qoşunun məğlub
olacağmı görüb hiyləyə əl atdı. Xan və bəyləri toplayıb geri çəkİİməK, gedərKən lazımsız m alları buraxm aq buyruğunu verdi. Moğollar elə bildilər kİ, düşmən yenilib qaçır. MöhKəmləndirilmiş ordugahlarından çıxıb, onların ardm cı düşdülər. T atarlar geri dönüb vuruşm ağa başladılar, moğollarm böyÜKİərini qırdılar, KİçİKİərini isə
dustaq elədilər. Dustaq olanlar yiyələrinin soy adını aldılar. Və moğollardan dünyada əsar-əlamət qalmadı.
Moğol hÖKmdarı İ1 xanm oğlu Qıyanla qardaşı oğlu N üküz də
dustaq olm uşdular. Hər İKİsi təzəcə evlənmişdi. İmKan olan Kimi qadınları ilə birlİKdə qaçıb yurdlarm a gəldilər. Döyüşdən on gün Keçmişdi. G ördülər k İ, bəzi heyvanlar da düşməndən qaçıb yurda dönüb.
Onları da götürüb dar dağ cığırı ilə əlçatmaz, ünyetməz bir yerə gəldilər. Bu yer çox gözəl idi: axar çaylar, bulaqlar, çayır-çəmənlər,
meyvəli ağaclar, cürbəcür ov heyvanları... Tanrıya şÜKÜr elədilər.
Qışda m allarm ın ətini yeyir, dərilərini geyir, yazda südünü içirdilər.
Bu yerin adını ƏrgənəKon qoydular, yəni (“hündür dağ yam acı”).
Qıyanla NÜKÜzün övladları oldu, m al-heyvanları artıb çoxaldı.
BöyÜK bir xalq əmələ gəldi. O qədər artd ılar Kİ, ƏrgənəKon onlara
darlıq elədi. B uraya gəlişlərindən dörd yüz il Keçmişdi.
Bir gün toplaşıb söhbət elədilər. Babalarımız deyərdi kİ, ƏrgənəKondan Kənarda gözəl, geniş bir öIkə var, xalqımızı ta ta r qırmış,
öİKəmizi yağmalamış-deyə söylədilər. - İndi gərəK dədə-baba yurdumuza qayıdaq.
Ancaq dədə-babaların buraya qaçıb gəldİKİəri dar cığırı heç Kİm
xatırlam ırdı. Ona görə də ƏrgənəKondan çıxış üçün yol aradılar. LaKİn tapm adılar. B ir dəmirçi gəlib dedi Kİ, burada bir dəm ir mədəni
var, onu əritsəK yol açılar.
Camaat Kİmi KÖmür, Kİmi odun gətirdi. Bir sıra odun, bir sıra
Kömür düzdülər. Dəridən yetmiş KÖrÜK düzəltdilər. Od vurub KÖrÜKlərin ham ısm ı birdən KÖrÜKİədilər. Tanrm ın KÖməyi ilə dəm ir əriyib

yiİKİü b ir dəvə kəçəcək qədər yol açıldı. ƏrgənəKondan çıxdıqları həmin günü moğollar həmişə bayram edirlər. B ir dəm iri qızarana qədər odda saxlar, sonra onu çəkİcIə döyərlər. Bu gün “zindandan çıxıb baba yurdum uza gəldiyimiz g ü n d ü r”- deyərlər.
ƏrgənəKondan çıxıb öz öİKƏlərinə dönəndə moğollarm hÖKmdarı
qıyan soyundan olan Börtə Çinə idi. B ütün boylara xəbər göndərdi
Kİ, biz ƏrgənəKondan çıxıb geriyə-öİKəmizə qayıtdıq. Bəziləri sevindilər, bəziləri Kədərləndilər. T atarlar onlarm üzərinə gəldi. BöyÜK
b ir döyüş oldu. Moğollar düşm əni yendilər, böyÜKİərini qılmcdan Keçirdilər, KİçİKİərini dustaq etdilər. M allarm ı yağm aladılar. Beləcə
dörd yüz ildən sonra tatarlard an qanlarm ı aldılar.

Köç dastanı
Çin variantı
U yğur elində Hulun adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla və Selengə çayları başlardı. Gecələrin birində oradaKi ağacm üzərinə göydən
ilahi bir işıq düşür. Ikİ çay arasında yaşayan xalq bununla maraqlanır.
Görürlər Kİ, ağac qadm Kİmi hamilə olur. İşıq isə doqquz ay doqquz
gün həmin ağacın üzərində parlamaqda davam edir. Ağac yarılır, onun
gövdəsindən beş uşaq çıxır. Xalq onları götürüb böyüdür.
U şaqlarm ən Kiçiyi Buğu Xan böyüdÜKdən sonra ham m ı özünə
tabe edərəK hÖKmdar olur. Xeyli zaman KeçdİKdən sonra Yulun tiqin
hÖKmdarlıq etməyə başlayır. Çinlə bir çox m üharibələr aparır. Nəhayət, gərginliyə son qoymaq məqsədilə oğlu Qalı tiqini Çin hÖKmdarınm ailəsindən K iü Lien adlı bir qızla evləndirməK istəyir.
Tanrı dağının yaxınlığındaKi X atun dağm da saray qurulur. Ətrafda K utlu dağ adm da bir böyÜK qaya varm ış. Çin elçiləri buraya
gələndə özləri ilə baxıcılar da g ətirirlər. Onlar məsləhət görürlər Kİ,
uyğurların haKİmiyyətini sarsıtm aq üçün həmin qayanı yox etməK
lazımdır. Çin heyəti tiqinə bildirir Kİ, qızı o zaman verəcəKİər kİ,
əvəzində K utlu dağı onlara bağışlasın. Tigin razılaşır.
Çinlilər qayanın ətrafın a odun yığıb böyÜK bir tonqal qalayaraq
onu möhKəm qızdırırlar. Üzərinə sirKƏ tÖKÜb parçaladıqdan sonra
Çinə aparırlar.
ƏtrafdaKi b ü tü n quşlar, heyvanlar öz dillərində qayanın getməsinə ağı deyib ağlaşırlar. ÖIkə bir-birinə dəyir. Yeddi gündən sonra
Yulun tigin ölür. Xalq heç zaman rahatlıq üzü görm ür. Yulun tigindən sonra öİKəyə başçılıq edənlər də dünyadan vaxtsız KÖçürlər. Bunu görən hÖKmdarlar paytaxtlarm ı Hoçuya KÖçürməyə məcbur olur,
haKİmiyyətlərini oradan Beş Balığa qədər uzadırlar.
Iran variantı
Qaynağmı KaraKorumdan alan Tuğla və Selengə çaylarının birləşdiyi K um lançuda bir fındıq, bir qayın ağacı vardı. B unlarm arasmda b ir dağ peyda oldu. Gecələrin birində həmin dağın üzərinə göydən bir işıq düşdü. Dağ gündən-günə böyüməyə başladı. U yğurlar
m at-m əəttəl qaldılar. Dağa yaxm laşanda ondan gözəl musiqi səslərinin gəJdiyini eşitdiJər. Dağm özü isə işığa qərq olmuşdu.
N əhayət, doğum saatı yetişdi. Dağdan bir qapı açıldı. İçəridə

ağızları bərabərində əmzİKİər asılm ış beş uşaq vardı. Xalq onları
əzizlədi. BöyÜKdən Kİçiyə doğru adları Sunqur tig in , K u tu r tigin,
T ükək tigin, Ür tigin, Buku tig in idi.
U şaqların T anrı tərəfindən gəldiyini duyan uyğurlar onlardan
birini xaqan eləməK qərarına gəldilər. Buku tigin ağıl, ehtiyatlılıq
və gözəlliyinə görə daha ü stü n olduğundan onun üzərində dayandılar. BöyÜK b ir təntənə ilə onu ta x ta o tu rtd u lar.
Tanrı ona üç qarğa göndərm işdi. Q arğalar öİKədə olub-bitənləri
B uku xana çatd ırırd ılar. Gecələrin birində B uku xan otağm da yatarKən pəncərəsindən bir qız girdi. X an qorxdu, ancaq səsini çıxarmadı. İKİnci gecə qız yenə gəldi. Xan yenə qorxdu, ancaq yenə də səsini çıxartm adı. Üçüncü gecə vəzirinin məsləhəti ilə qızla görüşdü.
H ər gecə birlİKdə Ağ dağa gedər, orada söhbət edərdilər.
Bir gecə B uku xanm yuxusuna ağ saqqallı, ağ dəyənəKİi b ir qoca girib ona fıstıq şəKİində b ir daş verdi. Dedi kİ, bu daşı saxladığı
m üddətdə onun soyunun haKİmiyyəti dünyanın dörd tərəfinə uzanacaq. Neçə illərdən sonra B uku xanm övladlarından b iri naxələf çıxdı. Daşı itird i. Onda gördülər Kİ, bütün heyvanlar, quşlar “köç!..
k ö ç!..” deyə qışqırırlar. Xalq həyəcana gəlib qaçmağa başladı. Harada dayanıb yurd salmaq istədilərsə, həmin səslər gəldi... İndi Beş Balığm olduğu yerə gəlib çatdıqda səslər Kəsildi. Və burada həmin şəhəri salıb yerləşdilər.

QƏDİM TÜRK
ŞERİ
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ədim tü rn şerinin əsasını ruhu, məzmun-mündəricəsi etibarilə qədim türKİərin Özlərinəməxsus mənəvi ovqatım , sosial psixoloji m araqlarını əks etdirən lirİKa təşKİl etsə də, müxtəlif dini-ruhani görüşlərin tə siri ilə yaranm ış, laKİn türK dilinin
poetİK imKanlarını təzah ü r etdirən nüm unələr də Kİfayət qədər
geniş yayılm ışdır. Ümumiyyətlə, qədim türK hÖKmdarlarının saraylarında poeziyaya nə qədər yÜKsəK qiymət verildiyi barədə
əhəm iyyətli tarix i m əlum atlar vardır; məsələn, Bizans elçisi
PrisKUs H un hÖKmdarı A tillanın ziyafət verdiyi zaman İkİ şairin məclisə təşrif buyuraraq hun dilində onun qəhrəm anlığı şərəfinə həsr etdİKİəri şerlər oxuduqlarını yazır.
Qədim türK xaqanlarının poeziyaya xüsusi m arağını göstərən
tarixi faK tlar Kİfayət qədərdir. Ümumiyyətlə, türK xalqının ən qədim zam anlardan başlayaraq şerə məhəbbəti, şairin (və şerin) müqəddəsləşdirilməsi sübuta ehtiyacı olmayan bir gerçəKİİKdir. M .Kaşqari
“Divan”ının girişində türKİərin m üxtəlif əhval-ruhiyyələrə uyğun
şerlər qoşub oxuduqlarını ayrıca qeyd etm işdir.
M üşahidələr göstərir Kİ, qədim türK şeri b iri digərindən həyat
tərzi, mənəvi-estetİK zövqü, dini-ideoloji düşüncələri etibarilə bu və
ya digər dərəcədə fərqlənən şərait, yaxud m ühitlərdə yaranm ışdır kİ,
bu baxım dan belə bir təsn ifat aparm aq mümKündür:

Q

1) obalarda yaranaraq KÜtlələrin əhval-ruhiyyəsini əks etdirən
xalq şeri;
2) siyasi-m ədəni mərKƏzlərdə yaranaraq xaqanların, hərb-dövlət
xadim lərinin qəhrəm anlığım , müdrİKİiyini əks etdirən saray şeri;
3) siyasi-m ədəni mərKəzlərdə yaranaraq xalq arasında təbliğinə
çalışılan, əsasən , gəlm ə dünyagörüşlərini xalqa anlaşıqlı bir texnologiya ilə təqdim edən dini-mistİK şer.

H əmin tə sn ifat, prinsip etibarilə, qədim türK şerinin ideya-mövzu imKanlarmı da əks etd irir.
Qədim türK poeziyasmın yaradıcılarından yalnız az b ir qisminin
adları İİk o rta əsrlər mənbələrində əks olunsa da, həmin poeziyanm
ideya-estetİK zənginliyi göstərir kİ, onların sayı bizə məlum olanlardan bir neçə dəfə çox imiş. LaKİn çox təəssüf Kİ, nə M .Kaşqari, nə
ondan əwəİKİ, nə də sonraKi toplayıcılar bu məsələyə xüsusi diqqət

verməmiş, toplayıb təqdim etdİKİəri poeziya nüm unələrini, bir növ,
m üəllifsizləşdirilm işlər. Heç ola bilməzdi k İ, türK ellərini qarış-qarış
gəzən M .Kaşqari türK şairlərinə ra s t gəlib onlarla görüşməmiş, yaradıcılıqlarm ı bu və ya digər dərəcədə öyrənməmiş olsun. Tanrıçılıqdan
islama Keçid dövrünün böyÜK şair-mütəfəKKİri olan Yusif Xas Hasib
Balasaqunlu da “K utadqu Biliq” əsərində özünəqədərKİ türK şairlərinin yaradıcılıq təcrübəsindən faydalanm ış olmasma baxm ayaraq,
deməK olar Kİ, onlarm heç biri haqqm da məlumat verməmişdir. Qədim türK şairinin bu cür “talesizliy”i onun fərdi yaradıcılıq fəaliyyətin in mənsub olduğu xalqm poetİK dünyagörüşündə tamamilə ehtiva
olunması, əgər belə deməK mümKÜnsə, onda əriməsi ilə bağlıdır.
Xalqla ru h yaxm lığı o səviyyəyə ç a tır Kİ, fərdi üslub xalqm ümumi
yaradıcılıq üslubunun üzvü tərKİb hissəsi Kİmi təzahür edir.
TürK poeziyasınm hələlİK həm adı, həm də əsərləri məlum olan
İİk şairi m ani m ühitində yetişm iş A prm çur Tigindir. Onun İkİ şerini T urfan yazıları içərisində tap araq A.Le K ok nəşr etdirm işdir. Şer~
lərdən h ər İKİsi ilahidir. Maniçi türK poeziyasmm yaradıcıları sırasm da m ənbələr A prm çur Tiginlə yanaşı başqa bir şairin -Kül TarKanm da adını çəKİr. LaKİn onun məlum şerlərdən hansıların müəllifi
olması göstərilm ir. Buddist türK poeziyasm m nümayəndələrindən
isə Ki- Ki, P ratyaya Şiri, Aşıq T utunq, Çısuya Tutunq, Buyan Kaya
Kal, KünçÜK IduK K ut, Kamala A n an ta Şiri, Sılıq Tigin, Kalım Keyşi, Çuçu və b. adları məlum olsa da (sonuncusu adı M.Kaşqari tərəfindən çəKİlən yeganə şaird ir, laKİn “Divan”da onun yaradıcılığı barədə, deməK olar Kİ, heç bir m əlum at verilm ir), həmin şairlər ya Aprm çu r Tigin Kİmi, bir neçə şerin m üəllifidirlər, ya da mənbələrdə
müəyyən m ünasibətlə sadəcə adları qalm ışdır. Və tamamilə təbiidir
Kİ, bu şairlər xalq arasm da, deməK olar Kİ, tanm m am ış, onlarm
əsərləri də yalnız müəyyən m ühitdə (və müəyyən məqsədlə) yazılıb
oxunm uş, yaxud m üvafiq dini-mistİK m usiqinin m üşayəti ilə ifa
olunm uşdur.
İIk o rta əsrlər türK mənbələri təsdiq edir Kİ, ərəb mənşəli “şer”
sözündən əvvəl türKİər bu mənada Koşuq / Koşma, taKşut / taKmaK,
ır / yır, KÜq və s. sözlər işlətm işlər. Həmin söz-term inlər m üasir
türK dillərində də, bu və ya digər fonetİK fərqlərlə işlənməKdə davam edir. TürK dilinin fonetİK, leKSİK, qrammatİK potensialm dan
ustalıqla istifadə edən qədim türK şairləri m üxtəlif funKsional poetİK modellər yaratm ışlar kİ, burada əsas texnİKİ diqqət, tam am ilə təbii olaraq, alliterasiyanm , heca tənasübünün, leKSİK-qrammatİK təKrarlarm , sintaKtİK paralelizm in (KonstruKsiya təK rarlarm m ) gen-bol

işlədilməsindən alınan bədii intonasiyaya, ritm ə verilir.
Qədim türK şerinin həm məzmun, həm də forma xüsusiyyətlərini əks etdirən ən etibarlı mənbə, heç şübhəsiz, M .Kaşqarinin “Divani- lüğət it- türK ”üdür. Burada verilm iş nüm unələrdən görünür Kİ,
qədim türK şerinin heca (təqti) bölgüsü əsasən 4+4 (yaxud 3) dür.
Bir-biri ilə qafiyələnən üç m isra şerin əvvəİKİ və sonraKi bəndlərinin
sonuncu m isralarıyla qafiyələnən “sə rb ə sf’-aparıcı misra ilə tamamlanaraq həm məzmun, həm də formaca bütöv b ir period (bənd) təşKİİ edir. Şerin poetexnoloji sistem ini (bütövlüyünü) də məhz son
m israların harm oniyası təm in edir. M .Kaşqari “Divan”m da pəraKəndə halda verilərəK, hansısa türK sözünün mətndə işlənmə xüsusiyyətini nümayiş etdirməK üçün nüm unə gətirilm iş m üxtəlif bəndlərin
hansı şer m ətninə aid olması da həmin ümumi harm oniya prinsipi
əsasmda m üəyyənləşdirilm işdir.
LaKİn qeyd etməK lazımdır Kİ, qədim türK şerinin tarixən müəyyənləşmiş həmin quruluş tipologiyası əsas olsa da, burada qafiyələnmənin misra əw əlində təzahürünə, bəndin m üxtəlif sayda misralardan təşKİlinə, heca (təqti) bölgüsündə m üxtəlif improvizasiyalara, yaxud az-çox sabitləşmiş fərqli qəliblərə də meydan verilir.
Qədim türK poeziyası barədə danışarKin onun yaranm asmda, ifasında musiqinin əhəmiyyətini ayrıca qeyd etməK lazımdır. M üxtəlif
yazılı mənbələrdə qorunub saxlanmış şer nüm unələrinin poetexnologiyası aydınca göstərir Kİ, musiqi onlarm ritm inin, intonasiyasınm
qurulmasmda mühüm rol oynamış, həmin şer nümunələri yazıya alınarKin musiqinin tələbi ilə müəyyənləşmiş form a (məsələn, şerin ideya-məzmunu ilə o qədər də bağlı olmayan, hətta yazıda bir qədər də
qeyri-poetİK, yaxud qeyri-estetİK görünən m isra, bənd təKrarları) imKan daxilində saxlanılm ışdır.
E. ə. V əsrdə Çar SKİflər tərəfindən H erodota söylənilmiş (və
onun m əşhur “T arix”ində qədim yunanca ək s olunmuş) qədim türK
(quz-oğuz) eposundan bir parça-bəndi gənc türKoloq Zaur Həsənov
qədim türKCəyə tərcümə-reKonstruKSİya etməKİə qədim türK eposu
ilə qədim türK şerinin ideya-estetİK (və linqvopoetİK) əlaqəsini sübut
etməyə çalışm ışdır.
H erodotun verdiyi m ətnin sətri tərcüməsi:
Əgər siz, quşlar Kİmi göyə uçmasanız,
Əgər siçanlar Kİmi yerə girm əsəniz,
Əgər qurbağa təK bataqlığa düşməsəniz,
Onda bu oxlarla vurulacaq və geri dönəcəKSİniz

(Herodot, IV, 132).
Zaur Həsənovun tərcümə-reKonstruKsiyası:
Qalı, qalı, qarğa qalıqa qalımasanız,
Qalı, qaraqu qarım a KÜliməsəniz,
Qalı, qurbağa çülimənə qalımasanız,
Qalı, çuram larla qartlanm ış qarşı bolmassınız.
Qədim türK şerinin zəmanəmizə qədər Çin mənbələrində (və Çin
dilində) gəlib çıxan nüm unəsi də düşm ənin qəfil hücum una məruz
qalaraq yurd- yuvalarm dan didərgin düşməyə məcbur olmuş hun
türK İərinin mənəvi ağrısm ı ifadə edir. Eram ızdan əvvəl II əsrə aid
türKÜnün sətri tərcüm əsi aşağıdaKi Kİmidir:
Yençi-şan dağmı itirdİK,
Q adm larım ızm gözəlliyini əlimizdən aldılar.
Silan-şan yaylalarm ı itirdİK,
Heyvanlarımızı çoxaldacaq vəsaiti əlimizdən aldılar.
A tsız həm in türKÜnün poetİK tərcümə-reKonstruKSİyasmı bu
cür verm işdir:
Yençi tağıq yıtürdimiz,
Katun KÖrKİn alturdımız,
Silan yışıq Kapturdımız,
Adqır, Koçuq alıp bardı.
TürKİərin sosial-siyasi həyatm m üzvü tərKİb hissəsi olan müxtəlif miqyaslı, m üxtəlif xaraK terli m üharibələr, döyüşlər, hərbi-etnoqrafİK m ünaqişələr onlarm ən qədim dövrlərdən bəri xüsusi zövqlə yaratdıqları m iflər, dastanlarla yanaşı poeziyanm da əsas mövzusuna çevrilm işdir. Cəsur igidlərin döyüşlərdə göstərdİKİəri qəhrəm anlığın tərənnüm ü diqqəti İİk növbədə cəlb etsə də, döyüş, yaxud
qəhrəm anlıq türKÜlərində hərbi m ünaqişələrin doğurduğu qeyri-adi
mənzərələr, döyüşçünün Keçirdiyi hisslər də təsvir olunm uşdur.
TürK döyüş sənətini bütün incəlİKİəri ilə əks etdirən bu türKÜlərin,
adı bizə məlum olmayan m üəlliflərinin, haqqm da bəhs etdİKİəri hərbi səhnələrin bilavasitə iştiraKçısı olduğunu söyləməyə, elə bilirİK
Kİ, hər cür əsas vardır.
Döyüş, yaxud qəhrəm anlıq türKÜləri M .K aşqarinin “Divan”mda
pəraKəndə halda verilm iş bənd-nüm unələrin ideya-məzmun, poetİK

forma baxım larm dan ardıcıl düzülməsi yolu tilə tərtib edilmişdir.
Bu şerlərin çoxunda mövzu KonKret, yəni münaqişə tərəfləri əsasən
məlum olsa da, döyüşlərin ta rix i müəyyən deyil, odur kİ, həmin türKÜlərin nə zam an yarandığını yalnız təxm in etməK mümKÜndür kİ,
bu da I m inilliyin İKİnci yarısını əhatə edən böyÜK bir epoxanı təsəvvürdə canlandırır. Bu və ya digər dərəcədə KonKretlİK özünü onomastİKada: etnonim , yaxud etnotoponim (Tanqut, Basmıl, Çomul,
Uyğur və s.), hidronim (Ertış - I r tış çayı, İla - İli çayı) və antroponimlərdə (U tar, K atun Sm ı, Oğraq və s.) də göstərir.
Döyüş, yaxud qəhrəm anlıq türKÜləri, bir qayda olaraq, döyüş
qəhrəm anınm dilindən söylənir Kİ, bu da şerin həm məzmununa,
həm də bədii intonasiyasına müəyyən səmimilİK gətirir. Və həmin
şerlərdə m üəllif-qəhrəm anın xaraKteri açılır. G örünür kİ, o yalnız öz
el-obasmm qoruyucusu olmaqla qalmır, eyni zamanda axın- basqınlara rəhbərlİK edir, qənimət ələ Keçirir, bir qalib Kİmi məğlubu qabiliyyətsizlİKdə suçlayır, yad dinləri qəbul etm iş həm tayfalarına qarşı daha amansız olub onlarm tapınaqlarm ı dağıtm aqdan, müqəddəslərini təhqir etməKdən çəKİnmir... Və bu cür hadisə-əhvalat bolluğu
həmin türKÜlərə aydmca seçilən (şerlərin ritm -intonasiyasına təsir
edən) bir axar-süjet gətirir.
Qədim türK poeziyasınm həm Kəmiyyət, həm də Keyfiyyət-sənətKarlıq baxımmdan əhəmiyyətli bir hissəsi qəhrəm anların ölümünə həsr
olunmuş ağılardır. Bunlardan Turan hÖKmdarı Alp Ər Tonqa, Hun xaqanı A ttila deyilmiş ağılar qədim türKİərin milli dövlətçiliK hissələrinin nə qədər güclü olduğunu bir daha təsdiq edir. Həmin şerlərdə
hÖKmdar-qəhrəmanm tarixi qüdrətindən danışılır, onun ölümü ilə
dünyanın yiyəsiz-sahibsiz qalması, ictimai nizamın pozulacağı göstərilir.
Alp Ər Tonqa ağısı böyÜK Turan hÖKmdarının şərəfinə yaradılmış dastanın davamı (bəİKƏ də, sonluğu) olub M .Kaşğari “Divan”ının
m üxtəlif səhifələrinə bənd-bənd səpələnm işdir. BöyÜK hun-türK
hÖKmdarı A ttilan m ölümünə həsr olunmuş ağı barədə m əlumatı isə
VI əsr tarixçisi Yordanes verir. German-qot dilində mühafizə olunmuş həmin ağm ın sətri tərcüm əsini böyÜK türK ədəbiyyatşünası Fuad K öprülü aşağıdam şəKİldə təqdim edir:
H unlarm ən böyÜK hÖKmdarı, MuncuKun oğlu, ən cəsur tayfaların başında duran A ttila özünə qədər görülm əm iş bir qüvvə ilə S k İtiya, G erm aniya Kİmi böyÜK öİKƏlərə yiyələndi. O, bu böyÜK öIkəIərin bir çox şəhərlərini tu tu b Romanı qorxuya saldı. Başqa yerlərin
də onun pəncəsinə Keçəcəyindən qorxan Roma A ttilan ı yalnız yalvar-

yaxarla, hər il verdiyi vergilərlə sanitləşdirə bildi. B ütün bu qəhrəm anlıqlardan sonra o, taleyin xüsusi bir yardım ıyla dünyadan getdi.
LaKİn düşm ənlərinin hücum u, yaxud öz adam larınm xəyanətilə deyil, toy-düyün nəşələri içərisində, gücünə heç b ir xələl gəlməyən xalqı arasm da, ən k İçİk bir ağrı-acı belə duymadan dünyadan getdi. Heç
b ir Kəsin intiqam tələb edə bilməyəcəyi bu ölümü təsv ir etm əyi Kİm
bacaracaqdır?..
Qədim türKİərin təbiətlə, xüsusilə yazın gəlişi ilə bağlı hissləri,
duyğuları, əsasən ilin bu çağm da KeçirdİKİəri m üxtəlif m ərasim lər
dövrün poeziyasında Kİfayət qədər geniş əks olunm uşdur. Ümidini
təbiətə, onun nem ətlərinə bağlayan, təbiət açılanda açılıb, tu tu lan d a
tu tu lan türK cəmiyyəti üçün dağlarm qarınm ərim əsi, ucsuz-bucaqsız çöllərin yaşıllaşması, ətrafd a ov heyvanlarm m çoxalması, at yürüyən, Karvan Keçən yollarm açılması soyuq, insanları ən m üxtəlif
baxım lardan im tahana çəKən qışdan sonra içdən gələn bir bayram
təntənəsi, dünyaya yenidən doğulma idi. Qədim türK şeri türK insanm m bu təbii həyəcanmı, hər il eyni həvəslə KÜKrəyən enerjisini
özünəməxsus m əharətlə təqdim edir.
Yazm gəlişi ilə əlaqədar Keçirilən m ərasim lər hələ ən qədim zam anlardan müəyyən dünyagörüşü əks etdirməKİə xalqm ətraf aləmi,
eləcə də özünün bu aləmdəKİ yerini dərK etməK üçün əhəmiyyətli ictim ai stim ul olm uşdur. Çoxlu sayda insanları birləşdirən, m üxtəlif
yarışm alarla, ümumən qarşılıqlı əlaqələrlə, sənətKarlıq elementləri
ilə zəngin olan (və başlıcası, təbii axm la yaransa da böyÜK ideya-estetİK məzmun daşıyan) m ərasim lər türK cəm iyyətinin mənəvi-ruhi
birliyinin möhKəmlənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərm işdir.
Dünya poeziyasmm əsas m övzularm dan b iri (bəİKƏ də, birincisi!) olan sevgi bir Kİşinin bir qadm a (yaxud əKsinə) cinsi istəyindən
başlayıb ilahi səviyyəyə qədər qalxan elə b ir mənəvi enerjidir Kİ, onsuz ədəbiyyatı, sənəti təsəvvür etməK, deməK olar Kİ, mümKÜn deyil. TürK poetİK təfəKKÜrünün İİk gənclİK dövründə sevgi türKÜləri,
heç şübhəsiz, zəmanəmizə qədər gəlib çıxanlardan müqayisə edilməyəcəK qədər çox olm uşdur. LaKİn M .Kaşqari “D ivan”m da öz əKsini
tapan şer parçaları da göstərir Kİ, sevgi qədim (və ük orta əsrlər)
türKÜnün zəngin mənəvi aləm inin üzvü tərKİb hissəsidir.
Qədim türKİəri bir az dost, bir az da düşməncəsinə səciyyələndirən m üəlliflər onların xaraK terində üç cəhətə zarafatyana önəm
verirlər: ət yeməK, at minməK və qadm sevməK... Nəzərdən KeçirməK imKanımız olan nüm unələr təsdiq edir Kİ, sonuncu cəhət y
alnız təbii-cinsi ehtiyacın ödənilməsi m ənasm da deyil, eyni zamanda

yÜKSƏK estetİK hisslərin, düşüncələrin tə zah ü rü Kİmi də dərK edilməlidir. Və u n u tm aq olmaz Ki, o rta əsrlərin zəngin türK sufi ədəbiyyatınm , məhəbbət d astan ların ın ideya-estetİK mənbəyində məhz qədim
sevgi türKÜləri dayanır.
Qədim türK şerinin M .Kaşqari “D ivan”m da bu və ya digər dərəcədə öz ifadəsini tapm ış müdrİKİİK lirİKası, yaxud fəlsəfi lirİKa istər-istəməz bu barədə ayrıca danışılm asm ı tələb edir. Həmin şerlər
qədim türK ədəbiyyatınm əsasən son dövrlərinə aid olsa da, deməK
lazımdır Kİ, türK poeziyasmda fəlsəfi düşüncə(müdrİKİİK ünsürləri
İİk m ərhələlərdən Kİfayət qədər əhəmiyyətli yer tutm uşdur. Yusif
Xas Hacib B alasaqunlunun m əşhur “K udatqu biliq” i (XI əsr) də həmin mÜKəmməl ənənələrin bilavasitə davam ıdır.
Qədim türK şerinin I m in illiyin ortalarm dan başlayan, laKİn daha çox I m in illiyin sonu II m inilliyin əvvəllərində geniş m iqyas alan
İKİnci qolu dini-mistİK poeziyadır. Və artıq qeyd edildiyi Kİmi, həmin poeziyanı yaradanlarm adları da bu və ya digər şəKİldə zəmanəmizə qədər gəlib çıxm ışdır. TürK dini-mistİK poeziyası İk İ istiqam ətdə -maniçi və buddist şer istiqam ətlərində inKİşaf etm işdir. Bu şerlər əsl türK şerlərindən (türKÜlərdən) yalnız ideya-m əzm ununa görə
deyil, poetİK form asm a görə də əsaslı fərqlənir. Ən m ühüm fərqlər
ondan ibarətdir k İ, İKİncilərdə 1) həcm böyÜKdür, 2) bəndlər bəzən
dörd yox, səkkİz m isradan təşKİl olunur, 3) m isralar uzundur, 4) qafiyələnm ə adətən m isranm sonunda deyil əvvəlindədir və s.
Qədim türK dini-mistİK şerlərinin m ətnləri XX əsrin əvvəllərində Şərqi TürKÜstanda (əsasən Turfanda) tapılm ış məcmuələrdən götürülərəK A. Le K ok, V.Banq, A.fon. Qaben, R.R . A rat tərəfindən
nəşr edilm işdir. TürK maniçi, yaxud buddist ruhani-m irzələrin uyğur (soqd) əlifbası ilə tə rtib etdiyi bu məcmuələr min il ərzində nə
qədər yaxşı qorunsa da, müəyyən səhifələri düşmıiş, bir sıra hallarda m ətnlər pozulub oxunmaz olm uşdur. Ona görə də qədim türK dini-mistİK şerlərinin bir qismi tam deyil.
Haqqında söhbət gedən şerlərin nə dərəcədə orjinal olub-olmaması türK filologiyasm m mübahisəli məsələlərindən biridir. Və burada bir-birindən əsaslı şəKİldə fərqlənən üç mülahizə mövcuddur:
1. Qədim türK dini-mistİK poeziyası maniçi, yaxud buddist diniideoloji görüşləri bilavasitə təbliğ edən orjinal əsərlərdir.
2. Qədim türK dini-mistİK poeziyası maniçi, yaxud buddist diniideoloji görüşlərini təbliğ edən qədim hind-sansKrit, İran, Çin, Tibet
və s. dillərdə yaranm ış zəngin poeziya nüm unələrinin qədim türK
dilinə bilavasitə tərcüm əsidir.

3.
Qədim türK dini-mistİK poeziyası orjinal maniçi, yaxud buddist poeziyanm ideya-məzmun, poetİK-forma tipologiyasm m təzyiqi
ilə türKCə yaranm ış, bir növ, hibrid bir düşüncənin m əhsulu olan
əsərlərdir. Onları nə tam tərcüm ə, nə də tam orjinal hesab etməK olmazdı.
LaKİn b ir məsələ tam am ilə aydm dır Kİ, qədim türK dini-mistİK
şeri KonKret ideoloji-təbliği məqsədlə - maniçiliyi, yaxud buddizm i
yaymaq məqsədilə qələmə alınm ış olsa da, həm in əsərlər sadəcə nəzm
deyil, yÜKSƏK ədəbi-bədii Keyfiyyətə malİK olub qədim türK İərin bədii-estetİK m ədəniyyətinin yÜKSƏK səviyyəsini bir daha nüm ayiş etd irir.

TÜRKÜLƏR
Döyüş türKİisü
Qurvu çuvaç quruldu,
Tüqüm tİKİp uruldu,
Süsi otun uruldu,
KançuK qaçar, ol tu ta r.
Ərən arıq örpəşür,
Öçin, KeKİn irtəşir,
SaKal tu tu p ta rtışu r,
K öksü ara ot tü tər.
Alplar arıq aİKeşur,
Küç bir qılıp arKaşur,
Bir bir üzə aİKaşur;
Edgərmədip oq atar.
ÖpKəm gəlip oğradım,
A rslanlayu KÜKrədim,
A lplar başın toğradım ,
Emdi məni Kİm tutar?!
T okuş içrə uruştım,
Uluğ birlə qarıştım,
T üküz atın yarıştım,
Aydım: Emdi al, Utar!
Alp ərənnni ödürdüm ,
Boynun anm q qadırdım ,
Altun-Kümüş yüdürdüm ,
Süsi qalın, Kİm ötər?!
Küsi tenqi toKiştu,
Oğuş, qonum OKUştu,
Seriq tapa yaKiştı,
Bizqə Kəlir öç ötər.

Tığraqlanıp səgirtti,
Ərin atın yügürttü,
Bizni Kamuğ anqıttı,
Andağ sügə Kİm yetər?!

Saqqallarından yapışıb dartışırlar,
KÖKSİərindən od çıxır.

Tını yemə öçÜKti,
Əri atı içİKti,
İşi taKi çölÜKtü;
Sözün anınq Kim tutar?!

Qəhrəmanlar yaman vuruşurlar,
Güclərini birləşdirməK üçün KÜrəK-KÜrəyə verirlər,
Bir-biri ilə öyüşürlər,
Ölümdən çəKİnməyib ox atırlar.

Qanı aqıp yuşuldu,
Qabı qamuğ teşildi,
Ölüq bilə qoşuldu,
Toğmuş Künü uş batar.

Coşub hücum etdim,
Aslan Kİmi KÜKrədim,
Qəhrəmanların başçısını (qılmcla) doğradım,
Mənim qarşım ı bu halda Kim ala bilər?!

Başı anınq aliKtı,
Qanı yozup turuK tu,
Balıq bolup tağiKdı,
Emdi anı Kİm yetər?!

Döyüşün ən qaynar yerində vuruşdum,
BöyÜKİərlə üz-üzə gəldim,
Sürətli atla hücum etdim,
Hayqırdım: A1 gəldi, Utar!

Tapdu manqa ılındı,
ƏmgəK KÖrüp ulundu,
Kılmışınqa iləndi,
Tutqun bolup ol Katar.

Qəhrəman igidini öldürdüm ,
Onların boynunu qanırıb qırdım,
Qızıl-gümüş yağmaladım,
ƏsKəri çox, Kİm Keçər?!

Emdi udın odundu,
Kidin təlim ÖKÜndü,
İ1 bolqalı igəndi,
Andaq əriq Kİm utar?!

Gücü tÜKənənə qədər (düşmən) vuruşdu,
El-obalarını (KÖməyə) çağırdılar,
Əsgərlərimizə yaxınlaşdılar,
Gəlib bizdən intiqam almaq istədilər.

Kəldi bərü arturu,
Birdi ilin arturu,
Munda qalıp orturu,
Büqrü bolup, ün bitər.

Güvənib (üzərimizə) at sürdülər,
İgidlər at çapdılar,
Bizim hamımızı qorxutdular,
Bu cür ordunun öhdəsindən Kİm gələr?!

Tərcüməsi:

Axırda yenə yoruldular,
İgidlər başçısının atı ələ Keçdi,
İşi fənalaşdı,
Artıq sözünə Kİm əməl edəcəK?!

Xaqan yurdu quruldu,
Bayraq qaldırılıb, təbil vuruldu,
(Düşmən) qoşunu ot Kİmi biçildi,
SərKərdəsi qaçar, onu tu tarıq .

İgidlər yaman qəzəblidirlər,
İn tiq a m h issi ilə, Kİnlə b a x ış ırla r,

Qanı axıb fışqırdı,
Bədəni deşİK-deşİK oldu,
(Min ilin) ölülərinə qoşuldu,
Budur, doğmuş günü batar.
Yarası şişib qalxdı,
Qanı axıb durdu,
Şəhərli idilər, dağlara qaçdılar,
İndi onlarm arxasmca Kİm çata bilər?!
Tapdu mənə sığmdı,
Zəhmət çəKdi, candan bezdi,
Elədiyinin əvəzi budur,
Dustaq olub dərdə düşər.
İndi yuxudan ayıldı,
Nədən belə peşiman oldu,
O Kİ sülhdən qaçmışdı,
Bu cür igidə Kİm qalib gələr?!
Hücumla üstümüzə gəldi,
Elini-dövlətini (bizə) qənimət verdi,
Burada qalıb dizə gəldi,
Beli bÜKÜlüb, səsi çıxmaz.
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Doyuş turnusu
Budraç yemə qudurdu,
Alpağutun adırdı,
Süsin yana qadırdı,
Kəlgəli met irKƏşür.
U sıtqan Kuyaş Kapsadı,
Um unçluğ adaş tepsədi,
E rtiş suvun Keçsədi,
Budun anm ürKÜşür.
Ertiş suvı, Yeməgi,
Sıtqar tutar biləgi,
K ür m et anınq yürəgi,
Kəlgəli m et irKİşür.
Kəlsə apanq tərKənim,
İtilgə m et türKÜnim,
Yadılmaqay terKİnim,
Emdi çəriq çərgəşür.
Bıçqaş bitiq qılurlar,
And Key yemə b irü rlər,
X andan basut tilərlər,
Basmıl, Çomul tirK əşür.
Basmıl süsin Komıttı,
Barça Kəlip yum ıttı,
A rslan tapa em itti,
QorKup başı tezginür.
Tünlə bilə Köçəlim,
Yamar suvun Keçəlim,
TernqÜK suvun içəlim,
YuvKa yağı ovulsun.
Tanq ata yortalım,
Budruç qanın irtəlim,
Basmıl bəgin örtəlim,
Emdi yigit yuvulsun.

QiKrıp atığ Kemşəlim,
QaİKan, süngün çumşalım,
Qaynar yana yumşalım,
Qatğı yağı yovulsun.
Teqrə alıp egrəlim,
Attın tüşüp yügrəlim,
Arslanlayı KÜKrəlim,
Küçi anınq Kəvilsün.
Tərcüməsi:
Budraç da qudurdu,
Alplarını ayırdı,
O rdusunu yenə (üzü bəri) döndərdi,
(Üstüm üzə) gəlməK üçün toplaşırlar.
Qanlı günəş basdı,
Umduğumuz dost (bizi) qısqandı,
İrtış çaymı KeçməK istədi,
Xalq ona görə hürKÜr.
İrtış çayı, Yiməyi,
Sığayırlar biləyi,
Coşub onun ürəyi,
(Hücuma) gəlməK üçün yığışırlar.
Xaqanım əgər gəlsə,
Birliyim möhKəm olar,
El-obam dağılmaz,
İndi ordu düzülür.
Vuruş yazısı yazırlar,
Bağlılıq andı verirlər,
Xandan yardım diləyirlər,
Basmıl, Çomul yığılır.
Basmıl ordusunu coşdurdu,
Hamısı gəlib toplaşdı,
Arslana sarı yeridi,
Qorxudan başları fırlanır.

(Gəlin) gecəynən k ö ç ə k ,
Yamar çayını KeçəK,
Bulaq suyunu İ ç ə k ,
Azğm düşmən dağılsm.
Dan üzü hücuma KeçəK,
Budruç xanını istəyəK,
Basmıl bəyinə od vurub yandıraq,
Haydı, igidlər toplansın.
Hayqırıb atı sürəK,
Qalxan, süngü ilə cumaq,
Qaynayıb yenə yumşalaq,
Sərt düşmən əzilsin.
M ühasirəyə salıb əhatə edəK,
A tdan düşüb yüyürəK,
Aslan K i m i K Ü K r ə y ə K ,
Onun (düşmənin) gücü tÜKənsin.

Axın (yağma) türKiisü
Kimi içrə oldurup
tla suvun Keçtimiz,
U yğur tap a başlanıp
MınqlaK ilin açtım ız.
Tünlə bilə bastımız,
Teqmə yandaK bustım ız,
K əsm ələrin Kəstimiz,
MınqlaK ərin biçtimiz.
Qudruq Katığ tüqdümüz,
Tenqriq öküş öqdümüz,
Kəmşip atığ təqdimiz,
Aldap yana qaçtımız.
BeçKəm u ru p atlaKa,
UyqurdaKi tatlaKa,
Oğrı yavuz ıtlaKa
Q uşlar Kibi uçtum uz.
Kelngizləyü aKtımız,
Kəndlər üzə çmtımız,
Furhan evin yiKtımız,
Burhan üzə sıçtımız.
Ağdı Kizıl bayraK,
Toğrı Kara torpaK,
Y etşü Kəlip OğraK,
T oksip anın Kİçtimiz.
Tərcüməsi:
Gəmiyə o tu raraq
İli çaym ı KeçdİK,
U yğurlara yeriyib
M ınqlaq elini açdıq.
Gecəynən (onu) basdıq,
H ər tərəfin i pusduq,

At örKənini açdıq,
Mmqlaq ig idin biçdİK.
(Atların) quyruqlarını m ö h K ə m
Tanrını çağırıp ö y d Ü K ,
Birləşib atla hücum etdİK,
Aldadıb geri qaçdıq.
Zərbə vurub atlara,
UyğurdaKi ta tla ra,
Oğru quduz itlərə
Quşlar Kİmi uçduq.
Sellər Kİmi axdıq,
Kəndlər üstünə çıxdıq,
Budda evini yıxdıq,
Bütlər üstünə saçdıq.
YÜKsəldi al bayraq,
Qalxdı qara torpaq,
Gəlib yetdi Oğraq,
Vuruşub ondan KeçdİK.

düydÜK

Alp Ər Tonqanın ölümünə ağı
Alp Ər Tonqa öldümü,
İsiz ajun qaldımu,
ÖdləK öçin aldımu?!.
Emdi yürəK y ırtılu r.

Könqlüm için örtədi,
Yatmış başığ Kartadı,
Keçmiş ödüğ irtədi,
Tün-Kün Keçip irtəlü r.
Tərcüməsi:

ÖdlƏK yaraq Közətti,
Oğru tuzaK u zattı,
Bəglər bəgin azıttı,
Qaçsa Kalı qurtulur?

Alp Ər Tonqa öldümü,
Dünya yiyəsiz qaldımı,
Tale öcün aldımı?!.
Arıq ürəK yırtılır.

Ulşıp ərən börləyü,
Yırtıp yaKa urlayu,
SiKrıp üni yurlayu
Sığtap KÖzi örtülür.

F əIək fü rsə t gözlədi,
Gizlicə tələ qurdu,
Bəylər bəyini apardı,
Qaçsa necə qurtulacaqdı?

Bəglər atm arqurup,
Kadqu anı turqurup,
Menqzi-yüzi sarqarıp,
KörKÜm anqar türtülür.

İgidlər qurd Kİmi uladı,
Yaxa yırtıb hıçqırdılar,
Ağı deyib sızladılar,
Yaşdan gözləri örtülür.

ÖdlƏK arıq Kəvrədi,
Yunçıq, yavuz tavradı,
Ərdəm yemə savradı,
A jun bəgi çərtilür.

Bəylər atlarm yordular,
Dərd onları üzüb,
Bət-bənizləri saralıb,
(SanKİ) zəfəran sürtülüb.

ÖdləK KÜni ta v ra tu r,
YalnquK KÜçin Kəvrətür,
Ərdin ajun sevritür,
Qaçsa taKi ertilü r.

Zəmanə təmiz pozuldu,
Zəif, tənbəl hərəKətə gəldi,
ƏrdəmlİK də sovuldu,
Dünyanın ağası yerə gömülür.

Bilgə bögü yunçıdı,
Ajun atı yençidi,
Ərdəm əti tınçıdı,
Yerqə təgip sürtülür.

F əIək günləri dolandırır,
Məxluqların gücünü əlindən alır,
Dünyanı igiddən boşaldır,
(Nə qədər) qaçsa da igid ölür.

ÖgrəyİKÜ mundağ oq,
Munda adm tıldağ oq,
Atsa ajun uğrap oq,
Tağlar başı Kərtilür.

BilİKİi müdrİK yoxsul oldu,
Dünyanm atı azğınlaşdı,
Ərdəmin vücudu çürüdü,
Yerə dəyib sürtülür.

(Onun) adəti belədir,
Bundan başqası bəhanədir,
Tale gəlib ox atsa,
Dağların başı hamarlanar.
Könlümün içini yandırdı,
Sağalmış yaramı qopardı,
Keçmiş günləri aradı,
Gecə-gündüz Keçmişlər aranır.

Ağı
İrdi aşm tatırqan,
Yavlaq yağıq Katarqan,
Boynun tutup Kadırqan,
Bastı ölüm aqtaru.
İrdi aşm tatırqan,
Yavlaq yağıq Kaçırqan,
Oğraq süsin Kaytarqan,
Bastı ölüm aqtaru.
Yağı otm öçürqən,
Toydan anı Köçürqən,
İşlər üzüp Keçirqən,
Təgdi oqı öldürü.
T urqan uluq ışlaKa,
Tirqi urup aşlaKa
Tumluğ Kadır KişlaKa,
Kodtı əriq umduru.
Tərcüməsi:
YeməK verən idi,
Azğın düşməni dəf edən (idi),
Boynunu tutub qanıran (idi),
Ölüm basıb yerə çaldı.
YeməK verən idi,
Azğın düşməni qaçıran (idi),
Oğraq qoşununu (geri) qaytaran (idi),
Ölüm basıb yerə çaldı.
Düşmən odunu söndürən,
Döyüş mərKəzindən onu qovan,
İş bacaran (idi),
(Taleyin) oxu dəyib öldürdü.
BöyÜK işlər (görməyə) qalxırdı,
YeməK süfrəsi açırdı
Sərt soyuq qışlarda (da),
İgidləri umudsuz qoydu.

A ğı
A nlar b u lu t örləp KÜKÜrəp
AİKUKamu Kar yağurur,
A k bir saçlığ Karı anam
A çıyum u yaşlarm aKudur?..
K aralar b u lu t örləp KÜKÜrəp
K arm u yağm ur ol yağurur,
K arı yaşlığ ol anam
K ayğudam u yaşm aKidır?..
YazKi b u lu t yaşlap KÜKÜrəp
Y ağm urlarm u ol yağıdur,
Yaşı Kİçiq alğanlarım
Yaşlarmmu amdur?..
K üzkİ b u lu t KÜKÜrəp örləp
Köpmü yağm ur ol yağıdur,
Könqül taşım İkİ Kİçiq
Köz yaşlarm m u ol aKidur?..
Tərcüməsi:
Ağ b u lu d lar qalxıb KÜKrəyib
Hər tərəfəmi qar yağdırır,
(Yoxsa) ağ saçlı qarı anam
Acılarlamı göz yaşlarmı axıdır?..
Q ara b uludlar qalxıb KÜKrəyib
Qarmı, yağışm ı yağdırır,
(Yoxsa) o qarımış, yaşlı anam
Dərddənmi göz yaşlarmı axıdır?..
B ahar bu lu d ları şimşəK çaxıb KÜKrəyib
Y ağışlarm ı yağdırır,
(Yoxsa) yaşı kİçİk aldıqlarım
Göz yaşlarımı axıdır?..

Payız buludları KÜKrəyib qalxıb
Çoxmu yağış yağdırır,
(Yoxsa) KÖnül daşım İkİ kİçİk
Göz y a ş la rın ım ı a x ıd ır? ..

Yaz türKİisü
Kar-buz qamuğ ərişdi,
Tağlar suvı anışdı,
KÖKSin b u lu t örüşdi,
KayquK bolup əgrişür.
Kəldi əsin əsnəyü,
KudKa tÜKƏİ üsnəyü,
K ırdı budun Kasnayu,
K ara b u lu t KÜKrəşür.
Ay Kopup evlənüp,
Aq bulut örlənüp,
Bir-bir üzə ÖKİünüp,
Saçlıp suvı enqrəsür.
Ördi b u lu t m qraşu,
Aqdı aqm münqrəşü,
K aldı budun tanqlaşu,
KÜKrər taKi m anqraşur.
KaKİar Kamuğ KÖlərdi,
Tağlar başı ilərdi,
A jun tm ı yılardı,
T ü-tü çİçək çərgəşür.
K ulan tÜKƏİ Komıttı,
YrKar, suKaK yum ıttı,
Yaylağ tapa em itti,
TirİK tu ru p səgrişür.
A lm , töpü yaşardı,
U ru t atm yaşurdı,
K ölninq suvın KÜsərdi,
Sığır, buKa m ünqrəsür.
Koçnqar, təKƏ seçildi,
Sağlıq sü riq Koşıldı,

S ütlər Kamuğ yuşuldı,
Oğlaq, k u zi yam raşur.
Yaşın atıp yaşnadı,
Tuman tu ru p tuşnadı,
Adqır, Kisır Kİşnədi,
Ögür alıp oKraşur.
Yi Iki yazm atlanur,
Otlap anm ətlənür,
Bəglər semüz atlanır,
Sevnüp ögür ısrışur.
Y ağm ur yağıp saçıldı,
Türliq çİçək suçuldu,
Yinçü Kabı açıldı,
Çından, yapar yuğruşur.
Teqmə çİçək ÖKÜldi,
BuKUKİanıp bÜKÜldi,
Tüqsin tüqun tüqüldi,
Yarqalı m at yörKƏşür.
Tümən çİçək tizildi,
BÜKÜndən ol yazıldı,
Öküş yatıp üzəldi,
Yirdə Kopa adrışur.
Kızıl, sarıq arKaşıp,
YıpKin yaşıl yürKƏşip,
Bir-birqərü yörKƏŞip,
YalnquK anı tanqlaşur.
Tərcüməsi:
Qar-buz hamısı əridi,
Dağların suyu axdı,
Mavi bulud yÜKSƏldi,
Qayıq Kİmi siİKƏlənir.
K üIək əsib gəldi,
SanKİ vurub yıxacaq,

Xalqı üşüdüb qırdı,
Qara bulud KÜKrəyir.
Ay doğub halələnib,
Ağ bulud (göyə) qalxıb,
Bir-birinin üstünə yığılıb,
Suyu axıb inildəyir.
Bulud inildəyib çıxdı,
Sellər gurlayıb axdı,
Xalq çaşıb qaldı,
(Bulud) KÜKrəyib hayqırır.
Bütün sular qabardı,
Dağlann başı açıldı,
Dünya-aləm isindi,
Min bir çİçək düzüldü.
Qulanlar tamam coşdu,
Sığm, KeyİK toplaşdı,
Yaylaq tərəfə üz tutdu,
Sıra-sıra qaçışırlar.
Dağlar, təpələr yaşıllaşdı,
Quru otlar canlandı,
Gölün suyu qalxdı,
Sığır, buğa mələşir.
Qoçlar, təKələr seçildi,
Sağmal sürü hərəKətə gəldi,
Süd axıb durdu,
Oğlaq, quzu (bir-birinə) qarışır.
ŞimşəK çaxıb parladı,
Duman qalxıb dağıldı,
Ayqır, qısraq Kİşnədi,
Yaxmlaşıb bağırışırlar.
İlxı yazda at olur,
Otlayıb KÖKəlir,
Bəylər gümrah atlara minirlər,
Sevinib taylar tapışır.

Yağış yağıb tÖKÜldü,
M üxtəlif çiçəKİər üzə çıxdı,
İncinin qabı açıldı,
Sandal, müşK qoxusu yayıldı.
Hər cür çİ çək yığıldı,
Tumurcuqlanıb bÜKÜldü,
Düyüm düyüm düyüldü,
Açılmaq üçün hazırlaşır.
Min bir çİçək düzüldü,
TumurcuKdan çıxdı,
Çox yatıb darıxdı,
Yerindən qopub ayrılır.
Qırmızı, sarı (çiçəKİər) yanaşı durdular,
Yamyaşıl çiçəKİər baxışdılar,
Bir-birinə sarmaşdılar,
Xalq onlara heyran qalır.

__________________________________________

Qışla Yazın deyişm əsi
Kış yay bilə toKişdı,
K ınqır KÖzin baKişdı,
TutuşKalı yaKişdı,
UtKalı m at oğraşur.
Yay kiş bilə K arıştı,
Ərdəm yasın K urıştı,
Çəriq tu tu p KÜrəşti,
Oqtağalı u tru şu r.

(Kış):
Öl, Kar Kamuğ Kişm inər,
A şIik , tarığ anm önər,
YavlaK yağı məndə tm a r,
Sən Kəlipən təprəşür.
(Yaz):
BalçiK, baliK yoğrulur,
Çığay, yavuz yığrılur,
ErnqəKİəri oğrulur,
Odğuç bilə evrişür.

Kış yayqaru savlayur:
Ər, at mənin yavrayur,
İqlər yemə savrayur,
Ət, yin taKi bəKrişür.

Tərcüməsi:

(Yaz):

Qış ilə yaz döyüşdü,
Qəzəbli baxışlarla baxışdılar,
Tutaşmaq üçün yaxınlaşdılar,
(Bir-birini) yıxmaq üçün çalışırlar.

Tum luq Kəlip Kapsadı,
K utluğ yayığ təpsədi,
K arlar ajun yapsadı,
Ət, yin üşüp emrişür.

İgidlİK yaymı qurdular,

(Kış):

Əsgər yığıb vuruşdular,
Oxlarla atışdılar.

Səndə Kopar çadanlar,
K udqu sinqəK, y ılan lar,
Düg m inq Kayu tü m ən lər
KudruK tİKİp y ü g rü şü r.

Qış yaya (üz tutub) söyləyir:
Ər, at mənimlə sərtləşir,
XəstəlİKİər də aradan qalxır,
Vücud, bədən gümrahlaşır.

(Yaz):
Səndən Kaçar sundılaç,
Məndə tm a r Karqılaç,
T atlıq ötər sanduvaç,
ErKƏK-tişi u çru şu r.

Yaz ilə qış çəKİşdi,

(Yaz):
Soyuq gəlib (hər tərəfi) bürüdü,
Xoşbəxt yazı qısqandı,
Qar dünyanı örtdü,
Vücud, bədən üşüyüb titrəşir.

(Qış):

Səndə çıxar çayanlar,
Ağcaqanad, ilanlar,
Minlərlə, on minlərlə
Quyruq qaldırıb qaçışırlar.

Ov türKüsü
Yiitləriq ışlatu,
Yıqaç, yemiş ırğatu,
Kulan, K e y İK avlatu
Badram Kilıp avnalım.

(Yaz):
Çayır quşu səndən qaçar,
Qaranquşlar məndə d u ru r,
Bülbül dadlı-dadlı ötər,
ErKƏK-dişi cütləşir.
(Q ış)‘

Yağış, qar qışda yağar,
YeməK, ƏKİn onunla başa gələr,
Azğın düşmən saKİt o tu rar,
Sən gələndə tərpəşər.
(Yaz):
Palçıq, zığ dizə çıxır,
Yoxsul, düşKİin bürüşür,
Barmaqları üyüşür,
Qığılcımla oynayır.

Tosun münüp səgirtsün,
Esizligin amurtsun,
İtKa KeyİK Kaytarsun,
Tutm uş sanıp umnalım.
Çağrı birip Kuşlatu,
Tayqan ıdıp tışlatu,
Tİİkİ, tonquz taşlatu,
Ərdəm bilə ödləlim.
Küqlər Kamuğ tüzüldi,
İvriK, idiş tizildi,
Sənsiz özüm özəldi,
Kəlgil amul oynalım.
İvriK başı Kazlayu,
SağraK tolu Közləyü,
SaKinç Kodı Kİzləyü,
Tün-Kün bilə sövnəlim.
Ottuz içip KiKralım,
YoKar Kopup səgrəlim,
A rslanlayu KÜKrəlim,
Kaçtı saKinç sevnəlim.
Tdrcüməsi:
Gəncləri çalışdırıb,
Meyvə, yeməK topladıb,
Qulan, KeyİK ovladıb
Bayram edib əylənəK.

Dayça minib səyirtsin,
ÖfKƏsi atlansın,
İtə KeyİK qaytarsın,
Tutduğuna ümid edəK.
Şahin buraxıb quş ovlayaq,
Tazı buraxıb (ov) qapdıraq,
TüIkü , donuz vuraq,
IgidliKİə öyünəK.
Nəğmələrin hamısı səsləndi,
Badə, qədəh düzüldü,
Sənsiz KÖnlüm üzüldü,
Gəl astadan oynayaq.
Qədəh başı qaz Kimi,
Badə dolu göz Kİmi,
Gizləyib dərdi-səri,
Gecə-gündüz sevinəK.
Üç-üç içib hayqıraq,
Yuxarı tullanıb qaçaq,
Aslan Kİmi KÜKrəyəK,
Dərd-sər gedib sevinəK.

İdil türKİisü
Etil suvu aKa turur,
Qaya tübi KaKa tu ru r,
Balıq, telim baKa tu ru r,
Kölünq tam Küşərür.
Tərcüməsi:
Idil çayı axıb gedir,
Qaya dibini döyüb gedir,
Balıq, çoxlu qurbağa var,
Göl də su ilə dolub daşır.

Sevgi türKİisü
Könqlüm anqar Kaynayu,
İçtin anqar oynayu,
Kəldi manqa boynayu,
Oynap məni arqarur.
Bardı KÖzüm yaruKU,
Aldı özüm KonuKU,
Kanda erinç KaniKi,
Ümdi udm odqurur.
ÜdİK məni Komıttı,
SaKinç manqa yum ıttı,
Könqlüm anqar em itti,
Yüzüm məninq sarqarur.
Kördü məni emləyü,
BaKtı manqa imləyü,
Kaldım KÖnqül tum lıyu,
Kadqu məni tu rq u ru r.
Tərcüməsi:
Könlüm ona qaynayır,
İçdən onunla oynayır,
Gəlib mənə naz edir,
İşvəsilə məni haldan salır.
Gözümün işığı getdi,
Mənim ruhumu alıb apardı,
Görəsən indi hardadır,
Gözümə yuxu gəlmir.
Sevgi məni coşdurdu,
Kədər məni çulğadı,
Könlüm ona meyl etdi,
Mənim üzüm saralıb-solur.

Məni (dərdinə) dərman saydı,
Mehriban-mehriban baxdı,
İçimi don vurmuş Kİmi durub qaldım,
Həsrət məni lal eləmişdi.

Sevgi türKİisü
Bulnar məni ulas köz,
Kara mənqiz, Kizıl yüz,
Andan tamar tÜKƏl tüz,
Bulnar yana ol Kaçar.
Yığlap udu artadım,
Bağrım başm qartadım,
Kaçmış Kutuğ irtədim,
Yağmur Kİmi qan saçar.
Avlap məni Koymanqız,
AyiK ayıp Kaymanqız,
AKar KÖzüm uş tenqiz,
Teqrə yerə kuş uçar.
YÜKnüp manqa imlədi,
Közüm yaşm yamladı,
Bağrım başm emlədi,
EİKİn bolup ol Keçər.
Tərcüməsi:
Yandırar məni xumar göz,
Qara xal, gözəl üz,
Ondan gözəllİK damar,
O (məni) yandırıb qaçar.
Ağlaya-ağlaya haldan düşdüm,
Bağrımm yarasını qopartdım,
Qaçmış bəxtimi aradım,
(Gözüm) yağış Kİmi qan saçar.
Məni ovlayıb, qoymayın,
Söz verib, (sonra) qaçmayın,
Gözüm yaşı dəniz Kİmidir,
Ətrafında quşlar uçar.

Əyilib mənə göz etdi,
Gözümün yaşı getdi,
Ürəyimin yarasmı sağaltdı,
Yol adamıdır, o (gəlib) gedər.

MüdrİKİİK türKÜsti
Kılmağu KiliKİarnı
Aşnuça sanmış KərəK,
Sanmadm Kilmışta Kİn
Netəgin tanm ış KərəK?

Ayıbsız olduqdan sonra
Nə etsə .......... gərəK.
Ayıbsız arvada ər
Boynunu əyməK gərəK,
O cür düzgün insanla
DirilİK tapm aq gərəK.

KiçİKKən tonlar Kİrin
Suv özə yumış KərəK.
Söz Kİri Kİtməs yusa,
Netəgin Kilmış KərəK?

Həqiqətən, düz olsa,
Ona can verməK gərəK.
Bu, əbədi bir gerçəKİİKdir, əbədi,
Daha nə deməK gərəK.

Nə xoş bu ayıbsızliK,
Ayıbsız bolmuş KərəK.
Ayıbsız bolm ışta Kİn
Nə Kilsa...........gərəK?
Ayıbsız tişİKƏ ər
Boyunın sumış KərəK,
01 andağ tüzün birlə
Tiriqliq Kilmış KərəK.
AKiKat, bolsa tüzün,
Anqa can bizmiş KərəK.
Mənqi çın ol mənqi ok,
TaKi nə aymış KərəK.
Tərcüməsi:
Etməməli işləri
Öncədən bilməK gərəK.
Bilmədən edib, sonra
Nə cürə danmaq gərəK?
Kirlənmiş p altar Kİrin
Su ilə yumaq gərəK.
Söz Kİri yumaqla getməz,
Görəsən necə etməK gərəK?
Nə xoş bu ayıbsızlıq,
Ayıbsız olmaq gərəK.

TürK və tatm türKÜsü

TÜRK MANİÇİ ŞERİ

Türn
Kaçan KÖrsə anı TürK,
Budun anqa aydası:
M unqar təg ir ululuq,
M undanary Kəslinir.
Tərcüməsi:
Haçan görsələr onu - TürKÜ,
Xalq ona deyəcəK:
Ululuq buna aiddir,
Bundan ayrısı yoxdur.
Tat
Kəldi manqa tat,
Aydım: emdi yat,
KuşKa bolup ət,
Səni tilər us, böri.
Tərcüməsi:
Mənim yanıma (bir) tat gəldi,
Dedim: di yat,
Kuşlara ət ol,
Səni quzğun, qurt istər.

İlahi
Tanq Tenqri Kəlti,
Tanq Tenqri özi Kəlti!
Tanq Tenqri Kəlti,
Tanq Tenqri özi Kəlti!
T urunqlar, Kamağ beqler, Kadaşlar,
Tanq Tenqriq öqəlim!
Körüqmə Kün Tenqri,
Siz bizni KÜzədinq!
Körünüqmə Ay Tenqri
Siz bizni Kurtqarmq!
Tanq Tenqri,
Yıdlığ, yıparlığ,
YaruKİuğ, yaşuKİuğ
Tanq Tenqri,
Tanq Tenqri!
Tanq Tenqri,
Yıdlığ, yıparlığ,
YazuKİuğ, yaşuKİuğ
Tanq Tenqri,
Tanq Tenqri!
Tərcüməsi:
Tan
Tan
Tan
Tan

Tanrı gəldi,
Tanrmm özü gəldi!
Tanrı gəldi,
Tanrınm özü gəldi!

Qalxm, bütün bəylər, qardaşlar,
Tan Tanrını öyəK!

(Hər şeyi) görən Gün Tanrı,
Siz bizi qoruyun!
(Hamıya) görünən Ay Tanrı,
Siz bizi qoruyun!
Tan Tanrı,
Gözəl qoxulu, mişK qoxulu,
Parlaq, işıqlı
Tan Tanrı,
Tan Tanrı!
Tan Tanrı,
Gözəl qoxulu, mişK qoxulu,
Parlaq, işıqlı
Tan Tanrı,
Tan Tanrı!

İlahi
Tenqri yaruK, Küçlüq, bilqeKe yalvarar biz,
Ö tünür biz K ün, Ay TenqrİKe.
Yaşm Tenqri, nom Kutı
Mar Mani firiştilarKa!
Kut Kolur biz Tenqrime!
Etüzüm üzni KÜzedinq,
Üzütümüzni boşunq!
Kıv Kolur biz yaruK TenqrilerKe,
Adasızın turalım,
Ögrünçligin erəlim!..
Tdrcüməsi:
İşıqlı, güclü, hİKmət sahibi Tanrıya yalvarırıq,
Gün, Ay T anrılardan diləyirİK!
ŞimşəK T anrısı, ilahi səadəti
Mar Maniyə, mələKİərə (yalvarırıq)!
Səadət umuruq, ey Tanrım!
Vücudumuzu saxlaym ,
Ruhumuzu azad edin!
XoşbəxtlİK um uruq işıqlı Tanrılardan!
TəhlÜKələrdən uzaq duraq,
Sevinc tapaq!..

---------------------------------------------------------------------------

BöyÜK ilahi
AIku biş aju n ların ın q um uğı,
Aryayışa .............................
Ayançanq KÖnqulin yÜKÜnqii,
Ayağlığ atlığ Kanqım Mani burKanım.
A nuntum uz sizinqə
A sra KÖnqülin yÜKÜnqəli.
Almq amtı, umuğ, inağ,
AİKununq barça yÜKÜnçin.

Adınçığ uluğ Kanqımız,
Ağmçsız KÖnqül ............
Alqu tınlığ oğlamnınq
Alp erti sansartın.
..................... ıduK Kanqımız,
Üstürti qodı inmərsər,
Üç .....................................
Öküş telim tm lığlar boltı erti.

............................... oruqunqıznı
YÜKÜnür biz sizinqə
Yüz yüzəqütin bərü Kİrtqünçin.
YÜKÜnmiş sayu arızu n
Yügerü ...................
..........................biz sizinqə
Ajunq Kutqarğalı

AIku ayığ Kilınçlarımız
...................... Kilınç tü sin oKittm qız.

........................ inçqülüq orunqa
........................ nomlatınqız
Umuğ .....................................
Tamu yolı tutunquz,

Umuqsuz bizni teq tmlığlarqa
Umuğı ....................................
U tlı, sevinc ............................

YalnquKİar ara ..........................
.............. ajuntaKi tınlığlarığ

....................... tm lığ la r iİKİdə
Oruqunquz uçı ...........................
....................................q u tru ltı
Umuğsuz, irinz, monqul, Kal, ağuluğ yıİKita.
T utçı uzüksüz m unı teq
Toğumuğ ajunuğ unıtm aqlığ
Toz-topraKqa batılıp
TurKanu monqul ertilər.
Az nızvaniKa ağuKup
A rtayu y oqadtururta
A m vardışnlığ ot öze
Anqa yürünteq qıltm qız.
övKe nızvanı öze quturup
öqsüz, Könqülsüz ertilər.
Öz tözlərin oKitıp
Öqlərin, KÖnqullərin yığtınqız.
Biş ajuntaKi tınlığlarığ
Biliqsiz biliqdin önqi ödürtunqüz.
Bilgə biliqtə yaratdınqız
FirnibrenKƏ sanlığ qıltınqız.

Üztə bozta u latı,
Öküş telim nızvanılar
Ögin KÖnqülin azıtıp
Özlətür e rti tınlığlarığ.
Kasan, ıduK Kanqımız,
K alıqtın qodı intinqiz,
Kamığ tın lığ oğışı........

........ sir edqü nom larığ nomlayu.
Tört töqüm ...............................
............................ Kutqartmqız.

S əkİz tü rlıq emqəK ......................
SedrəKSİz yiqi qılınçlarm
Səpən ..................................

Yintəm tu tç ı yintsİKÜ
YirtinçüdəKİ ...........................
.....................................

U K m adm .

Ilişlıg ta rtışlığ .......................
İİKİtə bərü atKanıp
............................. tm lığlar.

tınlığlar.

OruKunquz uçin bulm adın
Ulınçığ san sarta qaltm uz.
Bilgə biliqliq şatn tİKtinqiz,
Biş ajunuğ irKİətip ozğurtunquz.
Bizni teq irinç tmlığlar
Bilinmədin .............. Kəltimiz.
........................... biz sizni teq
BurKanlığ K ün Tenqriq Körgəli
BuKağutaKiIar amgƏKİiq
Bu sansarta qaltım ız.
E rtim liq menqİKƏ ilinmişKə
Eşsiz, KÖni nom uğ nomlatınqız.
ƏmgəKİiq taluytın Keçürtünquz
Edqü nırvanKa yaKin ilttinqiz.
Botulm aqlığ ilqü tüpKƏ sırılm ışlarK a
BurKanlar uluşınqa barğu yoluğ KÖrKİttinqiz.
Buyanlığ Sum ır tağığ tu rq u rtu n q u z,
..................... ürlÜK b ulturtunquz.
Küvənçliq suv KÜzneKİnqə soKİunmışlarKa
Köni nomluğ KÖprügüg KÖrKİttinqiz.
KönqülintƏKİ yiq nomuğ om ttınqız,
..........ıduK ançmanKa tutuztunquz.
A ltı Kaçığ öze azmışlarKa
Ağmaq-inməK ajunlarığ KÖrKİttinqiz.
Avış tam u əmgƏKİn biltürtünqüz
AİKatmış biş qat Tenqri yirintə toğurtunquz.
K utrulğu yol, yınqaKİarığ tiləyü
K optın sınqar il uluşlarığ Kəztinqiz.
K utqarğu tın lığ larığ taptuK ta
Kodmadın Kamığunı KutKartınqız.
O ğatıp Kəlmiş bizni teq tınlığKa
Evanqliun nom retn iq nomlap qodtunquz.
Ozğu Kutrulğu yol-yınqaKiğ
01 nom ta eşidip uKar biz.

Apam birüıc munı teq
Arığ nomuğ nomlap qodmasar,
AmtiKa teqi yirtinçü,
AİKinmazmu erti tınlığlar.
TürK burK anlarta Kİn intinqiz,
TozKərinçsiz burKan Kutın bultunquz.
T ük , tüm ən tın lığ larığ KutKartmqız,
Tünəriq tam u tın tözüni ozğurtunquz.
Al, altağ, uzanm aqlarığ taşKarıp
AdınlarKa asığlığ işiq işləttinqiz,
AzmışlarKa yolçı-yirçi boltunquz,
Ayığ Kilınçlığ şim nu iliqintin ozğurtunquz.
....... KÖnqullüqləriq KutKartmqız,
Teqilmiş KÖzlər.............. tinqiz,
Teqimliqçə işləriq işləttinqqiz,
Tenqri yirinqə barğu KÖni yol KÖrKİttinqiz.

Könqüli avyaKİrt .............................
..................................... KÖrməzlər.
Küçsüz, toruq Kİşilər
..................................... pınpunqlar.
Katığı bedümiş pad
.............................. teqlÜKİəri.
Kararmış KÖnqüllüq monqul...
.................. qıvırqaq, saranlar,
Taluy, öqüztəKİ balıqlar,
........... ünqürintəKİ yeK onqjmlar,
TaKi am arı tm lığ lar.

YirtinçKƏ um uğ, mağ törüttünqüz,
Yiti ağlığ nomlarığ nomlattınqız,
Yintəm ayığta yaratıntaçılarığ tıdtınqız,
Yiq üstünKİ orlar turqurtunquz.
Ayağlarığ barça sizinqə əmtərtinqiz,
...................... irişməKİq sərKÜrtünqüz,
A m vardışm ığ .....................................
Tolp sansarığ sizinqə an qıttırtınqız,
Todunçsuz yaKİarığ tu tu ltu rtu n q u z,
Toğumın, ajunın ...........................
Turuğ, edqü, Kilınçlığ ışlarığ işləttinqiz.
Köz K a ra q ..........................................
Körü Kanınçsız KÖrKİə KÖrKÜnqüzni
Körürlər erti sizinqə titrü.

Tenqrim, sizinqə...........................
.............ersər, olar yeqü Konquztm
TeqirmileyÜK ................................
TərKİn ta rm u r e rti ançm andm .
....................... sizinq KÖrKÜnqüzni
K örm iş sayı ..................................
K üsəyürlər erti, birKərü
KüntəməK tı sizni KÖrqü üçün.
AdaKin yorıp sizni atayn,
A ğızm ta sizni öqə aİKayn.
A nçulayn am rar e rti sizni törüqü
A nasın, babasın oğlanı sevərçə.
Uluğ, yarliKansusı KÖnqülünq öze
O larnı barça sığurup
Uluğ- aşığ tu su Kiltınqız,
özüq, yatığ adırtmadm
özirKentinqiz yumKinı.
öz ötünqüz birtinqiz
Ülqüsüz sansız tınlığlarKa.

........................... KÖnqlünqüz öze
K ıltınqız edqü tözÜKe.
Kılmış edqünqürnünq tüşüntə
Kızığ oruntaK ilar barça öntilər.
U zatı üzüksüz m unı teq
Ulığ asığ tu su Kiltınqız.
01 buyanm qız tü şü n tə
UtğuraK burKan Kutm bultunquz.
.............................birlə Karşısız
Tıltağun Kilu Kəltinqiz.
............................. tü şin tə
Tıdığsız burKan Kutın bultunquz.
Eşsiz ıduK tilinqiz öze
Edqü tityüK nomluğ retniq
Əsirgənçsizin üləyü yarliKatınqız
EmgəKİİK tolğaqlığ tınlığlarKa.
Tm ğuluğ o ru n ta özügin
.............. TurKarn menqiliqin
.............. EmgəKİn KÖrüp
Tadını umatm .......................
Südmış yarça tittinqiz,
............ ayığ Kilınçlığlarığ

SuyurKayu, irinç Kəyü yarliKanınqız
........................... KÖrKİnçə.
Qamığ tınlığ oğuşı
Qararığ nızvamları öze
Qal, tilvə teq ertilər
Qaş içintə torümiş
(Səhifə düşmüşdür)

............................. KÜzətip
Yanınçsız ajumca teqdilər.
İİKİtə bərü KİrİK..................

........ uvşaK Kilınçlığ,

İKİrçqü Könqüllüq yalnquKİanca
....................... adırtın OKittınqız.
Uluğ, yarliKançuçı KÖnqül öze
Olarnı barça sığurup
Ulınçığ aju n ların tın qutqarıp
O zğurtunquz sansartın.
A rım ış KÖnqüllüq Kutluğlar
Ayı tərKKİyə tuyunup
A yığlarm bastılar,
A rhant Kutın bultılar.
AtKağlığ vışaylığ menqilər,
Al, altağ, uzanmaKİarığ öntürüp
A sığ tusu Kiltınqız.
Küsençiq menqilər...........
Köni tözin unıtm ışlarK a
KörK teqşürüp önqi
.......................... olarKa.
Olar barça Kamığun
01 KÖrKÜngüzni Körmiştə
Odun sansar emgƏKİntin
Ozğalı KÖnqül tu rğ u rtı.
YalanquKİarnınq oğlanmqa
Y arası KÖrK KÖrKİtip
Y anturtunquz ayığ Kilınçtın,
Y apşurm ış ilinm iş atKağtın.
Barğu yoluğ bilmədin
................... e rti yalınquKnunq.
Bar ililiq kök qalıq yüzintə
BaKSilığ burKan Tenqri toğtunquz.
Sizni KÖrüp tın lığ la r.............
SizİK KÖnqüllərin tariK artı.

Siz yarliKamış yarliKiğ
Sımtağsız KÖnqülün KÜzətdi.

...................... ozğalı

K üzətm işçə...........................
KönqültəKİ edqüləri
K ün KÜninqə önti,
Kün Tenqri teq yaruttı.

(Səhifə düşm üşdür)

YaruK biliqləri yaltrıyu,
YarliKançusı Könqülləri ÖKİiyü,
Y arınçsızın erməK çaKsapıtığ Küzətü
Yalınayu tu r u r tam u tın oztılar.
K irtgünç Könqülləri........................
K irtü tö rü lərtə Katığlanu
K irliq ayığ Kilınçığ Kilmamaq,
Kirtü çaKsapıtığ KÜzətdi.
E tüz ertim liqin saKinıp
E vtin, barK tın öntilər.
Edqü nomlarta bışrunu
Etüz arığın erməK çaKsapıtığ b ü tü rti.
A dalığ o ru n lartın ozğuluğ
A rığ nom larta Katığlanu
Anusaqan o rd u ta toğğu üçün
A ğır arığm erməK çaKsapıtığ KÜzətti.
Kut Koluntılar tözüqü
Kutlığ ........... yolınça yorıqalı.
KorKinçığ san sartın örqü öze
K utlığ çığayın erməK çaKsapıtığ b ü tü rti.
ÜrlÜKSÜz nom larığ bÜKÜnüp
Üç yanlaK yoİKa KorKinçın
ÜstünKİ, yiq o ru n ta toğğalı
Üç tam qalarığ b ü tü rti.
Tenqrim , sizni KÖrmiştə ök.
Telim öküş tm lığ lar

................... y iti yÜKÜnçüq
Sımtağsız KÖnqül..................
KözünürtəKİ ............................
K inintə üç yanlaK yolta........
.............................. ölümində
(Səhifə düşm üşdür)
.................................. ta v ra n tı,
Küsəsərlər tınlığlar ...
Közüq yum up açğmça
Körüntünqüz ...............
..................................... yarası
TözKerinçsiz ..........................
.............................. tınlığlarığ.
Tözüni b irtəm ......................

(Səhifə düşm üşdür)

Alqış, başİK sözləqüq,
A yığ Kilmçığ ÖKÜnqüq,
A m vardışm Kilıp yığınquq
Ayu yarliKadınqız olarKa.

BulğanyuK KÖnqüllüq tm lığlar
Bu yarliKinqıznı işitip
Buyanlığ taluy, öqüzüq aKitıp
BurKanlar u lu şın ta toğtılar.

Inamla-hörmətlə yüz-yüz illərdən bəri.
Hörmətlə təzim etdİKcə .........................
Saflaşaraq .............................................
.......................................... biz sizə

A dın tümKƏ KÖnqüllər
A rığ yollarta yorıp
A m vardışın Kiltılar,
Anuşaqan orduta toğtılar.

Dünyanı xilas etməK üçün

Bütün günahlarımızı
Y inçürü töpin yÜKynyr biz
Yiq üstünKİ Tenqrimiz sizinqə,
YirtinçüdəKİ tm lığ lar
Yintəm n ırb an ta toğzunlar.
Ayançanq KÖnqülin yÜKÜnür biz
AI ku yirtinçüdəKİ tm lığlar.
Alp adalarıntın ozzunlar
Amrılmış nırvanığ tapzunlar.
Ögə yüKÜnmiş buyanımız tü sin tə
ÜstünKİ, altmKİ Tenqrilərininq,
Önqi-önqi Kut vaKşİKİərininq
Ü stəlzün Tenqridəm KÜçləri.
(Səhifə düşmüşdür)

əməllərin qarşılığını öyrətdiniz.

................................ hüzur yerinə
.................................. bildirdiniz
Ümid ............................................
Cəhənnəmin yolunu bağladınız,

Bizim Kİmi ümidsiz məxluqlara
Ümidi ........................................
ŞÜKran, sevinc ..........................

Tərcüməsi:
Beş aləmin hamısmm ümidi,
Aryayışa
Hörmətcil KÖnül ilə (sənə) təzim edirəm,
Hamının saydığı şöhrətli atam, Mani burhanım.
Sizin hüzurunuza yığışdıq
TəvazöKar KÖnüllə təzim etməK üçün.
Indi qəbul edin, (ey) ümidimiz, inancımız,
Hamının bütün bu təzimlərini.
Sizə təzim edirİK

Seçilmiş ulu atamız,
Sarsılmaz KÖnül...........................
Cəmi bəşər övladının
Samsaradan (xilası) çətin idi.
........................... müqəddəs atamız,
Yuxarıdan aşağıya enməsəydiniz,
Üç ..............................................
Əyri yola düşərdilər bu saysız məxluqlar.
yolunuzu

Insanlar arasm d a.............................
................... dünyadaKi m əxluqları
........................məxluqlar əw əlcə də
Yolunuzun ə w ə li .............................
.................................. xilas oldu
Ümidsiz, aciz, düşüncəsiz, ağılsız, zəhərli heyvanlardan.
Hər zaman durmadan beləcə
Dünyaya gəlməyi, dünyanı unudaraq
Toz-torpağa qərq olub
Düşüncəsiz bir halda idilər.
Ayı ehtirası ilə zəhərlənərəK
Pozulub yox olmaqda İKən
Amvardışın otu ilə
Onlara əlac etdiniz.

................ yaxşı təlqinlər etdiniz.
Dörd doğum.................................
........................... xilas etdiniz.
S əkkİz cür əziyyət .........................
Seyrəlməyən, sıx hərəKətlərini
Səpən ............................................
Hər zaman durmadan yintsİKÜ
Yer üzündəKİ ...............................
............................... anlamadan.
Dartan, dartışdıran .....................
İİK vaxtlardan (ona) bağlanaraq

Öfgə ehtirası ilə quduraraq
A ğılsız, düşüncəsiz idilər.
Əsillərini öyrədərəK
Ağıllarını başlarına gətirdiniz, hisslərini cilovladmız.
Beş dünyanın məxluqlarını
Nadanlıq içindən çıxartdınız.
Onlara hhcmət verdiniz,
Parinirvana mənsub etdiniz.
Kin başda olmaqla hər cür qəbahət,
Çoxlu sayda ehtiraslar
Ağlını, hisslərini azdıraraq
Məxluqlara durmadan əziyyət verirdi.
Nə zam an Kİ, əziz atam ız,
Göydən yerə endiniz,
Məxluqlar zümrəsinin hamısını

............................... məxluqlar.

..................................... məxluqlar.
Yolunuzun ucunu tapmadan
Dağılmaqda olan samsarada qaldıq.
HİKmət nərdivanını qurdunuz,
Beş dünyanı onunla qurtardınız.
Bizim Kimi zavallı məxluqlar
B ilm əd ən............... gəldİK.
.................... biz sizin Kimi
Bürhan Gün Tanrını görməK üçün
Zincirlənmiş olaraq əziyyətlə
Bu samsarada qaldıq.

Keçici hüzura inananlara
Əvəzsiz, həqiqi yolu göstərdiniz.
Əziyyət dənizindən Keçirdiniz,
Müqəddəs nirvanaya yaxmlaşdırdınız.
Saf olmayan əsaslara sarılmışlara
Bürhanlar yurduna gedən yolu göstərdiniz.
Müqəddəs əməllərdən Şum eru dağm ı dİKƏİtdiniz,
............................ əbədiliyə qovuşdurdunuz.
GüvənlİK çayınm Kölgəsindən Kor olanlara
Həqiqi inam ın KÖrpüsünü göstərdiniz.
KönüllərindəKİ doğru inam ı bildirdiniz,
... müqəddəs əllərə təslim etdiniz.
A ltı səbəbə görə yolunu azm ışlara
Qalxmaq-düşməK aləm lərini göstərdiniz,
Avici cəhənnəminin əzabını bildirdiniz,
(Onları) ta n rılarm beş qatlı məsud yurdunda doğdurdunuz.
Q urtulm anın yol-yolağasını arayaraq
D ünyanm hər tərəfindəKİ öİKƏİəri gəzdiniz.
Qurtarılacaq məxluqları tapdıqda
Qoymadan hamısmı qurtardmız.
Yolunu azmış bizim Kİmi məxluqlara
Yevangeliya qanununun mahiyyətini izah etdiniz.
Keçib qu rtu lm a yol-yolağasını
Biz bu qanundan eşidib öyrənirİK.

(Yolunu) azanlara yol-yer göstərən oldunuz,
(Onları) günah şeytanmın əlindən aldınız.
.................... Könlü olanları qurtardınız,
Korlaşmış gözləri .................. açdmız,
Əyri işləri düz işə çevirdiniz,
Tanrıya gedən doğru yolu göstərdiniz.
Yer üzünə ümid, dayaq yaratdınız,
Yeddi yÜ K SƏ K Ü K qanununu verdiniz,
Yaradılmışları qəflətdə yaşamağa qoymadınız,
(Onlara) ən yaxşı yerlər hazırladınız.
Bütün ehtiramları özünüzə yönəltdiniz,
..........(məqsədə) çatmağı təşKİl etdiniz,
Amvarşanı .............................................
Bütün samsaranı özünüzə itaət etdirdiniz,
Doymaq bilməyən şeytanları əsir etdiniz,
Doğumunu, dünyasım ..............................
Duru, müqəddəs, faydalı işlər gördünüz.
Göz bəbəyi ............................................
Görüb doyulmaz gözəl simanızı
Sizdən gözlərini ayırmazdılar.

Ancaq bu qədər
Müqəddəs qanunlar qoymasaydınız,
tndiyə qədər (bu) yer üzü,
(Bu) məxluqlar məhv olmayacaqmıydılar?
Güclü bürhanlardan sonra (yerə) endiniz,
Əslinə çatm aq mümKÜn olmayan bürhan xoşbəxtliyini tapdm ız.
Saysız, on minlərcə m əxluqu qurtardınız,
(Onları) qaranlıq cəhənnəmdən çəKİb çıxardmız.
Hiylə, yalan, tənbəllİKİəri atıb
Başqaları üçün faydalı işlər gördünüz,

Könülü avyaKrta..............................
.......................................... görməzlər.

Gücsüz, zəif adamlar
...........................................pm qpunqlar.
Qatığı böyümüş pad .............................
.....................................Korluqları.

Könlü qaralmış, ağılsız.......................
............................. xəsislər, sırtıq lar,
Dəniz, çaydaKi balıqlar,
............ deşİKİərindəKİ şeytanlar,
Başqa cəmi məxluqlar,
Tanrım, sizə ..................................
......................... isə, yeyilən böcəKdən
DəyirmiləyərəK ...............................
Dərhal məclisdən uzaqlaşırdılar.
................................ sizin simanızı
GördÜKdə ........................................
Darıxırdılar, bir dəfə
Sizi görməyi arzulayırdılar.
Həmişə sizin admızı anaraq yeriyirlər,
Ağızlarında sizi tərifləyib alqışlayırlar.
Sizi də məhz elə sevərlər, neçə Kİ,
Analarmı, atalarını övladlar (elə) sevər.
BöyÜK, m ərhəm ətli Könlünüzə
O nların ham ısm ı sığışdırıb
(Onlara) böyÜK imKanlar verdiniz,

H ər zaman durm adan beləcə
BöyÜK imKanlar verdiniz.
O m ərhəm ətiniz sayəsində
BütünlÜKİə bürhan xoşbəxtliyini tapdınız.
.................................. ilə qarşılıqsız
Lazım olanları edə bildiniz.
.................................. sayəsində
Əvəzsiz bürhan xoşbəxtliyini tapdınız.
Əvəzsiz müqəddəs diliniz ilə
Yaxşılıq deyilən qanunun m ahiyyətini
ƏsirgəməyərəK dağıdıb lü tf etdiniz
ƏzabKeş, zəhmətKeş m əxluqlara.
SaKİtcə dinlənmə yerində
............ ardıcıl h üzur içində
............... əziyyətlərini görüb
Dayana bilmədin ...................
Tüpürülmüş Kİmi atdımz
.................. günahlarını
Mərhəmətlə, şəfqətlə bağışladmız
........................... görüncə.
Bütün canlı varlıqlar
Qaranlıq nizvanlar ilə
Ağılsız, şüursuz idilər
Qabıq içində doğulmuş (Kİmi).
(Səhifə düşm üşdür)

özününKÜnü, yadı ayırmadan
Hamısını qəbul etdiniz.
öz öyüdlərinizi verdiniz
Talesiz, bədbəxt insanlara.
.............................. Könlünüzdə
Hamıya yaxşılıq etdiniz.
Elədiyiniz (bu) yaxşılıq nəticəsində
SıxmtıdaKilar hamısı qurtardı.

.................................... gözləyib
Dönüşü mümKÜnsüz dünyaya gəldilər.
İI k zam anlardan bəri Kİrlənmiş...........
.................................... zəif hərəKtli,

Könlü tərəddüdlü insanlara
................................ fərqini öyrətdiniz.

Sizin buyurduğunuz buyruqları
Həvəslə gözlədilər.

Ulu, m ərhəm ətli KÖnül ilə
Onlarm ham ısm ı əhatə edərəK
Baş-ayaq dünyalarından qu rtarıb
Sam saradan aldm ız.

GözlədİKcə .............................
KönüllərdəKİ yaxşılıqları
Gündən-günə artdı,
Gün Tanrı Kİmi işıq saçdı.

Saflaşm ış KÖnüllü xoşbəxtlər
Çox tez dərK edərəK
G ünahlarm ı aradan qaldırdılar,
Arhant xoşbəxtliyini tapdılar.
(Onları) dünyaya bağlayan m araqlarm ı,
Hiylə, yalan, tənbəllİKİərini aradan qaldırıb

İşıqlı bilgiləri parlayaraq,
M ərhəmətli KÖnülləri açaraq,
Günahsız olmağm yolunu tutaraq
Yanıb duran cəhənnəmdən qurtardılar.

Çox mərhəmətlər etdiniz.
Arzulanan maraqlar...................
Əsl KÖKİərini unudanlara
Başqa bir şəkIə girərəK
....................... onlara.
Onlarm hamısı birlİKdə
0 gözəl simanızı görüncə
Ağır samsara əziyyətindən
Könüllərində qurtarmaq istəyi yarandı.
Bəşər övladına
Məhrəm simanızı göstərib
(Onları) günah əməllərdən uzaqlaşdırdınız,
Dünya m alına hərislİKdən q u rtard m ız.
Gedəcəyi yolu bilmədən
.......................... insanlarm idi.
Bar ililiq (?) göy üzündə
Öyrədici bürhan Tanrı olaraq doğuldunuz.
Sizi görən məxluqlar .......................
KönüllərindəKİ şübhələri buraxdılar.

İm anlı Könülləri.............................
Doğru qanunlara əyilərəK
Kirli günahları işləməməyi,
Əsil əməlləri yerinə yetirməyi göz önünə aldılar.
Vücudun Keçici olduğunu düşünüb
Ev-eşİKİərini atdılar.
Müqəddəs adətlərə əməl edərəK
Bədənin təm izliyi əmrini yerinə yetirdilər.
TəhlÜKəli yerlərdən Keçirən
Saf qanunlardan ayrılm ayaraq
Ölümsüzlər sarayında doğulmaq üçün
Dilin saflığı yolundan ayrılmamağı gözlədilər.
XoşbəxtlİK diləyərəK
XoşbəxtlİK ........ yolu ilə gedib
Qorxunc samsaradan qurtarmaqla
Fəqir xoşbəxtliyinə çatmaq yolunu tutdular.
Keçici qanunları buraxıb,
Uç yanlış yolun qorxusu ilə,
Üstün, yaxşı yerdə doğulmaq üçün
Üç əlaməti izlədilər.

Tanrım, sizi görüncə dərhal
Sonsuz sayda məxluqlar
..........................qurtarmaq üçün

Alqış, dua etməyi,
Günahlardan tövbə eləməyi,
İcma halında toplanmağı
Onlara lütfən bildirdiniz.

(Səhifə düşmüşdür)

Bulanıq Könüllü məxluqlar
Bu əmrinizi eşidib

........................... yeddi ibadət....
Diqqətcil KÖnül ..............................
Görünən .......................................
Nəticədə üç yanlış yolda...........
............................... ölümündə.

Savab dənizini, çayını axıdıb
Bürhanlar yurdunda doğuldular.
Başqa anlaqsız KÖnüllər
Təmiz yollarda yüyürüb
İcma meydana gətirdilər,
ÖlümsüzlÜK sarayında yenidən doğuldular.

(Səhifə düşmüşdür)
................................. davrandı,
Məxluqları diləsələr...............
Gözlərini yumub-açınca .......
Göründünüz.............................
...................................... yaraşaraq
Əslinə çatmaq mümKÜn olmayan
...................................... məxluqları
Hamısını birlİKdə ............................

Önünüzdə hörm ətlə səcdə edirİK,
(Ey) ən uca Tanrımız, sizə ( k İ),
Yer üzündəKİ m əxluqlar
İrəlidə nirvanada doğulsunlar.
LütfK ar KÖnüllə sizin önünüzdə əyilirİK (k İ),
Yer üzündəKİ b ü tü n m əxluqlar
BöyÜK təhlÜKƏİərdən q u rta rsm la r,
Müqəddəs nirvananı tapsmlar.
ÖyərəK səcdə etdiyim izin iltifa tı sayəsində
YuxarıdaKi, aşağıdaKi T anrılarm ,
A yrı-ayrı xoşbəxtlİK ru h larm m
İlahi gücləri artsm .
(Səhifə düşm üşdür)

(Səhifə düşmüşdür)

Aprmçur Tigin

TÜRK BUDDİST ŞERİ

İlahi

Ilahi

(Bizninq Tenqrimiz ed)qüsi redni tiyür,
(Bizninq Tenqrimiz ed)qüsi redni tiyür.
(Redni)də yig m eninq edqü (tenq(rim , alpım, beKrəKİm!
Rednidə yig m eninq Tenqrim, alpım , beKrəKİm!
Biləgüsüz yiti vaj (ır ti)yür,
Biləqüsüz yiti vajı(r tiyür).
Vajırda ötvi biliqliqim , tüzünüm , yazuKum,
Vajırda ötvi biliqliqim, bilgəm, yanqam!
K ün Tenqri yaruKin teq KÖKÜzlüqüm, bilgəm,
K ün Tenqri yaruKin teq KÖKÜzlüqüm, bilqəm.
K örtlə, tüzün Tenqrim , Külüqüm, Küzünsüm!
K örtlə, tüzün Tenqrim , burKanım, bulunçsuzum!
Tdrcüməsi:
Bizim Tanrımızm yaxşılığı cövhərdir
Bizim Tanrımızm yaxşılığı cövhərdir
Cövhərdən daha üstün gözəl Tanrım,
Cövhərdən daha üstün gözəl Tanrım,
Bilinmədən Kəsər almaz deyirlər,
Bilinmədən Kəsər almaz deyirlər.

deyirlər,
deyirlər.
igidim, qüdrətlim!
igidim, qüdrətlim!

Alm azdan daha KƏSKİndir mənim hİKmət sahibim, əsillim , işığım ,
Almazdan daha KƏSKİndir mənim hİKmət sahibim, müdrİKİm, filim!
Mənim, Gün Tanrmın işığı Kİmi, KÖKÜslum, müdrİKİm,
Mənim, Gün Tanrı işığı Kİmi, KÖKÜslüm, müdrİKİm.
Gözəl, əsil Tanrım, şöhrətlim, qoruyucum!
Gözəl, əsil Tanrım, bürhanım, bulunmazım!

Şamat vipaşyan(İKİdin sınqar
Şadu yanı teq utru tuşlar.
Şasm , öd, eriq, edqü nom larlığ
Şanlığ, bəlqülüq tapduları KÖrşi
Şandapur yolın KÖrKİdü birməKİig
ŞaKdılığ KÜçi ertin q ü uluğ
ŞaKimunı atlığ uğanlar arşısı
Şanda baKşiKa yÜKÜnürmən!
Yad özə artançsız, yanm çsız tözlüq,
Y avalduru udaçı, yanqğarınçsız işliq,
Yavalmaz, təprəm əz, yanqı arığ vaşır,
Y avrım az, artam az, yarp, Kadığ tonq şır...
YavlaK şım nuluğ yağısın udup
Y ança-iyindəçi tip yadılm ış atlığ
YalanquKnunq, tenqrininq yalanquz baKşısı
Yalınlığ-çoğluğKa yÜKÜnürmən!
E tüzi m ünsüz bolmaKda uladı
EnqreyÜK nom luğ yaruKin ıdıp
Eqsümiş buyanlığ tm lığ larığ
EmqəKİiq tü n tin ertürdəçi
ErKSİnməK başlap altı tü rlü q
Edqü adruKİar ad yörüqlüq,
EKqinçiq ıduK erdini yalınlığ
Edqün barmışKa yÜKÜnürmən!
Könqül töziliq aKaş yüüzintə
KörməK bilməKİiq bulıt özidip
K üsüşliq KÜn çoğm KÖlidü tudup,
Küsənçiq nomluğ yağm ur yağıdıp
Köp vaynİKİlər Kuşalamulm
K öpirdü yaşardu ÖKİidü udaçı
K ür luular erKİiqi iliq Kan atlığ
KÜKÜrt ünlüqKƏ yÜKÜnürmən!
Anantımadı başlağsız, uzun,

A ğlansığ sansar içindəKİ
A rasız, oksuz ağ tm u inə
A ltı yollarta təqsinü tu r u r
A ranz, umuğsuz tm lığ larığ
Açıq əmgəKtin oşğurdaçı
A rtuKrağ Kinığ K atığlanm anlığ
A lpağut ərKƏ yÜKÜnürmən!
Öşəİİksİz çm Kİrtü nom tözin
ÖtKÜrü bilqəli umamaK özə
ÜrlÜKSüz sansarKa KorKinç öridip
Öz asiqm ta evrildəçi
Ülüş tenqinçə tu y u n m ışlarığ
ÜrlÜKİüq mənqİKƏ teqürgəli
ÜzÜKSür, turK aru KatığlanmaKta
ÖgirdəçİKƏ yÜKÜnürmən!
Toğum ulayur nışvanı Kilınçlığ
Topulup önünçsüz bərK yiqi arığlığ
TuyunmaK tözlüq yalını özə
Topça Kalısız tu y u örtədəçi
Tutçı yaruKİuğ çuvalapırabası
ToKilığ KÖrKİə m unçuKtın erdm iş,
Tolu, təqirm i erdini oot atlığ
Tolpta çaviKmıŞKa yÜKÜnürmən!
IİKİsiz uşun san sartm bərü
İrKİlü Kəlmiş tsu y irinçülüq
İriq, Katıq, yanlaK içKƏKİər özə
Isırdılm aKtın K utsıradılm ış
İrinç, əmgƏKKə başıdılm ışlarığ
İKİləyü yana K utadturdaçı
IduK erdini ülüqlüq, Kutluğ
İdi igƏKƏ yÜKÜnürmən!
Bilqülüq nomluğ a n tırn ı tiqm ə
Biliqsiz biliqliq Karanqu tü n tə
B irtin uç aşmışlarKa
B ir təK KÖni yol KÖrKİdü birip
B irtəm liğ tuşKa təqürdəçi

Bilqə biliqliq aytaKi yaruKİuğ
Bilgin yirçİKƏ yÜKÜnürmən!
A ltı param ut, tö rt içKərməKİiq
A1 alta ğ la rta iİKəvsÜKİənü
AtyandiK bolup yanqılm ışlarığ
A ryam arq yolça uduztaçı
A rıtı tıdığsız tenqridəm KÖzin
AIku ödtə KÖrüp, um uğ boldaçı
A m uğatarşm ı, Kuruqsuz KÖrdəçi
A rığm KəlmişKƏ yÜKÜnürmən!
Raqa, az başlap ayığ nom larlığ
RaKşaz oğuşluğ ada Kildaçı
R ahu özə abıdılmaKSiz
Raca iliq Kan erKİnqə təqm iş
Rasayan ta tığ lığ nom luğ suv aKidıp
Ram a ögrünçüq ÖKİitdəçi
R atn açan tıra erdini ay ten q ri
Raşm ı yaruKİuğKa yÜKÜnürmən!
Nyama yam ani, bilqülüq nom luğ
N irvana aİKU tıd ığ larn m q
N ısda biraKİna b irtəm KİdməKİ,
N yaya yörüq yolm ça barıp
N ıtya töz, ürluK, nıradm a, m ənsiz,
N ıruda öçmiş, teqşilməKSİz
N ırvanlığ o ru n ta edqüti ornaşm ış
N ırm ala KİrsizKƏ yÜKÜnürmən!
Ü nlüq adKağtm önmiş ertm iş,
ÖnqdünKİ uçta tutulm aduK ,
ÜşülməK KÖrümtin önqi Kidmış,
Ü şlünçü tü p tə içİKmədÜK,
Ü çli-törtli bəlqÜKƏ tayaKİığ,
Öd atlığ san ta tüşrülmədÜK,
Örüq, am rılm ış vım ala Kİrsiz
Öz tö ri arığKa yÜKÜnürmən!
TanqsuK, ed ta v arlar özə
Tapmça mənqlər teqintürdəçi
TaplağKa yarası nom nomlamaKtm
TanuKİağıluğ töş buldurtaçı

Tanı artuKraK KorKinçsız Kilıp
Tar, s ik iş emgƏKtin K utrulturdaçı
Tada tıvaKİ birməKtə titim liğ
T artm çlığ KanqmiKa yÜKÜniirmən!
PraK artı tip adKandaçı,
Pradan Kilğu tip nom ladaçı,
Pratıdyasan budpad nom uğ aşıp
PraçapadiKa inanm ışlarnınq
Praşva Kilu sözləşməKİiq,
P radıvanlarm KÜçsirətdəçi
B rahm açarı arığ yorığlığ
Brahm anı atlığKa yÜKÜnürmən!
A dtm , bəlqütin adırılm ış tözlüq,
AdruK, tanqsuK, artuK inçqə işliq,
A nasırana tatu tiqm ə
AKiğsız oğuş nom luğ etüzlüq,
AI ku nom tayaKi ada-Kanq tidm iş,
A rığ brahm ı, çın azru a birm iş,
Adı KÖtrilmiş brahm atadı atlığ
AyağKa təqimliqKƏ yÜKÜnürmən!
Sordapan arh an tta u latılarn ın q
S unasıru tatğanğu Küsənqülüqi,
Sudanı başdmqlıq edqü ərənlərninq
Sora işdəyü tiləqülüqi
SoKişmış, tuşuşm ış av an tlığ larn m ğ
Suvsuşm Kandurup ögürtqülüqi,
Soğançığ, edqü, çm-KÖni nomluğ
Suv tenqrisinqə yÜKÜnürmən!
Başlağsız uşun sa n sartın bərü
Balapardağçan bolmaK oğırm da
B aram arta yiq yöriq tözinqə Karşı
Bar-yoK timəKİiq İkİ uçuğ tudup
Başm ıdturunm ış yadyadatı teq
B arğuluğ ortun yol yanqılm ışlarnm q
Başçı, uduşğaKi badıra şiri atlığ
BaKşım, sizinqə yÜKÜnürmən!

Ç aduraşıdı saransirİKƏ
ÇaK ülgü sanı sək İz tüm ən tö rt minq
Ç arıtlar özə basıdılmaKİığ
Çalığ şİşİkə çalsm m ışlarK a
Çamsız öqirqü suviq burdiqliq,
ÇaK soKa nom luğ mənqi birdəçi
Çandana şiri çından ülüqlüq,
ÇaviKmış KÜülüqKƏ yÜKÜnürmən!
Təm ir, tuç, Kümüş, altu n tilqənliq
Təqşindürtəçi Kanlar başdm qlığ
Tenqri, yalnquK ərKİiqlərintə
Təlim oğurm ertm iş aşunm ış,
TənqKərqülüqsüz çoğluğ, yalm lığ,
Təprətqülüqsüz Küçlüq, Küsünlüq
Tənqsiz, ülüqsüz, edqü, adruKİuğ
Tenqrim , sizinqə yÜKÜnürmən!
Y adta örtə b ir teq yapa yadılm ış,
Y arlm anançuçı KÖnqül özidip,
Y aradm ğuluğ edqü nom larta
Yanq, Kİp birənəKİiq yaruKin ıdıp
YanqılmaK tözliq KaranqKUİarm
Yana toğmaKSiz Kilu öçürdəçi,
YaruK, yaltrığ, Kutluğ, ülüqlüq
YarutdaçiKa yÜKÜnürmən!
B usandurtaçı nızvanılarnınq
BulğandurmaKİığ KÜçlərin Kevip
B usıta ulatı yorığlar özə
B uyanm , bilqə biliqin yıvıp
Buşulm az, ardam az nırvan m ənqisin
B ulğuluğ k ü sü şİ üz büdm iş, Kanmış
Busuşsuz, Kutluğ aşuKa şiri
BurKan Kutmqa yÜKÜnürmən!
NandımuKdı önqi-önqi taplağlığ
N am urup, ad, önqtə tudulm ışlarnm q
N ayut asanKİ Koldı sanm ça
NaraKa seviqsiz emgəKİərintə
N ata um uğ mağ bolğalı udaçı,

N ara sm ha ıduK yalınquK arslanı
N arayana şiri Küçlüq Küsünlüq
NayaKa yirçİKƏ yÜKÜnürmən!
Körü Kanınçsız laKşan ayraKİığ
Köşünü tu ru r etüz idiqi,
Köz Kaçığlarığ K utadurdaçı,
Könqül ərKİiqiq ögirtdürdəçi
Küsənçiq lm hua Kutluğ, ülüqlüq,
Küsəmiş Küsüşüq top K andurtaçı
KöpKƏ asığlığ Kusuma şiri atlığ
Köni tuyunmışKa yÜKÜnürmən!
Baram aarda, çın, yiq yörüqlüq,
B arıvışutı, tözi arığ , süzük,
Bağ kusuk tiqli Kİr yolatmaKSiz,
Badma çıyuda, lınhua y altrığ lığ ,
Bar-KƏİ KilmaKİığ bügülməKİ,
BarçaKa aşığlığ ad-mənqqal bolmış
Bavağr tüplüq lOKatadununq
Başçı idisinqə yÜKÜnürmən!
D ranı samadı nom larm tolu
Darma pidaKa ağıliK tu td açı
Daşabal on Küçlüq tu yunm ışlarlığ
Danı şırışdı baylar ornağı
D artavaçıra bəK Katığ v aşır
D atu oğuşnunq adı, m anqqalı
D anaşiri atlığ ed-tavar Kutluğ
DaKşinaKİ dmtarKa yÜKÜnürmən!
Uşun sansarlığ ootluğ ev içində
U tru -te trü bar-KƏİ Kildaçı
U ğusuz, sərgüsüz, unçsuz, KÖdrünçsüz
Ulınçığ emgəKKƏ soKişm ışlarığ
Uşadı turK aru öyü ödİKİəyü.
U nıtm adaçı umuğı m ağı
U luğ tuyunm ış sım artı şiri atlığ
U ğanlar Kanmqa yÜKÜnürmən!
SuKsınmaK tözliq a z ta uladı
Sun Kəlqininqə toK idılm ışlarığ
Sudur, başdınqlığ edqü nom larlığ

Sunm ış iliqi özə ta rtıp taşKarıp
SoKa um uğ ınağ bolqalı umaKtın
Soğançığ, edqü ad, küü ildinür
S uuparı Kİrtida nam atiyaşiri atlığ
SoriKmış bilginKƏ yÜKÜnürmən!
İIk İ tözi arığ bilqə biliqliq
Idiz uçruğluğ tu ğ özü tİKİp
İgid saKinçlığ yad yağılarığ
IraK teşqürü KaçurmaK özə
İçtin smqarKi KÖni yorığlığ
İlin-uluşın uz KÜşetdəçi
İndiraKİdu tuvaça raca(
IduK iliqKƏ yÜKÜnürmən!
Manuçap rıdı kü ü KƏİiq özə
M anqlayu kəzə bar-Kəl Kildaçı
M anuşa yalınquK başdınqlığlarnm q
M aytrı KÖnqüllüq, çm edqü öqlisi
Mayaçal yilvi toor, al, altağ özə
M atyam arq yolça uz başladaçı
Maha puruş, uluğ ər, suu-vİKİranda şiri,
Manqqalım, sizinqə yÜKÜnürmən!
AKiğsız oğuştın atrılıp önmiş,
AdruK-adruK etüzləri özə
A naqat, KəlmədÜK öd tÜKəqinçə
A dınlar asığın Kilquluğ iştə
A rasız, oksiz bar-Kəl Kilğalı
ArduK bərK Katığ küsüş tu rqurm ış
Ağınçsız Kinığlığ vİKİrandaqamini,
A taçım , sizinqə yÜKÜnürmən!
TÜKÜni KirK səkİz edqü nom larlığ,
Töşütə yatılm ış yaruK yaltrığlığ
TÜKƏşiqçə uz tüməKİ idiqi
T ükəI, eqsÜKSüz, Kutluğ, ülüqlüq,
T ük tüm ən tü rlü q tanqsuK edlərin
TöşKərqülüqsüz çoğluğ, yalınlığ,
T ünəriq sansarnınq yaruK yulası,
TüpKərü tuymışKa yÜKÜnürmən!

K üsəm iş Küsüşüq top Kanturdaçı,
K ötrülm ə ağır erdini tözlüq,
K üdən nışvanılığ Kİr yuKİunmaKsız,
KörKİənü açılmış lınhua oğuşluğ,
K önqül tülÜKİ küü Kəliq özə,
K öpnünq asığm ta tu tç ı evrildəçi
Köni tuyunmaK bilqə biliqliq
K ütidm iş çoğluğKa yÜKÜnürmən!
Çiçə əgsÜKSİz k ü sü ş K anturur,
Ç ıntam anı teq bərKİn bulğuluğ
Çimsiz, silvisiz, m ünsüz, Kadağsız,
Çm layu udum bar alp tapışğuluğ
Çığsız, ülqüsüz edqü nom larlığ
ÇıbiKi, budiKi yapa yatılm ış
Çmsu nom tözintə uz ornaşığlığ
Çın sala sögütKə yÜKÜnürmən!
Una bu soKa bizni osuğluğ
Oğadıp Kalmış tm lığ la rığ oğrap
U palı s u d u rta ötündürülm iş,
U ğan arşı özə uz nom ladılm ış
Otuz beş burKanlarKa yÜKÜnmiş üçün
U tğuraK teqinqü Kilmçım önüp
U m uğsuzlarK a um uğ boldaçı
U luğ tuyunm ış bolmaKim bolzun.
Tərcüməsi:
S am atha vipasyana -İKİ tərəfdə
N ərdivan qolları Kİmi qarşı-qarşıyadır.
Sasana, öyüd, nəsihət, müqəddəs qanunlarm
Şanlı, bəlli tap d u ları KÖrşi (?).
Ş andapur yolunu göstərməK üçün
ŞaKtı gücü, fövqəladə dərəcədə böyÜK
SaKyamuni adlı q ü d rətlər zahidi
S an ta baxşıya ibadət edirəm!
Yad təsirlə pozulmaz, dəyişməz dayaqlı,
SaKİtləşdirməyə qadir, yanılm az əməlli,
Dayanmaz, yerindən qopmaz, saf təbiətli vajra,

Zəifləməz, pozulm az, sağlam, sərt tonq şir...
A zğın, şeytan düşm ənini məğlub edib
V urub-əzən deyə yayılm ış adlı,
İnsanların, ta n rıla rm yeganə baxşısının
O d-alovuna ibadət edirəm!
Bədəni qüsursuz olmaqdan başqa
EnqeyÜK (?) qanun işığm ı saçıb
Y axşılıqları azalm ış m əxluqları
İztirab gecəsindən qurtarıcı
B aşda haKİmiyyət olmaq üzrə altı cür
M üqəddəs m əziyyətlərlə ad çıxarm ış,
E nqinsin (?) mübarəK m ahiyyət alovunun yiyəsi,
Y axşılıqla getm işə ibadət edirəm!
R uh m ənbəyinin düm ağ (göy) üzünə
GörməK, bilməK buludunu yÜKSəMərəK
A rzu günəşinin şöləsini KÖlgələndirib,
Həvəslə gözlənilən qanun yağışm ı yağdırıb
Çoxlu vaineyİKaların Kusalamulasını
Qabardıb yaşıllandıraraq çoxalda bilən
Q üdrətli əjdahalar hÖKmdarı ilxan adlı
G ur səsliyə ibadət edirəm!
Başlanğıcı olmayan, uzun
H üdudsuz sam sara içindəKİ
A rasız, KÖməKsiz qalxıb enərəK
A ltı yolda gəzib dolaşan
Yazıq, üm idsiz m əxluqları
Acı əziyyətdən qurtarm aq üçün
(Onlardan) daha artıq əziyyət çəKən
Q əhrəman igidə ibadət edirəm!
İstisnasız gerçəK qanunun əsasm a
N üfuz edərəK, anlam ağa gücü çatm adığm dan
Keçici olan sam saradan dəhşətə gəlib
Öz xeyri yolunda dolaşan
Q ism ətləri qədərincə anlayanları
Əbədi h üzura çatdırm aq üçün
Daim durm adan cəhd etməKdən
Öyünənə ibadət edirəm!

Doğum ilə bağlı nişvan (?) hərəKətlərinin
Aşıb Keçilməz sıx, qalın meşəsini
M ahiyyət alovu ilə nüfuz edərəK
BütünlÜKİə, başdan-başa bürüyüb yandıran
Daim parlaq jvala prabhasa
ToKilığ(?) gözəl m uncuqdan Keçmiş,
Dolu, dəyirm i, m ahiyyət odu adlı
H ər tərəfdə şöhrət qazanm ışa ibadət edirəm!
Əvvəli olmayan, uzun sam saradan bəri
Yığılıb gəlmiş günahKar zavallıları
İri, Kobud, azğm şeytanlar tərəfindən
A ldadılm aqdan bədbəxt olmuş,
Səfalətə, əziyyətə tapdadılm ışları
İKİnci dəfə səadətə qovuşduran
Müqəddəs m ahiyyətin qism əti, xoşbəxtliyi
İdi iqə (?)yə ibadət edirəm!
Bilinm əsi vacib qanun an tırn ısa deyilən
BilİKSizliyin qaranlıq gecəsində
B iri üç anlam aq görüşünə aldanıb
TəKrar-təKrar (yolunu) azanlara
B ir təK doğru yolu göstərib
Yeganə məqama çatdıran
HİKmət aymdaKi parlaq
MüdrİK yolgöstərənə ibadət edirəm!
A ltı param ut, dörd nüfuzun
Ç arə-üsullarm a dayanaraq
A tyantİKa olub yanılm ışların
A ryam arqa yoluna sövq edən
Heç b ir maneə tanım ayan ilahi gözilə
H ər zaman görüb, (onlara) üm id olan
A m oqhadarsin, hər şeyi görən
Saf qədəmə ibadət edirəm!
Raqa, ayı başda olmaqla azğm adətlərə aid
Şeytan nəslinin təhlÜKƏlərini yaradan
R ahi tərəfindən örtülm ədən
R aya hÖKmdarın qüdrətinə yetmiş

R asayan dadlı qanun suyunu axıdıb
Ram a sevincini a rtıra n
R atnaçandra cövhəri ay ta n rı
R aşm i parlaqlığına ibadət edirəm!
N iyam a yam ana, bilinm əsi gərəK olan qanunların,
N irvana, b ü tü n m aniyalarm
N ışda biraKina birlİKdə getm əyi,
N yaya yozum yolunu tu tu b
N itya əsas, Keçilməz, nizdama, mənsiz,
N ivodha sönm üş, dəyişilm əyən
N irvana m əqam ında möhKəm yerləşm iş
Saf nırm alaya ibadət edirəm!
Səs bağlarını qırıb Keçmiş,
ÖndəKİ ucda tutulm am ış
(KÖKÜndən) qopmaq görüşündən uzaqlaşm ış,
Qopub ayrılm ağm dibinə girm əm iş,
Ü çlü-dördlü əlam ətə dayanm ış,
Zaman adlı hesaba düşürülm əm iş,
TəmKİnli, durulm uş, saf vim ala,
Əsası-KÖKÜ müqəddəsə ibadət edirəm!
Qeyri-adi, qiym ətli m al-dövlət ilə
İstəyincə h ü zu ra çatdıran,
A rzuya uyğun qanun-qayda elan etməKİə
Şəhadətin əsaslarm ı tapdıran,
Daha artıq qorxusuz hala gətirib
D arlıq, sıxıntılıq zəhm ətindən q u rtaran ,
Tada tivaKİ verməKdə davam edən
LütfK ar atam a ibadət edirəm!
P raK riti deyib duran,
P radhana etm əli deyə vəz edən,
P ra tity a sam utpada qanunundan ayrılıb
P rajapatiyə inanm ışlarla
P rasva edərəK danışan,
P ratib h an aların ı gücdən salan,
Brahm acarı düz əməlli
Adı Brahm an olana ibadət edirəm!
A ddan, əlam ətdən ayrılm ış əsasla,

A d-sanlı, qeyri-adi, çox incə əməlli,
A nasrava dhatu deyilən
Dəyişməz qanun züm rəsi vücudu,
B ütün qanunların dayağı (olan) ata-dədə sayılan,
Saf brahm ı, gerçəK A zruanm verdiyi,
A dı-sanı yÜKSəlmiş B rahm adatta adlı
Hörm ətəlayiqə ibadət edirəm!
Başda çordaban olmaqla, b ü tü n arh an tların
Sunasızu dadm ağa darıxdıqları,
Sudhana başdnqlığ (?) yaxşı insanların
Sorub istədİKİəri, dilədİKİəri,
B ir-birinə qarışm ış, qarşılaşm ış səbəbKarların
Susm alarını təm in edib sevindirən
Ləzzətli, gözəl, doğru-dürüst qanunlu
Su ta n rısm a ibadət edirəm!
Başlanğıcı olmayan uzun sam saradan bəri
B alaprthaqjana olmaq uğrunda
P aram arth a əsaslı yozum unun KÖKÜnə qarışaraq
V ar, yox deyilən İk İ ucu tu tu b
Başını itirm iş Y ajnadatta Kİmi
V arılacaq o rta yolu yanılm ışların
Başçısı, sövqedicisi B hadra Şiri adlı
Baxşım, sizə ibadət edirəm!
C atu rasiti Saranşiyə
Tam ölçü hesabı ilə səKSən dörd min
Ç arıtlarla basdırılm ış
A ram a şübhəsinə düşm üşlərə
Səssiz sevinc suyunu hiss edən,
Tamamilə zam anında qanun hüzurunu əta edən
Candana Şri sandal səadətinə yetirm iş,
Şan-şöhrət qazanmış ad-sanlıya ibadət edirəm!
Dəmir, tunc, güm üş, qızıl çarxm ı
F ırladan xanlar basdm lığ (?)
T anrının, m əxluqların qüdrətləri arasında
Çoxlu zam anını Keçirmiş,
M üqayisəyə gəlməz (dərəcədə) odlu, alovlu,
Tərpədilməz (qədər) güclü, arzu olunan,

Tay-bərabərsiz, ölçüsüz, gözəl, ad-sanlı
Tanrım , sizə ibadət edirəm!
Yadı da, özünü (də) eyni cür ehtiva edən,
M ərhəm ətli KÖnül izhar edib,
Qəbul olunacaq gözəl qanunlarda
R uh, şəkİİ vermə işığını göndərib
Yanılm a əsaslarının qaranlıqlarının
Yenidən doğulması (ehtim alını) söndürən,
P arlaq, aydın, şad, taleli
A ydm lıq verənə ibadət edirəm!
(İnsanı) izləyən nizvanların
B ulandırm a gücünü aradan qaldırıb,
B aşda ehsan (olmaqla) yaxşı hərəKətlərlə
F əzilətini, hİKmətini yayıb
Pozulm az, puç olmaz nizvana səadətini
Bulm a istəyini irəlilətm iş, yerinə yetirm iş
K ədərsiz, səadətli AsoKa Şri
B ürhan səadətinə ibadət edirəm!
N andam uKati ayrı-ayrı tapınılan
N am arupa, ada, şəkIə qapılm ışların
N ayuta asnaKhya m ilyonlar saym ca
NaraKa n ifrə t əzablarm da
N ata üm id olmağa qadir,
N arasınha, əziz m əxluqlar aslanı
N arayana Şri güclü, qüvvətli
NayaKa məqam sahibinə ibadət edirəm!
Baxıb doyulmaz laKşana əlam ətli
Gözlə görünən bədən form ası,
Göz hissiyatını şadlandıran,
Könül qüdrətini qürurlandıran
Əsiz lınhua xoşbəxtliyi, səadəti,
Dilənən diləKİəri tam am ilə yerinə yetirən
H am ıya KÖməyi dəyən K usum a Şri adlı
Doğru duyana ibadət edirəm!
P aram artha, gerçəK, gözəl yozucu,

Parivisuddhi, k ö k ü təm iz, süzgəcdən Keçmiş,
Bağ k u su k (?) deyilən Kİri yaxm qoymayan,
Padm a çiyuda, çİçək p arıltılı,
Var-gəl etmə bügüləmə (?)si,
Ham ıya faydalı ad-san olmuş,
Bhavaqraya dayanan LoKadhatunun
Başçı yiyəsinə ibadət edirəm!
D harani samadhi qanunlarm ı tam am ilə
D harmapitaKa xəzinəsində saxlayan,
Dasabala on güclü dərK edənlərin
Dana sresth a zənginlər yeri,
D rdhavajra olduqca möhKəm almaz,
D hatu nəslinin adı, şöhrəti
Dana Şri adlı mal-müİKİə xoşbəxt
DaKşinaKİ dindara ibadət edirəm!
U zun sam saranm od evi içində
İrəli-geri var-gəl eləyən,
Dayanılm az, həmlə edilməz, götürülm əz
Dolaşıq yolun əzəiyyətlərinə düçar edilm işləri
H ər zaman hər yerdə düşünüb əzizləyərəK
(Onlarm) unutm ayan ümid-pənahı,
böyÜK dərKedici S m rti Şri adlı
İlahilər xanm a ibadət edirəm!
A cgözlülər k ök ü ayıdan başqa
Sel həmləsinə m əruz qalanları
S u tra, başqa gözəl qanunlar sayəsində
U zatdığı əlilə dartıb çıxararaq
Tamamilə ümid-pənah ola bilməKİə
Gözəl, mübarəK ad, şöhrət tapan
SuparİK İrtitana m andheyasrı adlı
Soruşulan müdrİKƏ ibadət edirəm!
Əsli-əsası saf, müdrİK
YÜKSƏKİərə qalxan tu ğ u n u dİKƏldib
Yanlış düşüncəli yad yağıları
U zaqlara qovaraq qaçırm aqla
D axilən d ü rü st hərəKətli,
El-obasmı möhKəm qoruyan

İndraK etudhvaya raja (
M üqəddəs hÖKmdara ibadət edirəm!
M anuçap idi şəkü dəyişdirməKİə
A ddım layıb gəzərəK var-gəl edən
M anuşa, m əxluq basdm qlığ (?) ların
M aitri KÖnüllü, gerçəKdən gözəl düşünəni
M ayajala, seh r ağı, hiylə, aldatm a ilə
M adhyam arqa yoluna ustalıqla başladan
M ahapuruşa, böyÜK ər, SunvirK randa şri,
Ş öhrətlim , sizə ibadət edirəm!
Dəyişməz KÖKdən ayrılıb yÜKsəlmiş
Başqa-başqa vücudları ilə
A naqata, gələcəK zam anların sonuna qədər
B aşqalarınm m ənfəətinin təm ini işində
A ram sız, KÖməKSİz var-gəl eləməK üçün
Çox güclü arzu ifadə etmiş
Tərəddüdsüz istəKİi YİKİrandaqamini,
A tacığım , sizə ibadət edirəm!
B ü tü n qırx sək k İz müqəddəs qanunlu,
H ər tərəfə yayılm ış parlaq işıqlı,
TÜKƏziqçə (?) müqəddəs tüməKİ idiqi (?),
B ütöv, əsk İk sİz, xoşbəxt, taleli
Saysız-hesabsız cürbəcür qeyri-adi şeyləri ilə
Əslinə nüfuz edilməyən atəşli, alovlu,
Q aranlıq sam saranın parlaq məşəli,
Əslini dərK etm işə ibadət edirəm!
İstənm iş istəKİəri bütünlÜKdə ödəyən,
Q aldırılm ası ağır cövhər kökIü,
K irli nişvanm Kİrinə bulaşmayan,
Gözəlcə açılm ış lınhua soyundan,
Ş əkİİ dəyişdirməKİə ruhu qüvvətli,
Ü m um un m ənfəəti üçün hər zaman çalışan,
D oğru dərK hİKmətinə sahib
K ütidm iş (?) alovuna ibadət edirəm!
Əksİksİz b ü tü n arzuları yerinə yetirən,
Çintam ani Kİmi çətin tapılan,

Çimsiz, silvisiz (?), qüsursuz, əksİksİz ,
GerçəK udum bara Kİmi, böyÜKİÜK verən
Ölçülməz, çəKİlməz mübarəK qanunların
Pöhrəsi, budağı ə tra fı bürüm üş,
“GerçəKİİK” qanunu KÖKÜndə möhKəm oturm uş
GerçəK sala ağacına ibadəi edirəm!
B udur eynilə bizim Kİmi
Çaşıb qalmış m əxluqlar uğrunda
U palı su trad a rica etm iş,
Devarsi tərəfindən mÜKəmməl vəz edilmiş
Otuz beş bürhana ibadət etdiyim üçün
Tamamilə qovuşmaq əməlim önə çıxaraq
Üm idsizlərə ümid olan
BöyÜK idraKa çatanlardan olum.

Ç ısuya Tutunq
tlahi
Önq başlap, adKanğularKa biliqlər Kaçar,
Öküş Kara, ayığ yolluğ uruğuğ saçar,
Öqlüq Kİşi istim tu tç ı yaşmaKSiz baçar,
Öşəüksİ z yiq n irv an ın ğ Kapığın açar.

BurKan Kənti KÖnqül erü r, Könqül ok burKan,
B ularnı m at bölsər bolur san sarta tu rğ an ,
B rdulm asar İK İqÜ K Ə bulup ol nırvan,
Bu b ir sözni setirəK boldı baKşıta sorqan.
Y irtinçününq yilvi tü l teq ertÜKİn UKğıl,
YintsİKmətin şım nularK a nışvanığ utğıl,
YİKtəm arığ öz KÖnqülüq burKan tip tuyğıl,
Yiq nom bu, ol m unı tu tu p işsiməK Kotğıl.
AKaştaKi ay ten q rin i atKanmış bolup
AyataKi erdinini ıçğınıp salma,
AIku ödtə ta ştın sm qar tiləm iş bolup
AnuK buznı suv tim ətin arsiKip Kalma.
Köni öqəli büqüş u rğıl, oduğm saKin,
Közi yaruK ıduKİarKa barğıl yaKin,
Könqül vişayİKİqününq tözin saKin,
K önqültin taş nəqü nom bar, çınKaru baKin.
Bir ağızKia edqü söz bar, sözləyin sanqa,
Birdən Kİrtqünüp tu rtq ü n ü p tudğıl, yemü, sirinim ə manqa,
B ratya tiqli m anı sintə tip birqil anqa,
BürÜK tap sar ol erdiniq, nə satığ munqa.
YayKi suvnı kişki ödtə buz tiy ü rlər,
Yana yayın kişki buznı suv tip tiy ü rlər,
YanqılduKta çm burKannı KÖnqül tiyürlər,
YanqılmaduKta KÖnqülni ok burKan tiyürlər.
TuyumaduKta ol Kitığ bolur bu Kitığ,
TuyunmışKa bu Kitığ ok bolup ol Kitığ.
Tuyundum timəK yoğm a ol uluğ tıdığ
TuymaK-tuymamaK arısar, ol bolur sıdığ.

Tuyunğuluğu bar ersər, tuyunm ış bolmaz,
Tuyunğuluğu yoK ersər tuyunmaK bolmaz,
Tuysar, mundağ sansartaK i bağ özə bolmaz.
Önqi, KÖrKİ, UKsadığı anınq yoK erip
Öküş tınlığ, yirtünçilər antın bəlqürər.
Ödvi yitvi, öçmə yaruK top-tolup erip
Üç ödKİ aİKU tüzünlər m undm törüyür.
Y arup yaşup K atçığlarta boldaçı erip
Yaba yirtünçüğ bir yintəm idər tuym ayur,
YaşımuKça bodu in tin an ta yoK erip
Yam araça KÖrüqin busdaçı erür.
Öçmə, am rılm a yintəm bir tö rin tu tsar,
ÜtKİetə kök Kalıqığ Kİnq, booş sığurur.
Özininq ed ed sayu sığm ışın KÖrsər,
Üç oquşta munısız nənq, b ir nom, ozun yoK erü r.
E rtin q ü sansız asanKİ param ıtlarığ
EnqrəK soKimı yirintə ertü rm iş bolur,
E rtm iş, KəlmədÜK, KÖrünür arığ uluşlar
Enqəyü öztə atırdlığ KÖzünür.
U sİk eKŞər, sav-söz in tin yoK erip m unda,
OnqardğuKa KÖp yanqşadım , tüzünüm , sanqa.
Usal bolup sım dasarsan m una bu tu şta
Una astınq Kenqrənqeysən çimədmə manqa.
Anı üçün baK şılartm yanq, Kİp, boşuğ koI,
AIku ödtə bışığta yiq, yiqtə bışığ bol,
A ltı Kapığça içtin KÖrqil, KÖşünqəy yiq yol,
A rığ, süzük, yiq mənqiliq uluş anta ol.
K üsqü yılın toKuzunç aynınq on yanqıta
KörKİə, tanqqsuK taydu Kİdini Kav lınhuata
Köp yanqşamaKİığ boduğın kök KaliKiğ
Küçəyü bedizeqəli um unm ışm KÖrqü üçün bitidim
Çısuya Tutunq.

Tdrcüməsi:
Öncə (ondan) başlayaq (k İ), bilİKİər xassələrə yönələr,
B ir çox qara, pis yolların toxum unu əKər,
A ğıllı insan heç zam an yanılm adan diqqət edər,
Istisnasız n ü fu zlu nirvananın qapısını açar.
B ürhanm özü ru h d u r, ru h da bürhan,
B unları bu cür bölsən, sam sarada durarsan,
H ər İKİsinə bulaşm ayanlar nirvananı tap ır,
Bu sözü baxşıdan soruşan çox nadir oldu.
Yer üzünün b ir yuxu olduğunu anla,
Özünü şey tan lara əzdirm ədən nışvana haKİm ol,
H ər zam an müqəddəs olan ru h u bürhan bil,
Əsas qanun b u d u r, bunu tu tu b başqaları ilə əlaqəni burax.
YuxarıdaKi Ay ta n rıy a özünü tabe edib
OvcundaKi cövhəri yerə salma,
Heç zam an yalnız xarici görünüşü arzulayıb
G ördüyün buza su deyil deyə aldanıb qalma.
Doğru düşünməK üçün hİKmətə söyKən, ayığ ol,
Gözü işıqlı m üqəddəslərə yaxın get,
R uhla zahir İKİliyinin əslini düşün,
R uh xaricində nə qanunlar var, diqqətlə bax.
B ir ağız yaxşı söz var, sənə söyləyim,
A rdıcıl b ir inam la onu tu t, olarm ı, məndən şübhələnmə,
P raty ay a deyilən inci səndədir deyib ona KÖnül ver,
O cövhəri tapa bilsən, bunun qiym əti yoxdur.
Yayın suyuna qış zam anı buz deyirlər,
Qışın buzuna isə yayda su deyirlər,
Y anılanda əsl bürhana ru h deyirlər,
Yanılm adıqda isə ru h a bürhan deyirlər.
Duyub anlam adıqca o sahil bu sahil olur,
Duyub anlayana isə bu sahil də o sahil olur.
Duyub anladım deməK yoqi üçün böyÜK əngəldir,

Duyub anlam aq-anlam am aq aradan qalxsa, o, aradan
sıyrılm ış olur.
Duyub anlanılacaq şey varsa, duyub anlaşılm aq olmaz,
Duyub anlaşılacaq şey yoxsa, duyub anlamaq olmaz.
Duyub anlarsa, onda samsaradaıcı bağlarla bağlanm az.
Onun rəngi, şəkİİ, bənzəri yoxdur,
B ütün məxluq, yer üzü ondan bəlli olur,
H ər şeyə nüfuz edən, təmKİnli işıq dopdolu olub
H ər üç zam anın b ü tü n m ahiyyətləri bundan törəyər.
Parlayıb işıldayaraq xassələrdə mövcud olub
Yava yer üzünü b ir anda bəzəyər, duymaz,
MərciməK qədər bodhi onda qətiyyən yoxdur,
Yam araya görüşünü pozan odur.
Sönmə, təmKİn KÖKÜnü hər zaman b ir tu tarsa,
Kİ çİk b ir deşiyə göy üzünü asanca, rahatca sığdırır.
Özünün h ər şeyə sığdığını görürsə,
H ər üç züm rədə onsuz bir şey, b ir qayda-qanun, b ir yer yoxdur.
Saysız-hesabsız param itaları
B ir barm aq girə biəlcəK yerdən Keçirmiş olur,
Keçmiş, gələcəK, hazınci müqəddəs öİKƏİər
Enqəyü öztə (?) açıqca görünür.

PRATYAYA ŞİRİ
İ la h i
U tm ışlarnınq vısayı buda avatansana
U luğ KÖlünqü su d u rta uz tirip nomlamış,
U ğanlarnınğ on Kut Kolunç yozığı bu nomuğ
U na anı iyin Kəziqçə OKidı sözləlim.
Y atvısınça, tİKvisinçə on sınqar, üç ödKİ
YalanquKİar arslanm qa, yumKiKa Kalısız,
Yaba Kat-Kat erKİiq, toorı aİKinçsız KÖrüqlüq,
Y aratm ğu yanqı özə yÜKÜnməK Kilalım.
B irər Koğta Koğ sanm ça nom oğuş, ol ok
B irərintə birlə toyluğ burK anlar saKinıp,
B ir-birüntə uz taK sutluğ talu y lar öntürüp
B irər burKan edqülərin üz ödün ögəlim.
AİKinmaKSiz yiq üstünKİ tap ığ lar iltinü
A nı tu ta utm ışlarK a ayayu tapm ıp
A nta basa Kut KolınmaK KÜçintə Kilılmış
A nudara, öşəİİksİz tapığığ tutalım .
K irtqünm ədin tıldağ töşKƏ Kİç ödün yığılmış,
KKİr, KaKaç teq üç ağutın Kİnq aİKiğ törüm iş

H ərflər, söz-sav heç biri b u rada yoxdur,
Ey əsillim, (m əsələni)asanlaşdırm aq üçün sənə çox boş-boş
danışdım.
Qafil olub burada indi tənbəllİK etsən,
Budur astınq Kenqrənqeysən çimədmə (?) mənə.

K intsü münlüq yaşuKİarığ Kİnqürü Kilılmış
K in sonqKisın KilmağuKa Kİlişəlim.

Ona görə baxşılardan üsul, nüm unə, q urtuluş istə,
Həmişə olanlar arasm da yaxşı, yaxşılar arasında olanlardan ol,
A ltı qapıdan içəriyə bax, ən gözəl yol görünür,
Təmiz, d u ru , əsas hüzurun məKanı oradadır.

Budğıl, aİKU burK anlarnınq, büdKərliq tuym ışnm q,
B oşğutluğnunğ, boşğutsuznunq, bodısatan tidm işninq,
BolmaKtaKi bartağçannınq buyanlığ işlərinqə
BularKa iyin ögirməKİq bodulu işləlim.

Siçan ilinin doqquzuncu ayının onuncu günündə
Gözəl, n ad ir taydı Kİdini Kav (?) çiçəyində
Çox boş-boş danışm aq boyası ilə göy üzünü
Güclə bəzəməyi um duğunu göstərməK üçün yazdım.
Çısuya Tutunq.

Y irtinçününq yulaları yanqırtı tanıdulm ış,
Y intip Kamağ sım nularığ utm ış at almışığ
Yiq üstünKİ nomluğ tilqən evirtqü Küsüşin
Yintəm süzük KÖnqül özə ödüqçi bulalım.

Enqəyü öz işləqü işin e rtü rü tÜKədip
Enq Kİnintə nırvan bulğu oğraKiğ tu rq u rm ış
Edqün barm ış ıduKİarığ emgəKİiqlər üçün
E rtə öküş Kalp, öd özə sərqürü tudalım .
Öz baKşımız, öqün tuym ış öşəİİksİz ərninq,
Önqrə, am tı, Kİn-üç ödKİ tözKərinçsizlərninq
Öngin-öngin param ıtlığ yollarça yorıyu
Ödrədinqü, ervişləriq ödKÜnüp alalım.
Tıdığsız, çın bilqə biliqiq içirdi tanuKİap,
Tıdm atın ol özlüqləriq ta şırd ı irinçKəp
TilİKİərin, Küsüşlərin K anturu birgəli
Tınlığ udu, barmaKİarın ötKÜnü yorılım.
01 sam antabadırınm q yorım ış yiq yorığ
U tğuradı m ansuşiri öridm iş Kut küsüş
OzaKi bu toKUz tü rlü q işlərüq işləyü
Onunç buyan evirməKİq evirü birəlim .
Tərcüməsi:
Qaliblərin vişayası Buddha AvatnısaKa
BöyÜK ta ş ıt su trasın d a yaxşıca düzülüb yorulm uş,
İlahilərin on səadət arzusunun yozumu olan bu qanunu
Odur Kİ, bunun üçün sıra ilə oxuyub izah edəK.
Eninə, uzununa hər yerdə, hər üç zamanda
M əxluqlar aslanm a, istisnasız ham ısına,
Ü st-üstə qat-qat qüdrətli, ağı bitib tÜKənməz gözlü,
Münasib şəKİldə hörm ətlə ibadət edəK.
Hər zərrədə zərrə sayı qədər qanun-qaydaları, bunlarm
Hər birində bir yerə cəmlənmiş b ü rh an ları düşünüb,
A yrı-ayrılıqda h ər səsdə böyÜK şer üm m anları yaradıb
H ər b ü rh an ın yaxşılıqlarını uzun zaman öyəK.
Sonsuz m ühüm qulluqları birlİKdə götürərəK
Onlar ilə qalib gəlmişlərə hörm ətlə qulluq edib
Sonra xoşbəxtlİK arzulam a qüdrətində vücuda yetm iş
A n u tta ra , bənzərsiz olana verəK.

Səbəb KÖKÜnə inanm adan uzun zamandan bəri yığılmış,
ÇirK, pislİK Kİmi üç zəhərdən geniş bir şəKİldə törəm iş
K intsü qüsurlu günahlarım ızı açıqca e tira f edib
Bundan sonra bunları etməməK üçün k İİİİəşək.
Əsllərin, b ü tü n b ü rh an ların , yaxşı dərKetm işlərin,
Ö yrənənin, öyrənm əyənin, bodhisattva deyilənlərin,
OlmaqdaKi p rth aq jan alarm yaxşı işlərinə
B ununla bağlı həvəslə davam edəK.
D ünyanın m əşəllərini yenidən yandırm ış,
A rayıb tap araq b ü tü n şeytanları yenmiş adını alanı
Ən ü stü n qanun çarxm ı fırlatm aq arzusu ilə
H ər zaman təmiz KÖnüllə özümüzə diləK diləyəK.
Ö zünün görəcəyi b ü tü n işləri görüb bitirib
Sonda nivananı tapm ağı niyyət etm iş,
Y axşılıqla getm iş m üqəddəsləri, əzabKeşlər üçün,
Saysız-hesabsız dövr, zam anlarda göz önündə saxlayaq.
Öz baxşım ızm , düşüncə ilə dərK etm iş bənzərsiz ərin
Keçmiş, indi, gələcəK(hər üç zam anda əslinə çatılm azların
A yrı-ayrı param ita yollarıyla yüyürərəK
ÖyrəniləcəK tövr, hərəK tlərini örnəK alaq.
M aneəsiz, doğru biliyi içdən tanıyıb,
Mane olmadan o canlılara Kənardan m ərhəm ət göstərib
DiləKİərini, arzularını yerinə yetirməK üçün
GetdİKİəri yolda onlara nüm unə göstərəK.
0 Sam antabhadranın getdiyi müqəddəs yol
M anjusrınm yaxşıca izhar etdiyi səadət arzusu
ƏvvəİKİ bu doqquz cür işi yerinə yetərərəK
Onuncu müqəddəs dövrəni başlayaq.

------------------------------------------------------------------

Atsanq Kalım Keysi
İlahi

AğtuK bolup isiq öşüm üzülqü tu şta
AIku Kilınçlığ tıdığlarım yumKi tariKip,
A m ıtaayusı burKan manqa yügərü KÖzünüp,
ArduK mənqiliq yirtinçütə barıp turayın.

... AIku üç ödKİ utm ışlarnınq yorığları,
A rış, arığ Kut Kolunçuğ tolun bütKərip
A yağuluğ Tolpı Tüzün yolı özə
AdruK, uluğ tuyunmaKiğ tuyunayın.

01 u lu şta mən barıp, toğa birla ok
Oza bu Kut KolunçKa tÜKƏlliq bolup
UtğuraK, b ir əgsÜKSüz, onqay tolğurup
Ontın sınqar tınlığlarK a asığ Kilayın.

U tm ışlarnm q anq uluğ ağlı bolmış
Umuğumuz Tolpı Tüzün(edqü ərKƏ,
Una anqa aİKU işlərim UKşaşzun tip,
U zatı bu buyanlarım m evirürm ən.

Oğrayu ol burKanınq nomluğ toyınta
UçuzKia lm hua içintə toğup bəlqürüp
Umuğumuz ülqülənçsiz yorığlığnm q
U tru sm ta burKan Kutınğa aİKiş alayın.

A rığ, süzük etüzüm , tilim , KÖnqülüm
AdruK, yiq yorığlarım törüqü ulaşum,
A tı Tolpı Tüzünnünq nəçÜK erti ersər,
A nçulayu ok məninq yimə anqa uKşarun.

Tuyunm ışnm q ol aİKişın alu birlə ok
Turum ara yüz Koltı etüz bəlqürtüp,
Tolptın sınqar küü Kəliqliq Küçümin yatıp
................. tın lığ asığm bütürəyin.

Tolpı Tüzün ıduKnunq yorığm arıtıp,
Tutçı m ançuşiri teq, Kut küsüş öritip,
Turup KİnKİ Kalplarta irinüqsüzin
TurKaru ol işləriq tolğuru işləyin.

E rtm ətin bu kök qaliK, tınlığ ağışı
Əsrinqü Kilmçlar, Kİliş nızvanı...
Ertm əqəy bu m unı teqlər ertqü ödKədəqi
Enqəyü m əninq bu Kut Kolunçum aİKinmatm.

Ülqülənçsiz yorığlarta özüm yorıyu
Ülqüləp nənq bulğuluğsuz edqü nom tapıp,
Önüş yorığ, edqü, adruK içintə tu ru p
Önüş aİKU büqülüq Küçüq ötKÜrəyin.

Ulsuz, tüpsüz ontın sınqar yirtincülərtə
Urup tolu erdinilər, tenqidəm aş, ton
Uluş Koğı sanm ça Kalp ödlər özə
Uşun ödün burKanlarKa tapığ Kilğu.
Adın anıbar tenqininq KaliKinta
....... bu Kut KOİunc, yoluKmışta,
A rığ bodı yorığta küsüşİ tu rsa r,
Anınq buyanı yiq e rü r............

Alp biliqliq ıduK, Kutluğ m ançuşiri teq,
A yağuluğ Tolpı Tüzün bodısatav teq,
AIku ödtə olarKa iyin ögrətinqü üçün,
A m tı m una buyanlarım m evirürm ən.
Üç ödKİ burKanlarKa öqqü Küləqü
ÜzdünKİ teq yiq atruK küsüş öritip
Özəİİksİz ərənlər yolın bulğalı
Üzüksüz ol buyanlarım ın evirürm ən.

YavlaK yolnunq emgəKİntin .......
Yavuz iştin abamu .......... evrilür.
YaKin baKip ülqülənçsiz yaruKİuğKa
Yarp utğuraK bu yorığığ tavraK b ü tü rü r.

Ayı uz bolup tiriq özüq iltinm işi,
A sığlığ bolup Kİşi ajunı bululm ışı
A nçulayu ol Tolpı Tüzün bodısatavteq...
Anqa uKşatu yiq nom lar tərKİn bululur.
Biliqsiz başlap nızvanılar oğurınta
Biş anantras ayığ Kilmç ...............
Birqüçi bu Kut Kolunç ...................
Bir Kşanta ol Kilınç...... aİKinur.
Asıl tözi, atı, yolı, KÖrKİ..................
A tın ta yiq büqÜKƏ.............................
Ayığ şim nu, tərs nom luğ..................
Anı üçün üç ......................................
Bodı sögüt altm ta .............................
Boş KÖnqülin yağısızm burKan bolup
Budğıl arığ nomluğ tilqən evirməK özə
Bud KÖtürmə tınlığlarK a asığı...............
Apam birÜK Kayu Kİşi bu ......................
Alıp, tuqup, sözləyü .............................
A nınq tü şin ..........................................
A tırtlığ ol burKan Kutın .......................
.............. bu nom erdininq tutdaçı ..........
.....................edqüliq tüşin tÖKÜp sözləsər,
Kalısız aİKU yiq nom ları Kşanta tolup
Kamağ tm lığ Küsüşlərin Kanturu uyur.
Una am tı bu Kut KOİunçuğ sözləmişninq
Uç-Kitığ yoK yiq buyanm evirürm ən,
Uşun ödün sansarta çommış batm ışlar
Uçuz onqay suKavatı ulu şta toğzunlar.
IduK sam andabadırı bodısatavnm q yorır Kut
KolmmaKinqa tayanıp Kolutı A tsanq
Kalım Keyşi KOşuğKa m ğurm ış ş1ok(
TaKşut nom tÜKədi. Satu! Satu!...
Namu bud! Namudıram! Namusanq!

Tərcüməsi:
H ər üç zaman qaliblərinin hərəKətlərini,
Saf, təmiz niyazı bütünlÜKİə yerinə yetirib
H örm ətli Tolpu Tüzün yoluyla
Müqəddəs, böyÜK idraKi dərK edəK.
Qaliblərin ən böyÜK oğlu olmuş
Ümidimiz Tolpu Tüzün (ə)(yaxşı insana,
B ütün işlərim ona oxşasın deyə,
U zun zam andan bəri bu yaxşılıqlarım ı davam etdirirəm .
Təmiz, saf vücudum , dilim, ruhum
Seçilmiş, müqəddəs törədiyi diyarım ,
Adı Tolpu Tüzün olanınKi necə idisə,
MənimKİ də eynilə ona oxşasın.
M öhtərəm Tolpu Tüzünün hərəKətlərini seçib,
Eynilə m anjuszı Kimi, hər an niyaz ilə məşğul olub,
Bundan sonraKi dövranlarda yaşayıb qorxmadan
O işləri hər zaman bol-bol özüm işləyim.
Olçülüb-biçilməz hərəKtləri özüm davam etdirərəK
Heç b ir ölçüyə gəlməz müqəddəs qanunu tapıb,
Y üksəİİş yolunda, yaxşılıq, saflaşm a içində durub
H ər cür bügülÜK(?) gücünə nüfuz edim.
G üdrətli elm sahibi, müqəddəs, əziz M anjusrı Kİmi,
M öhtərəm Tolpu Tüzün bodhisattva Kİmi,
H ər şey daim onların vasitəsilə öyrənildiyi üçün,
İndi mən də yaxşılıqlarım a davam edirəm.
H ər üç zaman bürhanlarm ı öyüb şöhrətləndirən
YuxarıdaKi Kİmi müqəddəs, seçilmiş arzu izhar edib
Ən yÜKSƏK ərənlərin yolunu tapm aq üçün
A ra vermədən o yaxşılıqlarım a davam edirəm.
Özümdən Keçib isti bədənimdən ayrılacağım an
H ər hərəKətimə mane olanların ham ısı dağılıb,
A m itayuş bürhan qarşım da görünüb
Mən də ən gözəl hüzur məqamında gedib duram .

O diyara gedib mən, doğar-doğmaz
Öncə bu səadət istəyinə çatıb
Tamamilə, heç bir əksİksİ z , yaxşıca dolğunlaşıb
D ünyanın hər tərəfindəKİ m əxluqlara faydalı olum.
Birbaşa o bürhanın qanun məclisində
Ucuzca b ir lm hua (gülu) içində doğub bəllənib
Ölçülüb biçilməz davranışa sahib olmuş üm idim izin
H üzurunda bürhan səadəti üçün alqışlanaq.
DərK etm iş olanın o alqışını alar-almaz
D ərhal yüz m ilyonlarla vücud göstərib,
H ər tərəfə şəkİİ dəyişdirmə qüdrətini yayıb
............... m əxluqların istifadəsini təm in edəK.
Bu göy üzü, m əxluqlar nəsli ortadan qalxmamış
Bulanıq əməllər, Kİesa n ırv an ları...
Bunun Kİmi şeylərin Keçib gedəcəyi zam ana qədər Keçməz
Mənim bu niyazım sona çatm adan.
Bünövrəsiz, dibsiz olan dünyaların h ər tərəfində
B ir çox cövhər, ilahi yeməKİər, geyim lər toplayıb
Y erin zərrələri sayınca dövranlar içində
U zun zam an b ü rh an lara tapınılm alıdır.
Başqa anabhra göy üzündə
.............. bu niyaz ilə qarşılaşdıqda,
Saf bodhi hərəKətində olma istəyi varsa,
Onun yaxşılığı ü stü n olur.
Puç yolun əziyyətlərindən......................
Pis işdən əbədi ......................... dönür,
Ölçülməz qədər işıqlıya yaxın gedib
Bu davranışı sağlam b ir şəKİldə dərhal qəti tam am lar.
H əyatı özü ilə götürm əsi çox yaxşı olur,
İnsan aləm inin tapılm ası faydalı olur
Beləcə o Tolpu Tüzün bodhisattva Kİmi...
Ona oxşar müqəddəs qanunlar tez tap ılır.
BilİKSizlİKdən başlayaraq nızvanılar uğrunda
Beş anantarya günahlar ................................

Verən bu müqəddəs niyaz ..........................
B ir andaca o h ə r ə K ə t ......................b itir.
Əsil- k ö k ü , adı, yolu, ş ə k ü ....................................
B aşqalarından ü stü n böyüyə .....................
M əlun şeytan, tə rs qanun .........................
Onun üçün üç ............................................
Bodhi ağacı altın d a .................................
Boş KÖnül ilə düşm ən b ir bürhan olub
Pudqala, saf qanun çarxını fırlatm aqla
HərəKət edən m əxluqlara faydası ........
A ncaq hər hansı b ir Kİmsə bu ...............
Alıb, tu tu b , söyləyərəK ...........................
Onun qazancını .....................................
O seçilm iş b ü rhan səadətini .................
.......... bu qanun cövhərini tu ta n .............
........... yaxşılıq qazancını ortaya tÖKÜb izah etsə,
Istisnasız b ü tü n müqəddəs qanunları b ir anda dolğunlaşıb
B ütün m əxluqların istəKİərini təm inə m üvəffəq olar.
B udur indi bu niyazı izah etm ənin
Ucsuz-bucaqsız müqəddəsliyi ilə məşqul oluram ( k İ ) ,
Uzun zam andan bəri sam saraya cumub batm ışlar
A sanlıqla SuKhavatı diyarında doğulsunlar.
Müqəddəs Sam antabhadra bodhisattavam n izlədiyi
N iyaza dayanaraq diləKçi A tsanq
Kalım Keyşinin nəzmə çəKdiyi şer M ənzum qanun bitdi. Gözəl! Gözəl!..
Buddaya ehtiram ! Qanuna ehtiram ! Cam aata ehtiram !

KİKİ
Ilahi
.................................... idizin
U lunm , yapırqan, hualarm
.....................bolmış tü şlərtin
U şatı yaruKİar önərin.
Uluğ yinçülüq toorlarta
Ordu Karşılar bolm ışm ,
Uzı tenqrilər o larta
Oyun edirü turm ışm ;
Etüzlərinqə yaraşı
E rdiniliq idiq tüməKİn
Enqəyü yoz yoçan y aru d u r
E srinqü yaruKİar önmişin;
01 yaruK İarta KÖp Kalm
Uluğ tu u ğ K uşatru b ralar,
O larnm q içintə ülqüsüz,
O ntm smqarKi burKanlar.

Üçünç KOİılamaK içintə
ÖnqdünKİ ol buz təqşilip,
öd v i yayturılığ yağız yir
Özin ok bütm işin yaKinıp,
Y iti ərdinliq bir sıruK
Y iriq KÖtürü tu ru rın ,
Yintəm səkİ z Kizları
Y itinçsiz KÖrKİə bolmışm,
S əkİ z yüüzintə yüzər önqi
Seviqliq ərdini, munçuKİar,
SetirəKsiz tıyalığ, baKdılığ
Seçə, tanqlançığ idiqlər,
B irər ərdini, munçuKtın
B irintə m inqər yaruKİar
B irtəm uz KÖrü Kanınçsız
B ir Kərü y altrıy u önərlər.
Seçilip b irə r yaruKİar
SəKİzər tüm ən, tö rtə r m inq
Seviqliq önqlüqin yaltrıyu
Sərilip tu rm ışın saKinğu ol.

U luşı, baliKi, illəri
UpaKar asığlığ işləri
UtğuraK , bəKİz bəlqülüq,
U şatı Köşünür saKinğu ol.

Yana m inq Koltı KÜn tenqrilər
YaruKİarın birqərü ıdmış teq

T urğm , süzük ol suvnunq,
Turum ara təqşilip
Topulur, yaruK, ödviliq
Tonqup buz bolm ışm saKinğu ol.
AmtiKi munı teq saKinçığ
AIku ödtə Kolulap sam nsar,
A bıta burKan u lu şın ta
A dırtlığ, utğuraK toğarlar.

(Səhifə düşm üşdür)
.................................... içintə
Tözi üşmədin bışrunğu ol.
................................soğançığ
Tünərməz, saçılmaz dyan ol.
............................ KÖnqülnünq
İqəsiz, Kuruğm onqarsar,
............................barmaKsız

İ kİs İz bolup am rılsar.

.............................. am rılıp
İdənq KararmaKi bolm asar,
İnçip taştm y altrıp
İdi saçılmaKi yoK ersər,
AdKağlar KÖnqül birlə birİKSər,
A m rılıp Kararmadın y altırsar,
A m ıru saçılm adm tu ru lsa r,
Adı bolur m ununq dyan tip.
A ltınç KÖnqül biliq ok
Arya avaluKda işvarı adanur,
A dura tuyuğlu biliqiq
Anı tayşıçı Küləyür.
Y anduru badıp bu m u n ta
Yarp toğar ersər ol anta.

Ayayu Kut Kolunu təqinip
............................evirərm ən.
(Səhifə düşm üşdür)
Ö trü Kİm Kayu tm lığ la r
Ü zü k sü z m untağ saKinsar,
Ülqüsüz Koltı KalptaKi
Ö rtüqlüq Kilmçı tariK ar.
A m tını Kİşilər öltÜKdə
A d ırtlığ , utğuraKSİzİKSiz
A bıta burKan ÜKSİntə
A ltunluğ lm h u ata toğarlar.
Y itinç KinKİ ödtəKİ
YirtinçütəKİ tın lığ lar
Yiq üstünKİ burKanığ

Yintəm KÖrqəli KÜsəsər,
Y iti ərdinin idiqliq
Yi yüüzintə seviqliq
Yimə lm hualığ orunuğ
Y inçürü, Kolulayu saKinğu ol.
Yana lınhualığ orunnunq
Y apırğaK İarınınq idiqin,
Yava ərdiniliq sm ırın,
Y altrıyu önər yaruKm
A laya vityan biliq tip
A dantaçı səKİzinç biliqninq
A d ırtlığ utğuraK öz tözi
A bıta burKan ol erür.
A m tı m untada basaKi
A bıta burKan uluşm ,
A ltı yiqirm i KolılamaKiğ
Aya KÖrKİtü birəlim .
EnqiİKİ Kİm Kayu tm lığ lar
EmgƏKİiq sansarKa KorKsarlar,
Ə rtinqü m ənqiliq uluşta
Ərqülüq tap ları bolsarlar,
K üntəK İriliq boltuKta,
K ün badğalı bartuK ta,
K üsiş ö ritip ol ödtə
K önqültə inçə tip saKinğu ol.
Y altrıy u r erdinin idiqliq
YaruK KÜn tenqri tilqəni
Yaba çambudivip uluşta
Y arudğuluğ işi ertÜKdÜKtə
E rdinliq sögüt hualarm ,
Əsrinqü yapırqaK, tüşlərin
E vrilip yana Katnayu
E dqüti Kolulap KÖrqü ol.

Bişinç KOİulamaKiğ öritip
Birtəm Kİrtgünçin süzülüp
Bilqə biliqiq tu rğ u ru p
Bir yintəm m untağ saKinğu ol.
AIku erdinilərin idiqliq
A m rançığ köI, y u u lar içintə
AştanqİK obıt suvları
A m rılıp tolu tu ru rın .
Y iti ərdinliq y irlərtə,
Yiq soğançığ y u u llarta
Y iqirm işər yoçan Kİnq aİKiğ
Y intəm lınhua çeçəKİər...
A ltm ışar KOİtı lınhuanınq
A rasın tın suvlar Kudulup
A m rançığ öqənKİelərtin
A ğılıp önər sü rü lü p .

ÖqənKİelər tüpintə
Öküş təlim vajırlığ
Önqi-önqi önqlüq Kumları
Özin ok uzKia tültəKİər.
A ğdm ur inər su v larn m q
A m rançığ ünlüq K uşlarnm q
A nm q tİKİsintə nom ü n i
A ntağ eşidilür inçə tip ,

B ursanq Kuvrağığ öməKİq
B ularnı .........................
KolulamaKta yaratınınqlar,
KolulamaKiğ Kodmanqlar,
Kutrulm aK Küsüşlüq tüzünlərə!
A ltm ç, Kamağ ərdiniliq,
A dırtlığ , somlığ, çısuKİuğ,
A ltm yağır yir yirintə
ArtuKraK KÖrqəli, seviqliq!
B işər yüz KOİtı ərdiniliq
B irtəq K a l i K ............................
B irintə ............................
B irtəq ülqüsüz erürlər.
Tenqri .............................
TəqrİKİəyü yığılıp
Tənqridəm oyun ...............
T əprətm işlərin saKinğu ol.
Y ana sansız-saKişsız
Y araşı oyun bölÜKİər
Y altrıyu kök Kalmta,
Y apşınu asılu erm işin,
................................yüz
E ligər yoçan uluğın
EsrinqüyaruK İar önmişin

UtğuraK ürlÜKSüz emgəK tip,
Uzadı Kuruğ mənsiz tip ,
On param ıtlar başlağlığ
U luğ bodısatavlar yorığı tip
İnçqə, tərinq, soğançığ
Eşidqəli ertə yarağlığ
IduK nomlamış nom üni
İnçip eşidilür tanqlançığ.
Bu ünlərninq içintə
Buncan .....................

KinsÜK erdini brahmamanı
.................. çm yinçü toorları
K inq aİKiğ idiqliq saKinğu ol.
ToKilığ KÖrKİə Kuriqarlar,
T uuğ idişliq tirqÜKİər,
T urğu b intəvir KerİKİər,
T utçı yaruKİuğ idiqlər...
Bu erdiniliq idiqlər
B ulıt teq tözüdə yatılu

Bulunq ymqaKta tap iyin
BurKanlar işin işləyü
AIku tm lığlarığ KutKarıp
A sığlığ, mənqiliq Kilmışm
A dırtlığ, bəKİz bəlqülüq
Alamban Kilıp saKinğu ol.
Una bu yetinç k ə z ................
O lurğu erdini lınhua

Bu orun ersər ....................
.........................toym nm q
Bodı KÖnqülininq küç intə
Azuça Kİmlər KÜsəsər
A bıta burKan KÖrqəli,
Aşnuça lınhualığ orunuğ
A dırtlığ ....... sam nğu ol.
BirÜK bu saKinçığ Kİm Kayu
B ışrum ı .............. tÜKədsər,
Biş tüm ən Kalp san sarta
Birim , ötəq .........birqülüq
A ğır ayığ Kilmçı
A rıyu Kİtip tariKip
A bıta burKan ÜKSintə
A d ırtlığ toğğalı bolurlar.
KolulamaKta y aratın ın q lar
KolulamaKiğ Kotmanqlar
Kutrulm aK Küsüşlüq tüzünlərə!
SəKİzinç abıta burKannmq
Sərilip turdaçı mənqqülüq
Seçə tanqlançığ etüzin
Sevə ............ saKinğu ol.
AIku Kamağ burKanlar
A rığ nom oğuşı tözlüq ol.

(Səhifə düşm üşdür)
SaKinu yitinçsiz yorığın
Saçm adm arıym tip saKinğul.
Kolulam aKta yaratınm qlar,
KolulamaKiğ Kotmanqlar,
K utrulm aK Küsüşlüq tüzünlərə!

Inam u y inçürü yÜKÜnüp

(Səhifə düşm üşdür)
Tərcüməsi:
.................................... yiyəsini
B udağm ı, yarpağm ı, çiçəKİərini
..................... tapılan meyvələrdən
D urm adan işıqlar çıxdığını;
BöyÜK inci ağlarm da
S araylar, KÖşKİər olduğunu,
T anrı övladlarının orada
Oyun oynadıqlarını;
V ücudlarına yaraşan
Cövhərlərdən hər cür bəzəKİərdə
Enqəyü (?) yüzlərcə yojana işıqlandıran
R əngarəng işıqlar çıxdığını;
O işıqlarda çoxlu
BöyÜK aləm Kuşatrı bralar,
O nların içində ölçüsüz,
D ünyanın hər tərəfindəKİ bürhanlar.
(Onların) diyarı, şəhərləri, elləri

UpaKara faydalı işləri
Açıq, yaxşıca bəlli,
A rdıcıl görünür, düşünməli.
(Səhifə düşm üşdür)
O durğun, d u ru suyun
Bu arada dəyişərəK
Şəffaf, parlaq, sərt şəKİldə
Donub buz olmasmı düşünm əli.
Həmin bu cür düşünm əni
H ər zaman ələ alıb düşünsələr,
A bita bürhanm diyarm da
Açıqca, qəti olaraq doğularlar.
Üçüncü (dəfə) ələ alanda
ƏvvəİKİ o buz dəyişilib,
Sərt vaiduryanın qara torpağm ın
Özlüyündə yarandığm ı düşünüb,
Yeddi cövhərli b ir dirəyin
Yeri üzərində tu td u ğ u n u ,
B ütün səkkİz üzünün də
Qənirsiz gözəl olduğunu,
(Hər) səkk İz üzündə də yüzər cü r
Gözəl cövhərlər, m uncuqlar,
SeyrəK olmayan tıya, baKdidən ibarət
Seçilmiş, qeyri-adi bəzəKİər (olub),
H ər b ir cövhər, m uncuğun
Hər birindən m inlərlə işıqlar
Birdən yaxşıca baxıb doyulmayacaq şəKİldə
Birgə parlayıb çaxarlar.
Seçilmiş hər işığın
SəKKİzər on m in, dördər min
Sevimli görünüşü ilə parlayaraq
Orada durm ası düşünülm əlidir.
Bir də min Korti gün tan rılarm m
Işıqlarını birlİKdə saçdıqları Kimi

................................ içində
K ökü Kəsilm ədən dolğunlaşm alıdır.
................................ dadlı
Sönməz, dağılm az dhyanadır.
................................ ruhun
Yiyəsiz, boş olarsa,
..................... gəlib-getməsiz
İ k İs İz olub durarsa,
............................. durub
Heç bir sönməsi olmasa,
Beləcə Kənara işıq verib
H ər hansı dağılm ası yoxdursa,
B ağları ru h ilə birləşirsə,
D ayanaraq sönmədən işıq saçırsa,
D uraraq dağılm adan saflaşırsa,
B unun adı Dhyana olur.
A ltm cı ru h elmi
A rya AvalOKİtesvara adlanır,
A yrıca dərs edən elmi
Tayşıçı (olaraq) öyürlər.

Yenidən batıb bu burada
O orada sağlamca doğularsa.

Təzimlə niyaz edərəK
............................. çevirirəm.
(Səhifə düşm üşdür)

Bundan başqa hansı məxluqlar
Dayanmadan bu cür düşünürlərsə,
Ölçü-biçisiz dövranlardaKi
Ö rtülü işləri (onlardan) uzaqlaşır.
İndİKİ insanlar öldÜKdə
Qəti, şübhəsiz
A bıta bürhanın hüzurunda
Qızıl lınhuada doğularlar.
SonraKi yeddinci zamanda
Yer üzündə olan məxluqlar
Ən ü stü n bürhanı
H ər zaman görməK istəsələr,
Yeddi cövhərlə bəzənmiş
Yer üzündə sevimli
Yenə lm hua məKanını
Təzim edərəK ələ alıb düşünm əlidirlər.
Yenə lınhua məKanınm
Y arpaqlarınm biçim ini,
Yava ərdiniliq sım ır (?) m
P arıldayaraq çıxan işığını
A layavijnana elmi deyilərəK
A dlandırılan səKKİzinci biliyinin
Açıq, qəti olan əsasları...
A bita bürhan odur.
Indi bundan sonraKi
A bita bürhan diyarm ı,
On a ltı ələ alm anı
Söyləyib göstərəK.
Əvvəlcə hansı m əxluqlar
Əzab-əziyyət sam sarasm dan qorxarlarsa,
Qeyri-adi hüzur məqammda
Olmaq arzusu bəslərlərsə,
Gün üfüqə yaxınlaşdıqda,
Gün batm ağa getdİKdə,

O an istədiyini bildirib
K önüldən bu cür düşünm əlidir.
İşıq verən cövhər ilə bəzəKİi
P arlaq gün tan rısın ın çarxı
Y avajam budvıpa diyarında
İşıqlandıracağı işi sona çatdırdıqda
M ahiyyət ağacınm çiçəKİərini,
Cürbəcür yarpaqlarını, meyvələrini
TəKrar-təKrar o üz-bu üzə çevirərəK
Y axşııca sığallayıb gözdən Keçirməli.
Beşinci ələ alm anı izhar edib
Tamamilə im an ilə durularaq
HİKmətli elmi ortaya çıxarıb
B ir m üddət bu cür düşünm əli.
H ər cür cövhər ilə bəzəKİi
Gözəl göllər, bulaqlar arasında
AştanqİK obıt sularının
SaKİt, dolu durm asım
Yeddi cövhərli yerlərdə,
Ən dadlı bulaqlarda
İyirm işər jojana qədər geniş, böyÜK
Yenə lınhua çiçəKİəri...
A ltm ışar Korti lınhuaların
A rasından sular axıb
Sevimli dərəcİKİərdən
Qaynayıb süzülərəK gedər.
DərəcİKİər dibində
Çoxlu-çoxlu vajranın
M üxtəlif rəngli qum ları
Özü gözəl olan tültəKİər (?).
Qalxıb enən suların,
Gözəl səsli quşların
Civiltisində qanun səsi

Beləcə eşidilir deyib,
Keçicidir əzab deyib,
Həmişə boş, mənsiz deyib,
On param ita başda olmaqla
BöyÜK bodhisattvaların hərəKəti deyib
İncə, dərin, ləzzətli
SabahKi əlverişli (məqamları) dinləməyə
Ç ağıran mübarəK qanun səsi
Beləcə xoş eşidilir.
Bu səslərin içində
B ü rh an ............................
Camaat topluluğunu düşünməyi
B unları .............................
Əldə etməyə çalışm ,
Əldə etməyi buraxm ayın,
Q urtulm aq istəyən əsillər!
A ltıncı, hər cür cövhərli,
Seçilmiş, somlu, ç i s u k I u ,
Qızıl qara torpağm da
Çox görməli, sevgili!
Beşər yüz K o r t i cövhərli
Bütöv göy üzü.................
H ər birində ...................
Vahid Kİmi ölçü-biçisizdirlər.
T anrı .................................
Dövr edərəK toplanıb
İlahi oyun ..........................
TərpətdİKİərini düşünm əli.
Yenə saysız-hesabsız
Y araşan oyun bölÜKİəri
Göy üzündə parlayaraq,
A sılı olduğundan yapışaraq,
.................................... yüz

Əllişər jojana böyüyünü
Rəngarəng işıqlar çıxdığını
B rahm anm incisi, KİnsÜK,
..............həqiqət inci ağlarm m
Geniş, bütöv olduğunu düşünm əli.
İncə görKəmli K utaqaralar,
B ayraqlar daşıyan dirəKİər,
D uran bin təv ir KerİKİər (?),
Daimi işıq bəzəKİəri...
Bu cövhər bəzəKİəri
Bulud Kİmi hər tərəfə yayılaraq
D ünyanın hər yanm da istəyə görə
B ürhanlar işlərini görüb,
B ütün canlıları q u rtarıb
İstəKİərinə, hüzura qovuşdurduqlarını
Açıq, inam lı bir şəKİldə
Alam bana edib düşünm əli.
B udur bu yeddinci sıra .............
O turacaq cövhər lınhuası
Bu yer isə ..........................
.................................rahibin
Bodhi ruhunun gücüylə
Əgər Kİmlərsə istəsə
A bita bürhanı görməyi,
Əvvəlcə lınhua çiçəyi olan yeri
Açıqca ............... düşünülm əli.
B ir Kİmsə bu düşüncəni
Başarıb ........... tam am larsa,
Əlli min dövranlıq sam sarada
Borc, ödəmə ........... verilərəK

Etdiyi ağır günahlar
TəmizlənərəK, gedib, uzaqlaşıb
A bita bürhanm hüzurunda
Seçilib doğulmağa qadir olurlar.
Əldə etməyə çalışm,
Əldə etməyi buraxm aym ,
Q urtulm aq istəyən əsillər!
SəKKİzinci A bita bürhanın
Əbədi sÜKunət içində duran,
Seçilmiş qeyri-adi vücudunu
SevərəK ...........düşünm əli.
B ütün mövcud b ü rh an lar
Saf qanun nəslinin əsasıdırlar.

(Səhifə düşm üşdür)
DüşünməKİə yetilməyəcəK vəziyyətini
Çaşmadan saflaşaq deyə düşünm əli.
Əldə etməyə çalışın,
Əldə etməyi buraxm ayın,
Q urtulm aq istəyən əsillər!
İnanaraq hörm ətlə ibadət edib

(Səhifə düşm üşdür)

QƏDİM TÜRK
NƏSRİ

ədim tü rn ədəbiyyatında şerdən fərqli olaraq nəsrin İİk nüm unələri xeyli gec - I m inilliyin ortalarm dan sonra meydana çıxır. Və m üşahidələr göstərir kİ, həm in nüm unələr öz ideya-məzmun, poetİK texnologiya qaynağm ı qədim türK eposundan alır.
Qədim türK nəsrinin şah əsərləri GöytürK im periyasm m son
dövrlərində -VII əsrin son VIII əsrin İİk onillİKİərində Orxon çayı
hövzəsində “bənqü ta ş la r” (“əbədi d aşlar”) üzərinə həKK olunm uş Kİtabələrdir. Qədim türK (run) əlifbası ilə yazılm ış həmin Kİtabələrdən
tarix etibarilə birincisi Ongin (VII əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəli), İKİncisi TonİKİK (VIII əsrin İİk onilliyinin sonu İKİnci onilliyinin əvvəlləri), üçüncüsü Kül tiq in (732), dördüncüsü isə
Bilgə xaqan (734) dır. Y üksək dövlətçilİK düşüncəsinin ifadəsi olan
bu Kİtabə-əsərlər qədim türK eposundan gələn mÜKəmməl ədəbi-bədii
təfəKKÜrün yeni ta rix i dövrdəKİ davam ı-inKİşafıdır. K itabələrdə nə
qədər KonKret ta rix i şəxsiyyətlər, hadisələr barəsində danışılırsa danışılsm , m ütləq həmin şəxsiyyət və ya hadisələrin qeyri-KonKret
epİK mənşəyindən çıxış edilir, “tarixəqədərK İ” təsəvvürlərə istinad
olunur. Məsələn, Kül tiq in in şərəfinə yazılm ış abidədə GöytürK dövlətinin yaranıb form alaşm ası ta rix i barədə söhbət getsə də, m ətn qədim türK dastan larm m epİK təhKİyəsini, bədii intonasiyasm ı mühafizə edir. GöytürK dövləti VI əsrin o rtalarm d a form alaşdığı halda
həmin abidədə onun (GöytürK dövlətinin) ta rix in in az qala dünyanm
yaranm asm dan başladığı g ö stərilir Kİ, bu da epos təfəKKÜrünün
“təzyiq”inin nəticəsidir. Və həm in “təzyiq” özünü GöytürK dövlətini
yaratm ış Kağanlardan, onlarm gördüyü böyÜK işlərdən, m üxtəlif
xalqlarm , tay falarm onlarm (Kağanlarm) bu dünyadan getm əsinə kədərlənm əsindən -prinsip etibarilə, olmuş ta rix i hadisələrdən danışılanda da göstərir.
Qədim türK (run) KİtabələrindəKİ qəhrəm anlar ta rix i şəxsiyyət
olsalar da, onlarm ideya-bədii təqdim atı qədim türK eposundaKi qəhrəm anlarm təqdim üsulunu x atırlad ır. İltəris Kağan da, İlbilqə xatu n da, Bilgə Kağan da, TonİKUK da, Kül tiqin də real ta rix i xidm ətləri ilə təsv ir olunm alarm a baxm ayaraq sanKİ epİK qəhrəm an taleyi yaşam ışlar. Onlar (eləcə də onlarm obrazm ı yaradan GöytürK yaQ

zıçısı) qədim türK eposunda olduğu Kİmi yalnız b ir Tanrıya inanır,
hər bir hadisənin məhz T anrınm iradəsi ilə baş verdiyinə qətiyyən
şübhə etm irlər. LaKİn GöytürK Kağanları, qəhrəm anları apardıqları
müqəddəs m übarizələrin mexanİKİ iştiraK çıları da deyillər, onlar teztez dərin siyasi-ideoloji düşüncələrə dalır, xalqm , dövlətin taleyini
düşünür, mürəKKəb vəziyyətlərdən çıxış yolu aram aqla hadisələrə istiqam ət verməKdən çəKİnmirlər. Və o da hiss olunur Kİ, GöytürK
hÖKmdar-qəhrəmanı tanrıçılığı dini-mistİK (fatalist) məzmunda qəbul etməKİə yanaşı onu KonKret ta rix i fəaliyyətinin, siyasi istəKİərinin ideologiyasma çevirməK gücündədir.
ƏminlİKİə deməK olar kİ, GöytürK nəsrinin, yaxud GöytürK dövrü türK nəsrinin əsas qəhrəm anı T anrı (və müqəddəs Yer, Su) tərəfindən m ühafizə olunan, mənsub olduğu xalqm , yaxud xalqlar birliyinin (dövlətin!) ictim ai-siyasi, mənəvi ideallarm ı m üdafiə edən
türK Kağanı -hÖKmdarıdır (yaxud şahzadədir). Onun mövcudluğu
xalqm xoşbəxtliyi, ölümü isə böyÜK Kədəri Kİmi təqdim olunur.
GöytürK nəsrinin yaradıcıları barədə m əlum atlar yox dərəcəsində azdır: TonİKUK Kİtabəsini ya TonİKUKun özü, ya da onun şəxsi Katib-yazıçısı; Kül tiqin, Bilgə xaqan Kİtabələrini isə, m ətnlərin özündə qeyd olunduğu Kİmi, onlarm nəslindən olan Yollığ tiqin yazmışdır. Kül tiqin, Bilgə Kağan Kİtabələrinin eyni m üəllif (məhz Yollığ
tiqin) tərəfindən yazılm asını o da göstərir Kİ, hər İkİ Kİtabə üçün
üm um i olan bütöv mətn parçaları, ifadə-obrazlar m övcuddur.
Qədim türK nəsrinin İKİnci qolunu Maniçi və buddist dini-mistİK əsərlər təşKİl edir. Qədim Şərq (İran, sansKrit, Çin, Tibet) dillərindən tərcüm ə-təbdil edilmiş həm in əsərlərdə türK ideoloji-bədii təfəKKÜrünün nə dərəcədə, hansı səviyyədə iştiraK i m übahisəli olsa da,
qədim türK maniçi, yaxud buddist nəsrinin yalnız mexanİKİ çevirmə
olduğunu qəbul edərəK yüzlərlə yazılı abidədən ədəbi-bədii hadisə Kİmi im tina etməK düzgün olmazdı. Və onu da nəzərə alaq Kİ, haqqmda söhbət gedən əsərlərin b ir qism inin orjinalı əldə edilmədiyindən
onlarm çoxu üm um iyyətlə m aniçiliyin, yaxud buddizm in ta rix in i öyrənməK üçün orjinalı əvəz edəcəK m ənbələrdir.
TürK m aniçi nəsrində ən çox m araq doğuran əsər VIII əsrə aid
olduğu güm an edilən “X u astu an ift” (M aniçilərin tövbə duası)dır.
İran dillərinin birindən tərcüm ə təbdil edilmiş əsərin m üxtəlif əlifbalarla bir neçə nüsxəsinin zəmanəmizə qədər gəlib çatm ası onun
türK maniçilİK m ühitində müəyyən qədər geniş yayıldığm ı göstərir.
“N urlu ta n rı M ani”nin şərəfinə yazılm ış türKcə nəsr əsərləri içərisində tam m ətnlərlə yanaşı çoxlu natam am parçalar, fraqm entlər

vardır Kİ, bu da türK maniçi nəsrinin həm ideya-məzmun, həm də
ifadə-forma axtarışlarm m şerdə olduğu Kİmi intensiv getdiyini təsdiq edir.
Qədim türK buddist nəsrinin ən m əhşur abidəsi Şərqi TürKÜstanın Beşbalıq şəhərindən olan SınqKu Seli T utunqun X əsrdə Çin dilindən tərcüm ə-təbdil etdiyi “A ltun yaruK” (Qızıl işıq)dır. Əsərin
çoxlu nüsxələri m övcuddur. Buddizm in əsaslarını təbliğ etməK məqsədilə qələmə alınm ış “A ltun yaruK” ədəbi-bədii baxım dan da diqqəti çəKİr.
Qədim türK buddist nəsrinin onlarla, h ətta yüzlərlə orjinal, yaxud qeyri-orjinal nüm unələri dünyanın m üxtəlif K İtabxanalarına səpələnmişdir.

GÖYTÜRK NƏSRİ
T otiİkuk Kİtabəsi
Bilqə T oüİkuk bən özüm Tabtaç ilinqə Kilmtım. TürK bodun
TabğaçKa KÖrür erti.
TürK bodun Kanın bolmaym Tabğaçda ad ırıltı, Kanlantı. Kanm
Kodm TabğaçKa yana içİKdi. Tenqri ança tim is erinç: Kan bertim , Kanm Kodm içİKdin. İçİKdÜK üçün ten q ri öl tem is erinç. TürK bodun
ölti, aİKintı, yoK boltı. TürK sir bodun yerintə bod Kalmadı. Ida, taşda Kalmısı Kobranm yeti yüz boltı. İkİ ülüqi atlığ erti, bir ülüqi yadağ erti. Y eti yüz Kİsiq udızığm a uluğı şad erti. Y ağıl,-tidi. Yağmısı bən ertim —Bilqə TonyuKUK. Kağan mu Kisayın,-tidim. SaKintım:
turuK buKalı, səmiz buKalı arKada bilsər, səmiz buKa, turuK buna tiyin bilməz erm is tiy in ança saKintım. A nta Kİsrə tenqri biliq bertÜK
üçün özüm ök Kağan Kisdım. Bilqə TonyuKUK Boyla Bağa TarKan
birlə, Iltəris Kağan bolaym. Bəriyə Tabğaçığ, önqrə K ıtanığ, yıraya
Oğuzığ üküs ö lü rti. Biliq esi, çab esi bən KÖrtüm. Çuğay K uzm , Kara Kum uğ o lu ru r ertim iz.
KeyİK yiyü, tabısğan yiyü o lu ru r ertim iz. Bodun boğazı toK erti. Yağımız teqirə uçuk təq e rti, biz şeq ertim iz. Ança o lu ru r erİKİi
O ğuzdantan KÖrüq Kəlti. K örüq sabı antağ: Tokuz oğuz bodun üzə
Kağan olurtı(tir)T abğaçğaru K unı Sənqüq ıdmıs, K ıtanğaru Tonqra
Səmiq ıdm ıs. Sab ança ıdmıs: azKiya türK bodun yorıyur erm is. Kağanı alp erm is, ayğuçısı bilqə ermis. 01 eKİ Kİsi bar ersər, sini, Tabğaçığ ölürtəçi, tirm ən, önqrə K ıtanığ ölürtəçi, tirm ən, bini oğuzuğ
ölürtəçi ök, tirm ən. Tabğaç, bəridənyən təq! K ıtan, önqdənyən təq!
Ben yırdantayan təqəyin! TürK sir bodun yerintə idi yorımazun!
U sar, idi yoKKisalım tirm ən. 01 sabığ esidin tü n udısiKim Kəlmədi,
Küntüz olursiKim Kəlmədi. A n ta ö trü Kağanıma ö tü n tü m , ança ötüntüm : Tabğaç, oğuz, Kitan(bu üçəqü Kabısır, Kaltaçı biz, öz içi, tasm
tu tm ıs təq biz. YuyKa eriqliq tonlağalu uçuz erm iş, yinçqə erİKİiq
üzqəli uçuz. YuyKa Kalm bolsar, toplağulUK alp erm is, yinçqə yoğun
bolsar, üzqülÜK alp ermis. Önqrə Kitanda, bəriyə tabğaçda, Kuruya
K urdanta, yıraya Oğuzda, eKİ-üç binq sümüz, Kəltəçimiz bar, mu
nə? (A nta ö tü n tü m .
K ağanım , bən özüm bilqə TonİKUK ötüntÜK ötünçüm in esidü

berti. Könqlünçə udız,-tidi. K ök Önqüq yuğaru ÖtÜKən yısğaru udıztım. InqəK-KÖlÜKİn Toğlada oğuz Kəlti. Süsi altı binq erm is. Biz eKİ
binq ertim iz. Sünqüsdimiz. Tenqri yarliK adu... yaydımız, üqüzKƏ
tüsdi. YayaduK yolta yəmə ölti kük. A nta ötrü oğuz Kopm Kelti. Kelürtim ök türK bodunığ ÖtÜKən yerKə bən özüm bilqə TonyuKUK.
ÖtÜKən yeriq Kopmıs(teyin esidip bəriyəKİ bodun, KurıyaKi, yıryaKi,
önqrəKİ bodun Kəlti.
E k İ bmq ertim iz, biz eKİ sü boltı. TürK bodun olurğalı, türK Kağan olurğalı Santunq baliKKa taluy-üqüzKƏ təqm is yoK erm is. Kağanıma ötünip sülətdim . S antunq baliKKa, taluy-üqüzKƏ təqürtüm . Üç
otuz baliK sıdı. Usın B untatu y u rtd a yatu Kalur erti. Tabğaç Kağan
yağımız erti, On ok Kağanı yağımız erti. ArtuKi KirKiz KÜçliq Kağan
yağımız boltı. 01 üç Kağan öqləsip: A ltun yış üzə Kabısalım tim is—
ança öqləsmis, önqrə türK Kağanğaru süləlim , tim is, anqaru süləməsər, Kaç nənq ersər, ol bizni,-Kağanı alp erm is, ayğuçısı bilqə ermis,
Kaç nənq ersər, ölürtəçi kük . Üçəqiün Kabısm süləlim, anı yoKKisalım(timis. Türqes Kağan ança tim is: Bəninq bodunım an ta erür, timis. TürK bodun yəmə bulğanç ol,-təm is, oğuzı yəmə tarKanç ol,-timis. 01 sabın esidip, tü n yəmə udısiKim Kəlməz erti, olursiKim kəIməz erti, ança saKintım... süləlim ,-tidim . Köqmən yolı bir ermis, tum us,-tiyin, esidip bu yolm yorısar, yaram açı—tidim ... Yerçi tilədim ,
çölqi Az eri bultım .
Özüm Az yerim, anı bilm ...erm is, b ir türuK i ermis. Anın barmıs, anqar yatm , bir atlığ barm ıs,-tiyin ol yolm yorısar, unç,-tidim
saKintım. Kağanıma ötüntüm , sü yorıtdım , atlat,-tidim . A k Terməl
Keçə oğraKİatdım. A t üzə bintürə Karığ sÖKdüm. YoKaru at yetə yadağm, ığaç tu tu n u ağturtum . ÖnqrəKİ ər yoğuru teqirin ıbar bas asdımız, yobalu intim iz. On tünKə yantiKi tu ğ ebirü bardım ız. Yirçi
yir yanqılın boğazlantı. Bunqadm Kağan “yelü KÖr” (tim is)“Anı subuğ baralım!” 01 sub Kodı bardım ız. Sanağalı tü sü rtim iz. A tığ iKa
bayur ertim iz. Kün yəmə, tü n yəmə yelü bardım ız. KırKizığ UKa basdımız... Sünqüqin açdımız. Kanı süsi tirilm is. Sünqüsdim iz, sançdımız. K anın ölürtim iz. KağanKa KirKiz bodunı içİKdi, yÜKÜnti. Yantımız. Köqmən yısığ ebirü Kəltimiz.
KırKizda yantım ız. Türqis Kağanta KÖrüq Kəlti, sabı antəq:
önqdən Kağanğaru sü yorılım (tim is)yorım asar, bizni, Kağanı alp ermis, ayğuçısı bilqə erm is, Kaç nənq ersər, bizni ölürtəKİ kük(ümis)Türqis Kağanı tasiKmıs(tidi(On ok bodunı Kalısız tasiK m ıs(tir.
Tabğaç süsi bar ermis. 01 sabığ esidip Kağanım: Bən ebqərü tüsəyin(tidi)K atun yoK bolmıs erti, anı yoğlataym (tidi)Sü barm q(tidi)A l-

tu n yısda olurun(tidi)Sü bası İnəl Kağan Tardus sad barzun -tidi. Bilqə TonrİKUK! -banqa aydı(Bu süq elt(tidi)K ıyınığ KÖnqlünçə ay, bən
sanqa ne ayaym (tidi)K elir ersər, kü ər ÜKÜlür, Kelməz ersər tılığ sabığ alı olur,-tidi. A ltun yısda olurtım ız.
Üç Körüq Kİsi Kəlti, sabı bir: Kağanı sü tasiKdı, On ok süsi Kalısız tasiK dı(tir. Y arıs yazıda tiriləlim )tim is. 01 sabığ esidip Kağanğaru ol sabığ ıttım . K antaym ? Sabığ yana sab... Kelti: 01urun(tiyin
tim is. Yəlmə, Karağu edqüti urğıl, basıtm a)tim is. Böqü Kağan banqaru ança ayıdmıs: Apa tarK anğaru içrə sab ıdm ıs. Bilqə TonİKUK
ayığ ol, öz ol, anqlar... “Sü yorılım ” tis ə r unam an. 01 sabığ esidip sü
yorıtdım . A ltun yısığ yolsızm asdım , E rtis üqüziq Keçiqsizin Keçdimiz, tün Katdımız, BolçuKa tan q ü n tü rü təqdim iz.
Tılığ Kəlürti, sabı antağ: Y arıs yazıda on tüm ən sü tirilti,-tir.
01 sabığ esidip bəqlər Kopm: Yanalım , arığ-obutı yeq-tidi. Ben ança
tirm ən, Bən Bilqə TonİKUK: A ltu n yısığ asa Keltimiz, E rtis üqüziq
Keçə Kəltimiz. “Kəlmisi alp” tid i, tuym adı. Tenqri, Umay, ıduK yer,
sub basa b irti erinç. N əkə təzər biz? Ü küs tiyin nəKƏ KorKur biz az
tiyin. Nə basm alım , təqəlim (tidim . Teqdimiz, yaydımız. EKİnti KÜn
Kəlti, örtçə Kizm Kəlti. Sünqüsdim iz. Bizintə eKİ uçı sm qarça artUK
erti. Tenqri yarlmaduK üçün üküs tiy in , biz KorKmadımız, sünqüsdimiz. Tardus sad ara badı. Yaydım ız, Kağanm tutdım ız, yabğusm ,
sadm anta ö lü rti. Əliqçə er tutdım ız. 01 ok tü n bodunm sayu ıtım ız.
01 sabığ esidip On ok bəqləri, bodunı Kop Kəlti, yÜKÜnti. Kəligmə
bəqlərin, bodunın itin(yığm azça bodun təzmis erti. On ok süsin sülətdim .
Biz yemə sülədim iz, Anı ertim iz. Yinçü üqüziq Keçə Tinəsi oğlı
yatığm a BenqliqəK tağığ... e rtü ...
Təmir KapığKa təqi irtim iz, an ta y an tu rtım ız. İnəl KağanKa Karam alı tağKa tezİK, toK arsm ... an ta yerÜKİ S uk baslığ soğdaK bodun
Kop Kəlti. 01 KÜntə təqli türK bodun Təmir KapığKa, Tinəsi oğlu yatığm a tağKa təqm is, idi yoK erm is. 01 yerKƏ bən Bilqə TonİKUK təqürtÜK üçün sarığ altu n , örün Kümüs, Kiz-Kuduz, eqribəti, ağı bunqsuz Kəlürti. İltəris Kağan biliq esin üçün, alpın üçün TabğaçKa yeti
yeqirmi sünqüsdi, K ıtanda yeti sünqüsdi, OğuzKa bes sünqüsdi. Anta ayğuçı yəmə bən ök ertim . Yağıçısı yəmə bən ertim . İltəris KağanKa... türK Bilqə KağanKa, türK Böqü KağanKa...
Kapağan Kağan... Tün udım atı, Küntüz olurm atı. Kızıl Kanım
tÖKti, Kara tərim y ü q ü rti isiq-KÜçiq bertim ök, bən özüm yelməq yəmə ıttım ok: ArKuy Karağuğ u lğartdım , basınığm a yağığ Kəlürir ertim . Kağanım m sülətdim iz. Tenqri yarliKazu!

Bu türK bodumca yaraKİığ yağığ Kəltürmədim, töqünliq atığ yüqürtm ədim . İltə ris Kağan Kazğanmasar, udu bən özüm Kazğanmasar,
il yəmə, bodun yəmə yoK ertəçi erti; KazğantuKin üçün uduğ özüm
KazğantuKim üçün il yəmə il boltı, bodun yəmə bodun boltı. Özüm
Karı boltım , ulu ğ boltım . Nənq yerdəKİ Kağanlığ bodunKa büntüqi
bar ersər, nə bunqı bar ertəçi ermis.
TürK bilqə Kağan ilinqə b ititd im bən Bilqə TonİKUK.
İltəris Kağan Kazğanmasar, yoK e rti ersər, bən özüm bilqə Tonikuk Kazğanm asar, bən yoK ertim ersər. K apağan Kağan türK sir bodun yerintə bod yəmə, bodun yəmə, Kİsi yəmə idi yoK ertəçi erti. İltəris Kağan, bilqə TonİKUK KazğantuK üçün K apağan Kağan, türK sir
bodun yorıduK i... TürK bilqə Kağan türK sir bodunığ, oğuz bodunığ
iqidü olurur.

Tərcüməsi:
MüdrİK TonİKUK mən özüm Tabğaç elinə getdim . TürK xalqı
Tabğaça tabe idi.
TürK xalqı xansız olmayım deyə Tabğaçdan ayrıldı, öz xanı oldu. X anm ı atıb Tabğaça yenə tabe oldu. Tanrı belə demişdi: xan verdim, xanm qoyub tabe oldun. Tabe olduğum uz üçün ta n rı “öl” demiş. TürK xalqı öldü, dağıldı, məhv oldu. TürK sir xalqı yerində
adam qalm adı. Kolda, daşda qalm ışı toplanıb yeddi yüz oldu. İkİ hissəsi atlı, bir hissəsi piyada idi. Yeddi yüz adamı aparan böyüyü şad
idi. “Qoşul”-dedi. Qoşulanı mən idim(müdrİK TonİKUK. Xaqanımızı
seçəK,-dedim. D üşündüm : arıq buğalı, kök buğalı arxadan baxsalar
kök buğa, arıq buğa deyə bilm əzlərm iş, deyə düşündüm . Ondan sonra ta n rı bilİK verdiyi üçün məhz özüm xaqan seçdim. (Mən) müdrİK
TonİKUK Boyla Bağa TarKan ilə, İltəris xaqana tərəf olduq. Cənubda
tabğaçı, şərqdə K ıtanı, Şimalda oğuzu çoxlu öldürdü. Məsləhət yoldaşı, şöhrət yoldaşı mən oldum. Çuğay Kuzda, Qara Qumda yaşayırdıq.
M aral yeyərəK, dovşan yeyərəK yaşayırdıq. Xalqm boğazı tox
idi. Yağımız ə tra fd a y ırtıcı quş təK idi, biz leş idİK. Eləcə yaşayarKən oğuzlardan casus gəldi. Casusun xəbəri belə idi: doqquz oğuz
xalqı üzərində xaqan oldu(deyir)Tabğaça Kunı Şenünü göndərmiş,
K ıtana Tonra Səmi göndərmiş. Xəbəri belə imiş (kİ,) türK xalqı az
imiş. X aqanı igid imiş, m əsləhətçisi müdrİK imiş. O İKİ adam var isə,

səni, Tabğaçı öldürəsidir, deyirəm, şərqdə Kitanı öldürəsidir, deyirəm , məni Oğuzu öldürəsidir, deyirəm. Tabğaç, cənub tərəfdən hücum et! K ıtan, şərq tərəfdən hücum et! Mən şim al tərəfdən hücum
edim. TürK sir xalqı yerində (onun) sahibi olmasm. Bacarsaq, sahibini məhv edəK deyirəm. O xəbəri eşidib gecə yatm ağım gəlmədi,
gündüz oturm ağım gəlmədi. Ondan ö trü xaqanım a m üraciət etdim ,
belə m üraciət etdim : Tabğaç, Oğuz, K ıtan -bu üçü birləşsədə, dözəcəyİK, öz içim izi, bayırım ızı qorum uş olacağıq. NazİK İKən yığmaq
asan işdir, incə İKən üzməK asan. NazİK qalm olsa, toplam aq ağır işdir, incə yoğun olsa, üzməK ağ ır işdir. Şərqdə K ıtanda, cənubda Tabğaçda, qərbdə K urdanda, şim alda Oğuzda, İKİ-üç minlİK qoşunumuz
var, (həmin yerlərə) hücum etməliyİK, nə deyirsən? (Belə m üraciət
etdim .
Xaqanım, mən müdrİK TonİKUKun etdiyi m üraciəti eşitdim .
Könlüncə apar,-dedi. Göy Önügün yuxarısm daK i ÖtÜKən orm anm a
apardım . Y ük heyvanları ilə Toğlada oğuzlar gəldi. Qoşunu altı min
im iş. Biz İkİ min idİK. DöyüşdÜK. T anrı yar olduğu (üçün) dağıtdıq,
çaya tÖKÜldülər. SəpələndİKİəri yollarda da, əlbəttə, öldülər. Ondan
ötrü oğuzlar ham ısı (tabe olmağa) gəldilər.TürK xalqm ı ÖtÜKən yerinə mən özüm müdrİK TonİKUK gətirdim . ÖtÜKən yeri almmış(deyə
eşidib cənubdaKi xalq, qərbdəKİ, şimaldaKi, şərqdəKİ xalq gəldi.
İkİ min idİK, İkİ qoşun y aratd ıq . TürK xalqı, türK xaqanı yerləşməK, məsKən salm aq üçün Şandun şəhərinə, dənizə-çaya çatmamışdı. Xaqanıma deyib qoşun çəKdirdim. Şandun şəhərinə, dənizəçaya çatdırdım . İyirm i üç şəhər tabe oldu. U sm B u n tatu yurdunda
yataraq qalır idi. Tabğaç xaqanı yağım ız idi, On ox xaqanı yağımız
idi. Ən əsası güclü qırğız xaqanı yağım ız oldu. O üç xaqan məsləhətləşib A ltun orm anı üzərinə y ü rü ş edəK(demiş, bu cür m əsləhətləşmiş
(kİ,) Şərqə türK xaqanm a qarşı qoşun çəKƏK(demişlər(ona qarşı qoşun çəKməsəK, hər necə olsa, o bizi, xaqanı cəsur im iş, məsləhətçisi
müdrİK im iş, hər necə olsa öldürəcəKdir. ÜçlÜKdə birləşib qoşun çək ək , onu məhv edəK- dem işlər. TürKeş xaqanı belə demiş: Mənim
xalqım orada yaşayır- demiş. TürK xalqm a “ iğ tişaş sal” - demiş,
oğuzlara “üsyan e t” - demiş. O xəbəri eşidib gecə yuxum gəlməz oldu. O turm ağım gəlməz oldu. Belə düşünüb ... qoşun çək ək - dedim.
Kögmən yolu bir im iş, (onu da düşmən) tu tm u ş olduğunu eşidib “bu
yolla getsəK, yaram az” dedim ... Bələdçi istədim , Çöllü azəri tapdım .
Özüm Az yerindənəm ... O nu... bilm ... im iş, b ir dayanacaq imiş.
Anı (çayı) ilə getsən, orada gecələsən, getməyə b ir atlıq yol qalır- deyə -o yol ilə yürüsəK, olar-deyib düşündüm . X aqanım a m üraciət et-

dim, “qoşun yürütdüm , a tla n d ır” - dedim. Ağ Terməl (çaymı) KeçərəK düşərgə saldırdım . A tlara mindirərəK qarı yarıb Keçdim. Yuxarı atla rı yedəKdə ağaclardan tu ta -tu ta qaldırdım . ÖndəKİ döyüşçülər (qarı) tapdalayıb (yol açdı), Kolluq təpəni aşdıq, çətinlİKİə endİK.
On gecə yandaKi uçqunları dolandıq. Bələdçi yeri yanıldığı üçün boğazlandı. Buna görə xaqan “Sürətlə getməyə çalış” - dedi- “Anı çayı boyu gedəK” (dedi). O çay boyu getdİK. Saymaq üçün (qoşunu atlardan) düşürdÜK. A tla rı ağaclara bağladıq. Gündüz də, gecə də yel
Kimi getdİK. Q ırğızları yuxuda basdıq... Süngü ilə (yol) açdıq. Xanm
qoşunu toplanm ışdı. DöyüşdÜK, məhv etdİK. X anm ı öldürdÜK. Qırğız xalqı xaqana tabe oldu, baş əydi. Qayıtdıq. Kögmən orm anım dolanıb gəldİK.
Q ırğızdan qayıtdıq. TürKeş xaqanm dan casus gəldi, xəbəri bu
cür: öndən xaqana qarşı qoşun yürüdəK - demişlər- yürütməsəK, bizi, xaqanı cəsur imiş, m əsləhətçisi müdrİK imiş, hər necə olsa, öldürəcəKdir - demiş- TürKeş xaqanı hücum a Keçmiş-dedi- On ox xalqı tamamilə hücum a Keçmiş- deyir-Tabğaç qoşunu da var im iş. O xəbəri
eşidib xaqanım : Mən evə qayıdım- dedi -X atun vəfat edib, onu dəfn
edim - dedi- Qoşun göndərin- dedi. Qoşunun başm da İnəl xaqan Tarduş şadı getsin- dedi. MüdrİK TonİKUK! -mənə dedi- Bu qoşunu apardedi-Qmağı KÖnlüncə et, mən sənə nə deyim-dedi- Gəlsələr, döyüşülər yığılar, gəlməsələr, dil (əsir) m əlum atını alıb otur -dedi. A ltun
orm anm da yerləşdİK.
Üç casus gəldi, m əlum atları bir: xaqanları qoşun çəKdi, On ox
qoşunu son nəfərinədəK hücum a Keçdi- deyirlər. Yarış yazıda toplanaq- dem işlər. O xəbəri eşidib xaqana çatdırdım . Necə edim? Cavabı
yenə cavab... gəldi: - O turun- demiş. K əşfiyyatı, Keşiyi yaxşıca təşKİİ et, qoşunu basılm ağa qoyma- demiş. Bögü xaqan mənə belə dedi:
Apa tarK ana gizli xəbər göndərm işlər (k İ,) müdrİK TonİKUK ayıqdır,
m ərddir, anlayar... “Qoşun çək ək !” desə, razı olma. O sözü eşidib
qoşun çəKdim. A ltun orm anm ı yolsuz, İrtış çaym ı Keçidsiz Keçdim,
(gündüzü) gecəyə qatdıq, Bolçuya dan sÖKÜləndə yetişdİK.
Dil (əsir) gətirdilər, xəbəri bu cür: Yarış yazıda yüz min qoşun
toplaşdı-deyə. O xəbəri eşidib bəylər ham ısı: Qayıdaq, abır-həya yaxşıdır- dedilər. Mən (isə) belə dedim, mən müdrİK TonİKUK: A ltun orm anmı aşaraq gəldİK, İrtış çayını KeçərəK gəldİK. (Bəylər) “Gələnlər
igid d irlər” dedilər, anlam adılar. -Tanrı, Humay, müqəddəs yer, su
qələbə verdi. Niyə qaçaq? (Düşmən) çox, biz azıq deyə niyə qorxuruq? Niyə basılaq, hücum edəK- dedim. Hücum etdİK, dağıtdıq. İKİnci gün gəldi. (Düşmən) od Kİmi qızıb yeridi. DöyüşdÜK. Bizdə İkİ qol

yarıbayarı artıq idi. Tanrı y ar olduğu üçün (onlar) çoxdur deyə, biz
qorxmadıq, döyüşdÜK. Tarduş şad aran ı bağladı. Dağıtdıq, xaqanını
tu td u q , yabğusu, şadı oradaca öldü. Əllicə döyüşçü tu td u q . Elə o gecə cam aata xəbər göndərdİK. O xəbəri eşidib On ox bəyləri, xalqı hamılıqla gəldi, səcdə etdilər. Gələn bəylərini, xalqını yığıb, (gördÜK
Kİ,) azca xalq qaçıbmış. On ox qoşununu yürüşə apardım .
Biz də qoşun çəKdİK, A nıya endİK. İnci çaym ı KeçərəK Tinəsi oğlunun BenqlÜKƏK dağm ı ...
Dəmir Qapıya çatdıq, oradan qayıtdıq. Inəl xaqana (dövlət) alaraq
dağa tacİKİərə... toxarlara... Ondan o tərəfə Suk başda olmaqla SoğdaK xalqı hamılıqla gəldi. Həmin gün türK xalqı Dəmir Qapıya, Tinəsi oğlunun oylağı olan dağa çatm ışdı. (Oranın) sahib yox imiş. O yerə
mən müdrİK TonİKUK hücum etdiyim üçün saysız-hesabsız sarı qızıl,
parlaq gümüş, qız-gəlin, xalça, pul gətirdilər. İltəris xaqan müdrİK
yoldaşı olduğu üçün, igid olduğu üçün Tabğaçda on yeddi dəfə döyüşdü, K ıtanda yeddi dəfə döyüşdü, Oğuzda beş dəfə döyüşdü. Onda da
məsləhətçi məhz mən idim. SərKərdəsi də mən idim. İltəris xaqana...
türK Bögü xaqana, türK Bilgə xaqana...
Kapağan xaqan... Gecə yatm adı, gündüz oturm adı. Qızıl qanımı
tÖKÜb, qara tərim i axıdıb xidm ət etdim ; mən özüm ardıcıl olaraq süvari dəstələri göndərdim , ArKuy KeşİKçi qalasm ı ucaltdım , basılan
yağıları gətirdim . Xaqanım ilə qoşun çəKdim. T anrı y ar olsun!
Bu türK xalqınm üzərinə yaraqlı yağı gətirm ədim , döyüş atı
yüyürtm ədim . İltəris xaqan qazanm asa, ardm ca mən özüm qazanmasam, dövlət də, xalq da yox olası idi. Q azandığı üçün, ardm ca özüm
qazandığım üçün dövlət də dövlət oldu, xalq da xalq oldu. Özüm qocaldım, ulu oldum. HaradaKi xaqanlı xalqın başçısı yaram azdırsa, o
xalqm nə qədər dərdi olacaqmış.
TürK müdrİK xaqan dövləti üçün yazdırdım mən müdrİK ToniKUK.
İltəris xaqan qazanm asa, olmasa idi, mən özüm müdrİK TonİKUK
qazanmasaydım, olmasaydım, K apağan xaqanın türK sir xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, adam da sahib olmayacaq idi. İltəris xaqan,
müdrİK TonİKUK qazandığı üçün K apağan xaqan, türK sir xalqı yaşam aqdadır...
TürK müdrİK xaqanı türK sir xalqını, oğuz xalqını yÜKSəldərəK
hÖKmdarlıq edir.

K ü l tiqin nitabəsi
Tenqri təq tenqridə bolmış tünc bilqə Kağan bu ödKƏ olurtım .
Sabımm tÜKəti esidqil: ulayu iniyiqünim , oğlanım, birİKİ oğuşum,
bodunım, biriyə şad ap ıt bəqlər, yıraya tarK at buyuruK bəqlər,
otu z... toKuz oğuz bəqləri, bodunı bu sabımm edqüti esid, Katığdı
tmqla! İlqərü KÜn toğsiKa, biriqərü KÜn ortusm qaru, K urığaru KÜn
batsiKinqa, y ırğ aru tü n o rtusm qaru -anta içrəKİ bodun Kop manqa
KÖrür. Ança bodun... Kop tidim . 01 am tı ayığ yoK. TürK Kağan ÖtüKən yış olursa, iltə bunq yoK. İlqərü Ş antunq yazm a təqi sülədim,
taluyKa Kİçiq təqmədim; biriqərü Tokuz ərsənqə təqi sülədim, TüpütKƏ Kİçiq təqm ədim ; K urığaru Yinçü üqüz Keçə TemirKapığKa təqi sülədim, y ırğ aru Yer BayırKU yirinqə təqi sülədim ... Bunça yirKƏ
təqi yorıtdım . ÖtÜKən yışda yiq idi yoK erm is. İ1 tutsiK yir ÖtÜKən
yış erm iş. Bu yirdə olurıp Tabğaç bodun birlə tüzəltdim . A ltun, k ü müş, isiqti, Kutay bunqsız ança birür: Tabğaç bodun sabı süçiq, ağısı yımşaK erm is. Süçiq sabm , yımşaK ağm arıp ıraK bodunığ ança yağutıp erm is. ...KontuKta Kİsrə ayığ biliq ança öyür erm is.
Edqü bilqə Kİsiq, edqü alp Kİsiq yorıtm az ermis. B ir Kİsi yanqılsar, oğuşı, bodunı bisÜKİnqə təqi Kidmaz erm iş. Süçiq sabm, yımşaK ağı a rtu rıp ü k ü s , türK bodun, öltiq TürK bodun, üləsİKİnq biriyə Çuğay yış tüqül, Tün yazı Konaym tisər, türK bodun, üləsİKİq.
A nta ayığ Kİsi ança boşğurur ermis: IraK ersər, yablaK ağı birür; yağuq ersər, edqü ağı b irür- tip ança boşğurur erm is. Biliq bilməz kİsi ol sabığ alıp, yağru barıp ük üs Kİsi öltiq.
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yirqərü barsar, türK bodun, öltəçisən. ÖtÜKən yış olırıp arKiş-tirKİş ısar, nənq bunqığ yoK. ÖtÜKən yış olursar,bənqü il tu ta
olurtaçısən. TürK bodun, toK, ariK ok sən, açsiK, tosiK öməzsən; bir
todsar, açsiK öməzsən. A ntağınqın üçün iqidm iş Kağanınqm sabm alm atm , y ir sayu bardığ, Kop an ta aİKintığ, arıltığ . A nta Kalmışı yir
sayu Kop tu ru ölü yorıyur ertiq. Tenqri yarlm aduK in üçün, özim k u tım bar üçün Kağan olurtım . Kağan olurıp yoK çığay bodunığ Kop
Kobratdım, çığay bodunığ bay Kiltım, az bodunığ üküş Kiltım. Azu
bu sabımda iqid barğu? TürK bəqlər bodun, bunı esidinq! TürK bodunığ tirip il tutsiK inqın bu n ta u rtım , yanqılıp üləsİKİnqin yemə bunta u rtım , nənqnənq sabım ersər, bənqü taşKa u rtım , anqar KÖrü bilinq, türK am tı bodun, bəqlər, bödKƏ KÖriqmə bəqlər, qü yanqıltaçısiz? Mən bənqü taş... tabğaç KağanKa bedizçi KƏİürtim, bediztim.
Məninq sabım m sımadı: Tabğaç Kağanmq içrəKİ bedizçiq ıtı. A nqar

anınçığ barıc y aratu rtım , için-taşm adm çığ bediz u rtu rtım , taş tonıtdım , KÖnqültəKİ sabım m ... on ok oğlmqa, tatm q a təqi, bunı KÖrü bilinq: bənqü taş toKitdım. Bu eriq ersər, amtiKa eriq yirtə ersər, ança eriq y irtə bənqü taş toKitdım, bitidim . Anı KÖrip ança bilinq: ol
ta ş... dım. Bu b itiq bitiqm ə atısı Yollığ tiqin.
Üzə k ök ten q ri, asra yağız yir KilmtuKda eKİn ara Kisi oğlı kilm m ıs. K isi oğlm ta üzə eçüm -apam Bumm Kağan, Istəmi Kağan
olurm ış. O lurıpan türK bodunm q ilin, törüsin tu ta birm is, iti birm is.
Tört bulunq Kop yağı erm is. Sü süləpən tö rt bulunqdaKi bodunığ Kop alm ıs, Kop baz Kilmıs, başlığığ yÜKÜntürmis, tizliqiq sÖKÜrm is, ilqərü KadırKan yışKa teqi, Kİrü Temir KapığKa teqi Konturmıs.
EKİn ara idi o k siz k ök türK iti ança olurur erm is. Bilqə Kağan erm is, alp Kağan erm is, buyuruKi yemə bilqə erm is erinç, alp ermis
erinç, bəqləri yemə, bodunı yemə tüz ermis. A nı üçün iliq ança tutm ıs erinç, iliq tu tıp törüq itm is. Özi ança KərqəK bolmıs. Yuğçı, sığ ıtçı önqrə KÜn toğsiKda B ökü çölliq il, tabqaç, tü p ü t, apar, apa
urum , KirKiz, üç KuriKan, otuz ta ta r, Kitan tatab ı -bunça bodun kəlipən sığtam ıs, yuğlam ıs: an taq KÜliq Kağan erm is. A nta Kİsrə inisi
Kağan bolmıs erinç, oğlı ta Kağan bolmıs erinç. A nta Kİsrə inisi eçisin təq KilmmaduK erinç, biliqsiz Kağan olurm ıs erinç, yabılaK Kağan olurmıs erinç, buyuruKi yemə biliqsiz erinç, yablaK ermis erinç.
Bəqləri, bodunı tüzsiz üçün, tabğaç bodun təbliqin KÜrliq üçün, armaKÇism üçün, inili-eçili KİnşürtÜKİn üçün, bəqli-bodunlığ yopşurtuKin üçün türK bodun illədÜK ilin ıçğm u ıdm is, KağanladuK Kağanm yitü rü ıdm ıs - tabğaç bodunKa bəqilİK urıoğulun kuI boltı, silİK
k iz oğlm KÜn boltı. TürK bəqlər türK atm ıtı, tabğaçğı bəqlər tabğaç
atm tu tıp an tabğaç KağanKa KÖrmis, əliq yıl isiq-KÜçiq birm is. İlqərü KÜn toğsiKda B ökİİ KağanKa təqi süləyü birm is, K urığaru TəmirKapığKa təqi süləyü birm is, tabğaç KağanKa ilin, tö rü sin alı birm is.
TürK Kara Kamuğ budun ança tim is: İlliq bodun ertim , ilim am tı känı? KemKƏ iliq Kazğanurmən? - tir erm is -Kağanlığ bodun ertim , Kağanım Kannı, nə Kağamca isiq- KÜçiq b irü r mən? - tir ermis. Ança
tip tabğaç Kağamca yağı bolmıs. Yağı bolıp itin ü -y aratu n u umaduK
yana içİKmis. Bunça isiq-KÜçiq birtÜKqərü saKinmatı, “türK bodun
ölürəyin, u ru ğ sırata y m ” - tir erm is, yoKadu b a rır erm is. Üzə türK
tenqrisi, türK ıduK yiri- subı ança tim is: TürK bodun yoK bolmazun
tiy in , bodun bolçun tiyin Kanqım İltəris Kağanığ, öqim İlbilqə Katunuğ tenqri töpəsintə tu tm yöqərü KÖtürmis erinç. Kanqım Kağan yiti yeqirmi ərin taşiKmıs, ta şra yorıyur tiyin, esidip, baliKdaKi tağiKm ıs, tağdaKi inm is, tirilip yetm is ər bolmıs. Tenqri küç birtÜK üçün

Kanqım Kağan süsi bori teq erm is, yağısı Kon təq ermis. İlqərü, ku rığaru süləp tirm iş, Kobratmış, Kamuğı yeti yüz ər bolmıs. Yeti yüz
ər bolıp ilsirəm is, K ağansıram ıs bodunuğ Kuladmıs, KÜnqədmis bodunığ, türK tö rü sin ıçğm m ıs bodunığ eçüm apam törüsinçə yaratmıs, boşğurm ıs, tölis, tard u ş (bodunığ an ta etmiş). Yabğuğ, şadığ
anta berm is. Biriyə tabğaç bodun yağı erm is, yıraya Baz Kağan tokuz oğuz bodun yağı erm is, KirKiz, KuriKan, oğuz ta ta r, Kitan, tatabı Kop yağı erm is. K anqım Kağan bunça...KirK artuKi yeti yolı süləmis, yeqirm i sünqüs sünqüsm is. Tenqri yarliKaduK üçün illiqiq ilsirətm is, Kağanlığığ K ağansıratm ıs, yağığ baz Kilmıs, tizliqiq sÖKÜrmis, başlığığ yÜKÜntürmis. Kanqım Kağan (inçə iliq) törüq Kazğanıp
uça barm ıs. Kanqım KağanKa başlayu Baz Kağanığ balbal tİKmis, ol
törüdə üzə eçim Kağan o lu rtı. Eçim Kağan olurıpan, türK bodunığ yiçə itdi, iqiti, çığayığ (bay Kiltı, azığ üküs Kiltı).
Eçim Kağan olurtuKda, özim tarduş bodun üzə şad ertim . Eçim
Kağan birlə ilqərü Yaşıl üqüz, Şantunq yaziKa təqi sülədimiz, Kurığaru TemirKapığKa təqi sülədim iz, Köqmən aşa KirKiz yirinqə təqi sülədimiz -Kamuğı biş otuz sülədimiz, üç yeqirmi sünqüşdimiz, illiqiq
ilsirətdim iz, Kağanlığığ K ağansıratdım ız, tizliqiq sÖKÜrtimiz, başlağığ yÜKÜntürtimiz. Türqis Kağan türKİmiz (bodunım erti, bilmədüKİn) üçün, bizinqə yanqılduKin üçün Kağanı ölti, buyurum , bəqləri
yemə ölti, On ok bodun emqəK KÖrti. Eçümiz-apamız tutm ıs yir-sub
idisiz bolmazun tiyin az bodunığ itip-yaratıp... Bars bəq erti, Kağan
at bunta biz birtim iz, sinqlim Kunçuyuğ birtim iz. -özi yanqıltı, Kağanı ölti, bodunı KÜnq kuI boltı. Köqmən yir-sub idisiz Kalmazun tiyin
az KirKiz bodunığ yaratıp (Keltimiz, sünqüsdim iz, ilin) yana birtim iz.
İlqərü KadırKan yışığ aşa bodunığ ança Kopturtımız, ança itdim iz.
K urığaru Kenü TarmanKa təqi türK bodunığ ança Konturtımız, ança
itdimiz. 01 ödKƏ kuI Kullığ, KÜnq KÜnqliq bolmış erti. İnisi eçisin bilməz erti, oğlı Kanqın bilməz erti. Ança Kazğanmıs, itm is ilimiz, törümiz erti. TürK oğuz bəqləri, bodun, esidinq: Üzə tenqri basmasar,
asra yir təlinm əsər, türK bodun, ilinqin, törünqin Kim a rta tı? Udaçı
erti. TürK bodun... ÖKÜn! K örqünqin üçün iqidm iş bilqə Kağanmqa ermis, barm ıs, edqü ilinqə Kəntü yanqıltığ, yablaK Kİqürtiq. YaraKİığ
Kantan Kəlip yana eltdi? Sünqüqliq Kantan Kəlipən sürə eltdi? IduK
ÖtÜKən yış bodun bardığ. İlqərü barığm a bardıq, Kurığaru barığm a
bardığ. BarduK yirdə edqüq ol erinç: Kanınq subça yüqürti, sönqüKİnq tağça yatdı. BəqilİK u rı oğlmq kuI boltı, sİük kiz oğlmq KÜnq
boltı! BilmədÜK üçün, yablaKinqm üçün eçim Kağan uça bardı.
Başlayu KirKiz Kağanığ balbal tİKdim. TürK bodunığ atı, KÜsi

yoK bolmazun tiyin Kanqım Kağanığ, öqim Katunığ KÖtürmiş tenqri il
biriqmə tenqri, türK bodun atı, KÜsi yoK bolmazun tiyin özümin ol
tenqri Kağan olurtdı erinç. Nənq yılsığ bodunKa olurmadım. Içrə aşsız, taşda qonsız yabız yablaK bodunKa üzə olurtım . Inim Kül tiqin
birlə sözləşdimiz. Kanqımız, eçimiz Kazğanmış bodun atı, KÜsi yoK
bolmazun tiyin türK bodun üçün tü n udımadım, Küntüz olurmadım,
inim Kül tiqin birlə, eKİ şad birlə ölü-yitü Kazğantım. Ança Kazğanm
birİKİ bodunığ ot-sub Kilmadım. Mən (özim Kağan olurtuKima...) yir
sayu barm ış bodun ölü-yitü yadağm, yalınqm yana Kəlti. Bodunığ iqidəyin tiyin, yırğaru oğuz bodun tapa, ilqərü Kitan, tatabı bodun tapa, birqərü tabğaç tapa uluğ sü eKİ yeqirm i... (sünqüşdim, anta) kİsrə, tenqri yarliKarzu, Kutım bar üçün, ülüqüm bar üçün öltəçi bodunığ tiriq rü iqitim , yalanq bodunığ tonlığ, çığay bodunığ bay Kiltım,
az bodunığ üküş Kiltım, ığar elliqdə, ığar Kağanlığda yeq Kiltım, tö rt
bulunqdaKi bodunığ Kop baz Kiltım, Kop manqa KÖrti. İsiq-KÜçiq birü r bunça törüq Kazğanıp inim Kül tiqin özi ança KərqəK boltı. Kanqım Kağan uçduKda inim Kül tiqin yiti yaşda Kaltı.
Umay təq öqim Katun Kutmqa inim Kül tiqin ər at boltı. A ltı
yeqirmi yaşm qa eçim Kağan ilin, törüsün ança Kazğantı, altı çub
SoğdaK tap a sülədim iz, buzdım ız. Tabğaç Onq tutuK bis tü (mən sü
Kəlti, sünqüsdim iz). Kül tiq in yadağm oplayu təqdi. Onq tutuK yorçm yaraKİığ əliqin tu td ı, yaraKİığdı KağanKa ançuladı. 01 süq anta
yoKKişdımız. Bir otuz yaşm qa Çaça SənqünKƏ sünqüşdüm üz. Ənq ilKİ TadiKin Ç urm q boz (atığ binip təqdi, ol at anta) ölti. EKİnti Işbara yam tar boz atığ binip təqdi, ol at anta ölti. Yçinç Yeqin Siliq bəqinq Kedimliq to rığ at binip təqdi, ol at an ta ölti. Y aram nta, yalmasınta yüz artuK OKin u rtı, yizəK başm qa b ir (təqürm ədi)... təqdÜKİn,
türK bəqlər, Kop bilirsiz. 01 süq an ta yoKKişdımız. A nta Kİsrə yir BayırKU uluğ İrKİn yağı boltı. A nı yaym Türqi yarğun KÖltə buzdımız.
Uluğ İrKİn azKiya ərin tezin bardı. Kül tiqin altı otuz yaşm qa Kirk iz tapa sülədim iz. Sünqüt batım ı Karığ sÖKÜpən Köqmən yışığ toğa
yorm KirKiz bodunığ uda basdım ız... K ağanm birlə Sonqa yışda sünqüşdim iz. Kül tiq in BayırKun (m aK adğırığ) binip oplayu təqdi, bir
əriq oKin u rtı, eKİ əriq u d ışru sançdı. 01 təqdÜKdə BayırKunmq aK
adğırığ udliKin sıyu u rtı. K ırm z Kağanm ölürtim iz, ilin altım ız. 01
yıİKa tü rq is (tapa A ltun yışığ) toğa E rtis üqüziq Keçə yorıdım ız, türqis bodunığ uda basdımız. Türqis Kağan süsi Bolçuda otça, borça kəIti, sünqüşdim iz. Kül tiq in Başğu boz a t binip təqdi. Başğu
boz...eKİsin özi altızdı. A nta yana Kİrip tü rq is Kağan buyuruKi az tutuKiğ əliqin tu td ı. K ağanm an ta ölürtim iz, ilin altım ız. K ara türqis

bodun Kop içİKdi. 01 bodunığ Tabarda K onturtım ız, yana yorıp SoğdaK bodun itəyin tiyin Yinçü üqüziq Keçə TemirKapığKa təqi sülədimiz. A nta Kİsrə Kara tü rq is bodun yağı bolmış Kenqərəs tapa bardı.
Bizinq sü atı turuK , azuKi yoK erti. YablaK Kİsi er... alp ər bizinqə
təqmiş erti. A ntağ ödKƏ ÖKÜnip Kül tiqiniq az ərin irtü ri ıtım ız.
Uluğ sünqüş sünqüşm iş. Alp Şalçı aK atın binip təpm iş, Kara türqis
bodunığ anta ölürm iş, almış. Yana yorıp... birlə, Kuşu TutuK birlə
sünqüşm iş, ərin Kop ölürm is, ebin, barım m ... Kop Kelürti. Kül tiqin
yiti otuz yaşm qa KarluK bodun erü r baruK erİKİi yağı boltı. Tamağ
IduK başda sünqüsdim iz.
Kül tiqin ol sünqüsdə otuz yaşayur erti. Alp Şalçı aK atm binip
oplayu təqdi, eKİ əriq udışru sançdı. KarluKuğ ölürtim iz, altım ız. Az
bodun yağı boltı. K ara Költə sünqüşdim iz. Kül tiqin bir KirK yaşayur erti. Alp Şalçı aKin binip oplayu təqdi, az eltəbəriq tu td ı. Az bodun an ta yoK boltı. Eçim Kağan ili Kamaşığ boltuKinta, bodun iliqi
Kağı boltuK inta izqil bodun birlə sünqüşdim iz. Kül tiqin alp Şalçı
aKin binip oplayu təqdi. 01 a t anta tüsdi. İzqil bodun ölti. Tokuz
oğuz bodun Kəntü bodunım erti, tenqri, yer bulğaKin üçün yağı boltı. Bir yıİKa biş yolı sünqüşdim iz. Ənq İİk Toğu balm da sünqüşdimiz.
Kül tiqin Azman aKiğ binip oplayu təqdi, altı əriq sançdı. Sü təqisintə yitinç əriq Kilıçladı. EKİnti KuşlağaKda ediz birlə sünqüşdimiz. Kül tiqin Az yağızm binip oplayu təqip bir əriq sançdı, toKuz
əriq əqirə toKidı. Ediz bodun an ta ölti. Üçinç Bolçı...da oğuz birlə
sünqüşdimiz. Kül tiqin Azman aKiğ binip təqdi, sançdı. Süsin sançdımız, ilin altım ız. Törtinç Çuş başm ta sünqüşdimiz. TürK bodun
adaK Kamaştdı, yablaK boltaçı erti. Oza Kəlmis süsin Kül tiqin ağıtm
Tonqra bir oğuş alpağu on əriq Tonqa tiqin yoğınta əqirip ölürtim iz.
Bisinç Ezqənti K adazta oğuz birlə sünqüsdimiz. Kül tiqin Az yağızın
binip təqdi, eKİ əriq sançdı, baliKKa barm adı. 01 sü anta ölti. Mağı
Kurğan Kişlap yazmqa oğuzğaru sü taşiKdımız. Kül tiqin ebiq başlayu Kitımız. Oğuz yağı orduğ basdı. Kül tiqin öqsiz aKin binip toKuz
ərin sançdı, orduğ birmədi. Öqim Katun, ulayu öqlərim, əKələrim, kəlinqünim, Kunçuylarım, bunça yemə tiriq i KÜnq boltaçı erti, ölüqi
yurtda, yolta Kaltaçı ertiqiz.
Kül tiqin yoK ersər, Kop öltəçi ertiqiz. İnim Kül tiqin KərqəK
boltı, özim saKintım. K örür KÖzim Körməz təq, bilir biliqim bilməz
təq boltı, özim saKintım. Öd tenqri yasar, Kİsi oğlı Kop ölqəlü törümis. Ança saKintım. Közdə yaş Kəlsər, eti də KÖnqültə sığ ıt Kelsər,
yanturu, saKintım, Katığdı saKintım. E kİ şad, ulayu iniyiqünim , oğ-

lanım , bəqlərim , bodunım közİ, Kaşı yablaK boltaçı tip saKintım.
Yuğçı, sığıtçı Kitan, tatabı bodun başlayu U dar senqün Kelti. Tabğaç
Kağanta İsyi LİKən Kəlti, bir tüm ən ağı, altun, Kümüş KərqəKsiz Kelü rti. T üpüt Kağanta Bölön Kəlti. K urıya KÜn batsiKdaKi Soğd, BerçəKər, BuKaraK ulıs bodunta Nənq sənqün oğul tarKan Kəlti. On ok
oğlım tü rq is Kağanta MaKraç tam ğaçı, Oğuz Bilqə tamğaçı Kəlti.
KırKiz Kağanta tard u ş Inançu çor Kəlti. BarK itqüçi, bədiz yaratığma bitiq taş itqüçi tabğaç Kağan çiKanı Çanq sənqün Kəlti.
Kül tiq in Koy yıİKa yiti yeqirmİKƏ uçdı, toKUzmç ay yiti otuzKa
yoğ ertü rtim iz. BarKin, bedizin, b itiq taşm biçin yıİKa yitinç ay yiti otuzKa Kop aİKadımız. Kül tiqin edin KirK artuKi y iti yaşm boltı,
tip ... bunça bedizçiq toyğun eltəbər Kəlürti.
Bunça b itiq bitiqm ə Kül tiqin atısı Yollığ tiqin bitidim . Yeqirm i Kün olurıp bu taşKa bu tarmca Kop Yollığ tiqin bitidim .
Iğar oğlanım ızda, toyğunm ızda, KÖKdə iqidür ertiqiz, uça bardm qız. Tenqri tiriq edKİçə. Kül tiqinin altunm , Kümüşün, ağısm ,
barım m türK çığay Karanm ayığm a to rğ u t b u ... bəqim tiqin yöqərü
te n q ri... taş bitidim Yollığ tiqin.

Tərcüməsi:
Tanrı təK göylərdə doğulmuş türK müdrİK xaqanı hal-hazırda
ta x ta çıxdım. Sözümü axıracan eşidin: məndən sonra gələn k İçİk
qardaş və qohum larım , oğlum, birləşm iş qəbiləm, xalqım, sağdaKi
şad, apa bəylər, soldaKi tarK at buyruq bəylər, otuz... doqquz oğuz
bəyləri, xalqı bu sözümü yaxşıca eşit, möhKəmcə dinlə! Şərqə gündoğana, cənuba günortasm a, qərbə günbatana, şim ala gecə yarısm a (bu
aradaKi xalq bütünlÜKİə mənə tabedir. O qədər xalqı... tam təşKİl etdim . İndi orada iğtişaş yoxdur. TürK xaqanı ÖtÜKən orm anm da otursa elin dərdi olmaz. Şərqə Şandun çölünədəK qoşun çəKdim, dənizə
az qaldı; cənuba Doqquz ƏrsənədəK qoşun çəKdim, Tibetə az qaldı;
Qərbə İnci çaym ı KeçərəK DəmirqapıyadəK qoşun çəKdim, Şimala Yer
BayırKU yerinədəK qoşun çəKdim (bu qədər yerlərə qoşun yürütdüm .
ÖtÜKən orm anm m yaxşı yiyəsi yox imiş, dövlət qurm alı yer (isə
məhz) ÖtÜKən orm anı imiş. Bu yerdə oturub Tabğaç xalqı ilə düzəlişdim . Qızıl, güm üş, taxıl, bol-bol ipəK verən Tabğaç xalqınm sözü
şirin , hədiyyəsi gözəl imiş. Şirin sözü ilə, gözəl hədiyyəsi ilə aldadıb
uzaq xalqı özünə yaxm laşdırırm ış.

Əsl müdrİK adam lar, əsl cəsur adam lar getm əzm işlər. Bir adam
yanılsa, qəbiləsi, xalqı son nəfərinədəK yanılmazmış. Şirin sözünə,
gözəl hədiyyəsinə aldanıb, türK xalqı, çoxluca qırıldm . TürK xalqı,
bir hissən cənuba, Çuğay orm anm a deyil, Tün çölünə yerləşəK deyir.
TürK xalqı, bir hissəni beləcə orada pis adam lar öyrədirm iş ( k İ,)
uzaq isə, pis hədiyyə v erir, yaxm isə yaxşı hədiyyə v e rir (deyib beləcə öyrədirm iş. Məlumatsız adam lar, o sözə aldanıb, yaxm gedirlər.
(Ona görə də) çoxlu qurban verdin. 0 yerə doğru getsən, türK xalqı,
qırılacaqsaq, ÖtÜKən yerində oturub Karvanlar göndərsən heç bir
dərdin olmaz. ÖtÜKən orm anm da yerləşsən, əbədi dövlət qurub yaşayacaqsan. TürK xalqı, sən yoxsullaşanda aclıq-toxluq barədə düşünmürsən; bir doysan, aclıq nədir bilməzsən. Elə olduğuna görə səni
yÜKSəltmiş xaqanm m sözünə qulaq asm adan hər yeri dolaşdm , oralarda bax beləcə zəiflədin, seyrəldin. O rada qalanlarm tam am ilə əldən-dildən düşərəK dolaşırdı. T anrınm iradəsi olduğu üçün, özümün
bəxtim olduğu üçün xaqan oldum. Xaqan olub yoxsul, Kasıb xalqı
bütünMKİə bir yerə yığdım , yoxsul xalqı varlı etdim , az xalqı çox etdim. Məgər bu sözümdə şişirtm ə varm ı? TürK bəyləri, xalqı, eşidin:
TürK xalqınm dirçəlib dövlət quracağm ı burada həKK etdim , yanılıb
parçalanacağm ı da burada həKK etdim . Nə qədər sözüm varsa, əbədi
daşa həKK etdim . Ona baxaraq bilin: İndİKİ türK xalqı, bəyləri, taxta tabe bəylər, axı siz yam lasısm ız. Mən əbədi daş... Tabğaç xaqanmdan naxışçı gətirtdim . Mənim sözümü sm dırm adı.
Tabğaç xaqanı saray naxışçılarm ı göndərdi. Ona adm a layiq sərdabə yaratdırdım , içinə, bayırm a adm a layiq naxış vurdurdum . Daş
hördürdüm . ÜrəyimdəKİ sözümü ...on ox oğullarm a, ta tla ra , təK bunu görərəK bilin, əbədi daş hördürdüm . Bu, yaşam alı isə, indİKİ yaşamalı yerdə isə, məhz yaşam alı yerdə əbədi daş hördürdüm , yazdırdım. Onu görüb beləcə bilin: o daş...dım . Bu yazını yazan qohumu
Yollığ tig in d ir.
Y uxarıda mavi göy, aşağıda qonur yer yarıldıqda İKİsinin arasmda insan övladı yaranm ış. İnsan övladınm üzərində əcdadım Bumm xaqan, İstəm i xaqan ta x ta oturm uş. O turub türK xalqm ı, dövlətini yaratm ış, inKİşaf etdirm işlər.
Dörd tərəf bütünlÜKİə yağı imiş. Qoşun çəKİb dörd tərəfdəKİ
xalqı tam am ilə almış, tam am ilə özünə tabe etm iş, başlıya baş endirtm iş, dizliyə diz çÖKdürmüş. Şərqdə K adm can ormanmadəK,
qərbdə DəmirqapıyadəK yerləşdirm iş. İKİsinin arasm da yiyəsiz, bölgüsüz göytürK xalqı məsKun imiş. MüdrİK xaqan imiş, cəsur xaqan
imiş. Əyanları da müdrİK imiş, cəsur im iş, bəyləri də, xalqı da düz

im iş. Onun üçün dövlət yaratm ış, dövlət yaradıb qanun qoymuş.
Sonra dünyadan KÖçmüşlər. A ğıçılar-sıtqıçılar şərqdə gündoğandan
B ökİİ çöIIük elindən, tabğaç, tib et, avar, apa rum , qırğız, üç KurıKan, otuz ta ta r, Kitan, tatabı(bu qədər xalq gəlib sıtqım ış, yuğ mərasim i Keçirmişlər. O cür m əşhur xaqan imiş. Ondan sonra kİçİk qardaşı xaqan olmuş, oğlu da xaqan olmuş. Ondan sonra Kİçiq qardaşı
böyÜK qardaşı təK olm adığm dan, oğlu atası təK olmadığmdan ta x ta
bilİKSİz xaqan oturm uş, pis xaqan ta x ta oturm uş. Əyanları da bilİKsiz imiş, pis imiş.
Bəyləri, xalqı düz olm adığı üçün Tabğaç xalqınm təhrİKİ hiyləgər olduğu üçün, cəzbedici olduğu üçün kİçİk qardaşlarla böyÜK qardaşları bir-birinə salışdırdığı üçün, bəylərlə, xalqı bir-birinin üstünə
qaldırdığı üçün türK xalqı y aratd ığ ı dövlətini dağıtm ış, xaqan qoyduğu xaqanım m əhv etm işdir. BəylİK nəslini davam etdirm əli oğullarm tabğaç xalqm a qul oldu, baKİrə qızlarm Kəniz oldu. TürK bəyləri türK adm ı a ta ra q TabğaçdaKi bəylər Tabğaç adı götürüb Tabğaç
xaqanm a tabe oldular. Əlli il xidm ət etdilər. Şərqə gündoğana B ökli xaqanmadəK qoşun çəKmiş, qərbə DəmirqapıyadəK qoşun çəKmiş.
Tabğaç xaqanm a dövlətini, q anunlarm ı verm işlər. A xırda türK cam aatı belə demiş: Dövləti olan xalq idim , dövlətim indi hanı? Kimə
dövlət qururam (deyirm iş. X aqanlı xalq idim , xaqanım hanı? Hansı
xaqana xidm ət edirəm ? (deyirm iş. Belə deyib Tabğaç xaqanm a qarşı
çıxm ışlar. Qarşı çıxsalar da b ir iş yaratm ağı bacarm adıqlarm dan yenə tabe olm uşlar. Nə üçün xidm ət etdİKİərini anlam am ışlar. TürK
xalqı “öIək, nəslim izi kəsək” (deyirm iş, yox olub gedirm iş. Yuxarıda türK ta n rısı, türK müqəddəs yeri (suyu belə demiş: TürK xalqı yox
olmasm! Bunu deyib atam İltəris xaqanı, anam İlbilgə xatunu ta n rı
təpəsində tu tu b yuxarıya qaldırm ış. A tam on yeddi igidlə tabeçilİKdən qurtarm ış, q u rtard ı y ü rü y ü r deyə xəbər eşidib şəhərdəKİlər dağa qalxmış, dağdaKilar enmiş, toplaşıb yetm iş igid olm uşlar. Tanrı
güc verdiyi üçün atam xaqanm qoşunu qurd təK imiş, yağısı qoyun
təK imiş. Şərqə, qərbə qoşun çəKİb toplam ış, çoxalıb yeddi yüz igid
olm uşlar. Yeddi yüz igid olub dövlətsizləşm iş, xaqansızlaşm ış xalqı,
Kəniz olmuş, qul olmuş xalqı, türK qanunlarm ı pozmuş xalqı (yenidən) dədə-babalarm qanununca təşKİl etm iş, öyrətm iş. Tölis, tarduş
xalqm ı onda təşKİl etm iş, yabğu, şad (admı) onda verm iş. Cənubda
tabğaç xalqı yağı im iş. Qərbdə Baz xaqanm doqquz oğuz xalqı yağı
im iş. Qırğız, KuriKan, onuz ta ta r, Kitan, ta tab ı (ham ısı yağı imiş.
A tam xaqan bunca... qırx b ir yol qoşun çəKmiş, iyirm i döyüş döyüşm üş. Tanrı y ar olduğu üçün dövləti olanı dövlətsizləşdirm iş, xaqan-

lını xaqansızlaşdırm ış, yağm ı tabe etm iş, dizlini çÖKdürmüş, başlıya
baş etdirtm iş. A tam xaqan... qanun qoyub vəfat etm iş. A tam xaqana başda Baz xaqanı balbal qoymuş. O qanun əsasm da əmim xaqan
oldu. Əmim xaqan olub türK xalqm ı qaydaya saldı, yÜKSəltdi, Kasıbı varlı etdi, azı çoxaltdı.
Əmim xaqan olduqda özüm tard u ş xalqı üzərində şad idim.
Əmim xaqan ilə şərqdə Yaşıl çay, Şandun düzünədəK təKİ qoşun çəkdİK, qərbə DəmirqapıyadəK qoşun çəKdİK. Kögmən dağlarm ı aşaraq
qırğız yerinədəK qoşun çəKdİK.
Ümumən iyirm i beş dəfə qoşun çəKdİK, on üç dəfə döyüşdÜK.
Dövləti olanı dövlətsizləşdirdİK, xaqanlını xaqansızlaşdırdıq, dizlini
çÖKdürdÜK, başlm ı əydirdİK. TürKeş xaqanı türKÜmüz, (xalqı) xalqımız idi, anlam adığı, bizə qarşı yanıldığı üçün, xaqanı öldü, əyanları, bəyləri də öldü. On ox xalqı əziyyət gördü. Ə cdadlarımızm tutduğu yer(su yiyəsiz qalmasın deyə az xalqı təşKİl edib... Bars bəy idi,
ona xaqan adm ı burada biz verdİK, kİçİk bacımızı ona xanım verdİK.
Özü yanıldı, xaqanı öldü, xalqı Kəniz, qul oldu. Kögmən yeri, suyu
yiyəsiz qalm asın deyə az qırğız xalqm ı yığıb gəldİK, döyüşdÜK...
dövlətini yenə verdİK. Şərqi KadırKan orm anm ı KeçərəK xalqı belə
yerləşdirdİK, belə təşKİl etdİK. Qərbə K enü TarmanKadəK türK xalqını belə yerləşdirdİK, belə təşKİl etdİK. O vaxt qul qullu, Kəniz Kənizli olmuş idi. Kİ çİk qardaş böyÜK qardaşm ı tanım az idi, oğul atasını
tanım az idi. Bu qədər qazanmış, düzəltm iş dövlətimiz, qanunum uz
vardı. TürK oğuz bəyləri, xalq, eşidin: Y uxarıda ta n rı basm asa, altda yer dəlinməsə, türK xalqı, dövlətini, qanununu Kİm dağıdar?
TürK xalqı, ayıl! İtaət etdiyin üçün səni yÜKSəltmiş müdrİK xaqanına, inKİşaf etm iş möhKəm dövlətinə yanılıb, pislİK gətirdin. Yaraqlılar haradan gəlib səni dağıtdı? Süngülülər haradan gəlib səni sürüb apardı? Müqəddəs ÖtÜKən orm anm m xalqı, getdin. Şərqə... getdin. Qərbə yollandm . Getdiyin yerdə yaxşı olanı o idi: qanm su Kİmi
axdı, süm üyün dağ Kİmi yatdı. BəylİK nəslini davam etdirm əli oğullarm qul oldu, baKİrə qızların Kəniz oldu. A nlam adığm üçün, pis olduğun üçün əmim xaqan dünyadan KÖçdü.
Qırğız xaqanı üçün balbal qoydum. TürK xalqınm adı, şöhrəti
yox olmasm deyə, atam xaqanı, anam xatunu yÜKSəltmiş ta n rı, dövlət verən ta n rı, türK xalqınm adı, şöhrəti yox olmasm deyə, özümü
o ta n rı xaqan elədi. Elə bir varlı xalqa xaqan olmadım. Qarnı aşsız,
üstü donsuz qorxaq, zavallı xalqın üzərində hÖKmdar oldum. Kİçİk
qardaşım Kül tig in ilə məsləhətləşdİK. A tam ızm , əm imizin qazandığı xalqm adı, şöhrəti yox olmasm, deyə türK xalqı üçün gecə yatma-

dım , gündüz oturm adım , k İçİk qardaşım Kül tig in ilə, İk İ şad ilə əldən düşüncəyədəK çalışıb vuruşdum . Dövlət qurarKən birləşən xalqa
zülm etm ədim . Mən özüm xaqan olduğum a görə ...h ər yerə səpələnmiş xalq əldən düşm üş halda, piyada, yalm yenə gəldi. Xalqı yÜKSƏİdəK deyə şim ala oğuz xalqm a qarşı, şərqə Kitan, tatab ı xalqına qarşı, cənuba Tabğaça qarşı böyÜK qoşunla on İk İ dəfə yürüş etdim ...
döyüşdüm . Ondan sonra ta n rı buyurduğu, bəxtim olduğu üçün, qism ətim olduğu üçün öləsi xalqı d iriltdim , yalm xalqı donlu, Kasıb
xalqı varlı etdim , az xalqı çox etdim . Sədaqətli xaqanlıqlara yaxşılıq
etdim . Dörd tərəfdəKİ xalqı bütünlÜKİə tabe etdim , yağısız etdim,
bütünlÜKİə mənə tabe oldu. X idm ət edərəK bu qədər qanun qoyub Kİçİk qardaşım Kül tig in özü v ə fa t etdi. A tam xaqan vəfat etdİKdə Kİçİk qardaşım Kül tig in yeddi yaşda qaldı. On yaşda olanda Humay
təK anam x atu n u n şərəfinə k İçİk qardaşım Kül tigin igid adı qazandı. On altı yaşm da əmim xaqanm dövlətini, qanununu beləcə qorudu: altı ta y fa lı Soğdaya qarşı qoşun çəKdim, tabe etdİK. Tabğaç, On
tutuK əlli m in qoşunla gəldi... döyüşdÜK. Kül tig in piyada hücum etdi. On tutuK yorçusunu yaraqlı tu td u , yaraqlı da xaqana təqdim etdi. O qoşunu orada məhv etdİK. Iyirm i bir yaşm da Çaça sənünlə döyüşdÜK. Əvvəlcə TadiKin çorın boz atın ı minib hücum etdi, o at orad a... öldü. İKİnci dəfə Işbara Y am tarm boz atm ı minib hücum etdi,
o a t orada öldü. Üçüncü dəfə Yegin Silig bəyin yəhərli Kəhər atm ı
m inib hücum etdi, o at orada öldü. Y arağm a, zirehinə yüzdən artıq
ox dəymişdi: üzünə, başm a b iri də dəymədi.
...H ücum etdiyini, türK bəyləri, ham ısm ı bilirsiniz. 0 qoşunu
orada yox etdİK. Ondan sonra Yer BayırKu sərKərdəsi Ulu IrKİn yağı oldu. Onu dağıdıb Türgi Y arğun gölündə məğlub etdİK. Ulu İrKİn
azacıq döyüşçü ilə qaçıb getdi. Kül tig in iyirm i altı... yaşm da olanda qırğızlara qarşı qoşun çəKdİK. Süngü batım ı qarı yarıb Kögmən
orm anı üzüy u x arı yürüyüb qırğız xalqm ı yuxuda basdıq... Xaqanı
ilə Sona orm anm da döyüşdÜK. Kül tig in BayırKunın ağ ayğırm ı minib hücum a Keçdi, b ir döyüşçünü oxla vurdu, İk İ döyüşçünü təqib
edərəK sancdı. O döyüşdə BayırKunun ağ ayğırm m budu sm dı. Qırğız xaqanm ı öldürdÜK, öİKƏsini aldıq. O ili türKeşlərə qarşı A ltun orm anı üzüyuxarı qalxıb, İrtış çaym ı KeçərəK yürüdÜK. TürKeş xalqını yuxuda basdıq. TürKeş xaqanm ın qoşunu Bolçuda od Kİmi, tu fan
Kİmi gəldi, döyüşdÜK. Kül tig in Başğu boz atı minib hücum etdi.
Başğu boz... tu td u rd u . İKİsini özü aldırdı. Onda yenə qoşuna girib
türK eş xaqanm m buyruqçusu Az tutuKU əli ilə tu td u . Xaqanı orada
öldürdÜK, öİKƏSini aldıq. Qara türKeş xalqı tam am ilə tabe oldu. 0

xalqı Tabarda yerləşdirdİK. Yenə yürüyüb SoğdaK xalqm ı qaydaya
salaq deyə İnci çaymı KeçərəK DəmirqapıyadəK qoşun çəKdİK. Ondan
sonra qara türKeş xalqı yağı olmuş Kenərəslərə tərəf getdi. Bizim qoşunun atları arıq, azuqəsi yox idi. Pis adam lar...
İgid döyüşçülər bizə hücum etmiş idi. Belə bir vaxtda peşman
olub Kül tig in i azacıq döyüşçü ilə ayırıb göndərdİK. Ulu döyüş döyüşmüş. Alp Şalçınm ağ atm ı minib hücum etm iş, qara türKeş xalqmı orada öldürm iş. Yenə yürüyüb...
...ilə, K uşu tutuK ilə döyüşmüş, əsgərlərini bütünlÜKİə öldürmüş, evini, m al-dövlətini... bütünlÜKİə gətirm iş. Kül tig in iyirm i
yeddi yaşm da İKən Karluq xalqı azad, sərbəst İKən yağı oldu. Müqəddəs Tamağ başm da döyüşdÜK.
Kül tigin o döyüşdə otuz yaşm da idi. Alp Şalçınm ağ atını minib hücum etdi, İk İ döyüşçünü təqib edərəK sancdı. KarluKu məhv
edib aldıq. Az xalqı yağı oldu. Qara göldə döyüşdÜK. Kül tigin otuz
bir yaşm da idi. Alp Şalçınm atm ı minib hücum etdi, az eltəbərini
tu td u , az xalqı orada yox oldu. Əmim xaqanm dövlətində iğtişaş olduqda, xaqan dövləti düşmən olduqda izgil xalqı ilə döyüşdÜK. Kül
tigin Alp Şalçınm ağ atm ı minib hücum etdi. O at orada öldü. İzgil
xalqı məhv oldu. Doqquz oğuz xalqı öz xalqım idi. Göylə yer qarışdığı üçün onlar yağı oldular. B ir ildə beş yol döyüşdÜK. Əvvəlcə Toğu şəhərində döyüşdÜK.
Kül tigin Azman atı minib hücum etdi, altı döyüşçünü sancdı.
Qoşun qarşılaşanda yeddinci döyüşçünü qılm cladı. İKİnci KuşlağaKda edizlər ilə döyüşdÜK. Kül tigin Az Kəhərini minib hücum edərəK
bir döyüşçünü sancdı, doqquz döyüşçünü m ühasirədə nizədən Keçirdi. Ediz xalqı orada məhv oldu. Üçüncü dəfə Bol...nda döyüşdÜK.
Kül tigin Azman atı minib hücum etdi, sancdı. Qoşunu qırdıq, öIkəsini aldıq. Dördüncü dəfə Çuş başında döyüşdÜK. TürK xalqı ayağını qaçaraq qoydu, xain olası idi. Qabaqlayaraq gəlmiş qoşununu Tona tiginin dəfnində Kül tiqinlə m ühasirə edib öldürdÜK. Beşinci dəfə Ezgənti K adazda oğuz ilə döyüşdÜK. Kül tigin Az Kəhərini minib
hücum etdi, İk İ döyüşçünü sancdı, şəhərə girm ədi. 0 qoşunu orada
məhv etdİK. Mağı Kurğanda qışlayıb yazda oğuzlara qarşı qoşun çəkdİK. Kül tig in i evi m üdafiə etməK üçün qoyduq. Düşmən olan oğuz
ordusu hücum etdi. Kül tigin ağ Öysüz atm ı minib doqquz döyüşçünü sancdı, ordanı vermədi.
Anam x atu n , başqa analarım , böyÜK bacılarım , gəlinlərim , xanım larım (bütün diriləriniz Kəniz olası idi, ölüləriniz yurdda, yolda
yataraK qalası idi. Kül tig in olmasa idi, ham m ız öləsi idiniz. Kİ çİk

qardaşım Kül tigin öldü, özüm Kədərləndim. Görən gözüm görməz
təK, bilən biliyim bilməz təK oldu, özüm Kədərləndim. Baxtı ta n rı yazar, insan övladınm hamısı ölümlü törəmiş. Beləcə Kədərləndim.
Gözdən yaş gəlsə,ürəKdən güclü hıçqırtı gəlsə, yanaraq Kədərləndim,
möhKəmcə Kədərləndim. Ikİ şad, digər kİçİk qohumlarım, oğlanlarım , bəylərim , xalqm gözü (qaşı pis olacaq deyib Kədərləndim. Dəfn
edən, mərsiyə deyən Kitan, tatab ı xalqm dan başqa U dar sənün gəldi.
Tabğaç xaqanm dan İsyi LİKən gəldi, on min pul, çoxlu qızıl, gümüş
gətirdilər. Tibet xaqanm dan bölən gəldi. Qərbdə günbatandaKi Soğd,
BərçəKər, B uxara ulusu xalqm dan Nən sənün, Oğul tarKan gəldi.
Oğlum On ox türKeş xaqanm dan MaKraç m öhürçü, Oğuz bilgə möhürçü gəldi. Qırğız xaqanm dan ta rd u ş Inançu çor gəldi. Sərdabə tiKən, naxış vuran, yazılı daş düzəldən Tabğaç xaqanm qohumu Çan
sənün gəldi.
Kül tig in qoyun ilinin on yeddisində vəfat etdi, doqquzuncu
aym iyirm i yeddisində dəfn etdirdİK. Sərdabəsini, naxışm ı, yazılı
daşm ı meymun ili yeddinci aym iyirm i yeddisində tam am ladıq. Kül
tig in öləndə qırx yeddi yaşı oldu. D aş... bu qədər naxışçı toyğun eltəbər gətirdilər.
Bu yazm ı yazan (mən oldum .) Kül tiginin qohumu (mən) Yollığ
tig in yazdım. İyirm i gün o tu ru b bu Daşa, bu dam ğanı bütünlÜKİə
(mən) Yollığ tigin yazdım. Sadiq oğlanm ızdan, övladm ızdan... yÜKsəldir idiniz, vəfat etdiniz. Göylərdə d iri edilənəcən... Kül tiginin qızılını, güm üşünü, pulunu, m al-dövlətini türK yoxsul qara camaatın ın ... toyğunlar bu ...bəyim tig in göylərə... daş yazdım. Yollığ tigin.

Bilgə xaqan Kİtabəsi
Tenqri təq tənqri yaratm ış türK bilqə Kağan sabım: Kanqım türK
büqə... am tı... ər toKuz oğuz yidinİKər KÜliq bəqləri, bodunı... türK
tenqri... üzə Kağan olurtım . OlurtiKima öltəçiçə saKinığma türK bəqlər,
bodun öqürip, sebinin toKtamış közİ, yöqəri KÖrti. BödKə özim olurıp
bunça ağır tərü q tö rt bulunqdam bodunğa itdim. Üzə kök tenqri...
Yeti yeqirm i yaşıma tanqut tapa sülədim. Tanqut bodunığ bozdım, oğlm, yotazın, yıİKism, barım m anta altım. Səkİz yeqirmi yaşıma tanqut tapa sülədim. Tanqut bodunığ bozdım, oğlm, yotazm, yılKism, barım m anta altım . Səkİz yeqirmi yaşıma altı çub soğdaK tapa
sülədim., bodunığ anta bozdım. Tabğaç Onq tutuK bes tüm ən sü kəIti. IduK başda sünqüşdim. 01 süq anta yoKKişdım. Yeqirmi yaşıma basmıl ıdiKut oğuşım bodun erti. ArKiş ıdmaz tiyin sülədim... içqirtim,
Kal...ebrü Kəlürtim. E kİ otuz yaşıma tabğaç tapa sülədim. Çaça sənqün səkİz tüm ən sü birlə sünqüşdim. Süsin anta ölürtim . A ltı otuz yaŞima çİk bodun KirKiz birlə yağı boltı. Kem Keçə çİk tapa sülədim. Örnəntə sünqüşdim. Süsin sancdım. Az bodunığ ölürtim , altım , içqirtim.
Yeti otuz yaşıma KirKiz tapa sülədim. Sünqüq batım ı Karığ sÖKÜpən
Köqmən yışığ toğa yorm Kirmz bodunığ uda basdım, Kağanm birlə
Sonqa yışda sünqişdim. Kağanm ölürtim , ilin anta altım. 01 yıİKa türqis tapa A ltun yışığ aşa Ertis üqüziq Keçə yorıdım. Türqis bodunığ
uda basdım. Türqis Kağan süsi otça, borça Kəlti. Bolçuda sünqişdim.
Kağanm, yabğusm, şadm anta ölürtim , ilin anta altım. 01 yıİKa tü r
tapa A ltun yışığ aşa Eryolı sünqüşdim ... Süsin Kop ölürtim . BesbaliK
içrəKİ ne Kİşi etin... teqdÜKİn yoK üçün Kİsi baliKda manqa UKğalı Kelti. BesbaliK anı üçün ozdı. Otuz artuKi bir yaşıma KarluK bodun bunqsız erü r barur erİKİi yağı boltı. Tamağ ıduK başda sünqüşdim. KarluK
bodunığ ölürtim , anta altım ... basmıl KarluK ... KarluK bodun tir...
sançdım, ölürtim , toKUz oğuz məninq bodunım erti. Tenqri yer bulğaKin üçün ödinq!... KÜni təqdÜK üçün yağı boltı. Bir yıİKa to rt yolı sünqüşdim. Ən İİk İ Toğu baliKda sünqüşdim. Toğla üqüziq yüzəti Keçin
süsi... EKİnti A ntarğuda sünqüşdim. Süsin sançdım, ilin altım. Üçinç
Çuş başm ta sünqüşdim . TürK bodun adaK Kamaştı, yablaK boltaçı erti. Oza, yaya Kəliqmə süsin ağıttım . Ü küş öltəçi anta tirilti. Anta
Tonqra yılpağutı bir oğuşığ Tonqa tiqin yoğm ta əqirə toKidım. Törtinç
Ezqənti Kadazda sünqüşdim. Süsin anta sançdım, yabrıtdım ... k itk
yaşıma Mağı Kurğan KişladuKda yüt boltı. Yazmqa oğuz tapa sülədim.
İIkİ sü taşiKmış erti, eKİn sü ebdə erti. Üç oğuz süsi basa Kəlti. Yada-
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ğı yabız boltı, tip alğalı Kəlti. Sm qar süsi sünqüşğəli Kəlti. Smqar süsi ebiq, barm ğ yolğalı bardı. Biz az ertim iz, yabız ertim iz. Oğuz... küç
birtÜK üçün anta sançdım yaydım. Tenqri yarliKaduK üçün, mən KazğantuK üçün türK bodun Kazğanmış erinç. Mən iniliqü bunça başlayu
Kazğanmasar, türK bodun öltəçi erti, yoK boltaçı erti. TürK beqlər, bodun, ança saKinıq! Ança bilinq! Oğuz bodun...ıdm aym tiyin sülədim,
ebin, barKin bozdım. Oğuz bodun toKuz ta ta r birlə tirilip Kəlti. Ağuda İKİ uluğ sünqüş sünqüşdim . Süsin bozdım, elin an ta altım. Ança
Kazğanım... tenqri yarliKaduK üçün özim artuKi üç yaşıma u k erti.
Ödsəq ötülər k ü ç iqidm iş Kağanı yanqıltı. Üzə tenqri, ıduK yer-sub, asra Kağan Kutı taplam adı erinç, toKUz oğuz bodun yerin, subm ıdıp tabğaçğaru bardı. Tabğaç... bodun... yerdə Kəlti. İqidəyin tiyin... saKinıp
bodunığ yazuKİat... biriyə tabğaçda atı-KÜsi yoK boltı. Bu yerdə manqa Kur boltı. Mən özim Kağan olurtuKim üçün türK bodunığ... Kilmadım, iliq (örüq yeqədi Kazğantım ... tirilip anta sünqüşdim , süsin sançdım. İçİKİqmə içİKdi, bodun boltı, ölüqmə ölti. Sələnqə Kodı yorıpan
Kapağm Kislata, ebin, barm n an ta bozdım ... yışKa ağdı. Uyğur eltəbər
yüzçə ərin ilqərü tezip bardı.
...TürK bodun aç erti, ol yıİKiğ alıp iqittim . Otuz artuKi tö rt yaşım a oğuz təzip tabğaçKa Kİrti. ÖKÜnip sülədim , suKin... oğlm, yotazm anta altım . E k İ eltəbərliq b o d u n ...tatab ı bodun tabğaç KağanKa KÖrti. Yalabaçı ödqü sabı, ötüqi Kəlməz tiy in yaym sülədim. Bodunığ an ta bozdım , yıİKism... süsi tirilip Kelti. KadırKan yışda
Kon... ğaKinqa yerinqərü subm qaru Kontı. Biriyə KarluK bodun tapa
sülə tip tu d u n Y am tarığ ıttım . B ardı... İltəbər yoK bolmış, inisi bir
K urğ... arKişı Kəlmədi, anı ayıtaym tip sülədim. K orğu eKİ-üç Kİsiliqin təzip bardı. K ara bodun “Kağanım Kəlti” (tip öqdi... Ka at birtim . Kiçiq atlığ ... önüq yoğqaru sü yorıp tünli-KÜnli yiti ödüşKƏ
subsız Keçdim. ÇoraKKa təqin yolığça... Bes KeçənKƏ teqi.
...Tabğaç atlığ süsi b ir tüm ən artuKi yeti bin süq İİkİ gün ölürtim . Yadağ süsin eKİnti KÜn Kop ölürtim , tirilip bard ı... yolı sülədim . Otuz artuK i toKUz yaşım a Kişm Kitan tap a sülədim ... otuz artuKi toKuz yaşım a yazın ta tab ı tapa sülədim ... mən ...ölürtim . Oğlın,yotazın, yıİKism, barım ın... bodun... yotazm yoK Kiltım...
...y o r... sünqüşdim ... üçün ...b ertim , alp ərin ölürip balbal Kilu bertim . Eliq yaşım a tatab ı bodun Kitanda adağm ... TünqKər tağKa...
Kuğ sənqün başadu tö rt tüm ən sü Kəlti. TünqKər tağda təqin toKidım. Üç tüm ən süq ölürtim , bir tüm ən... ÜKtim. T atabı... ölürti.
U luğ oğlım ağ rm yoK bolça K uğ sənqüniq balbal ü k ə bertim . Mən
toKuz yeqirm i yıl şad olurtım , toKUz yeqirmi yıl Kağan olurtım , il

tutdım . Otuz artuKi bir...türK İm ə, bodunım a, yeqin ança Kazğanu
birtim Bunça Kazğanıp Kanqım Kağan ıt yıl onmç ay altı otuzKa uça
bardı. Lağzm yıl bisinç ay yiti otuzKa yoğ ertü rtim . BuKağ tutuK ...
Manqa Lisün Tay senqün başadu bis yüz ərən Kelti. KoKilığ... altun,
Kümüs KərqəKSİz Kəlürti. Yoğ yıparığ Kəlürip tİKƏ b irti. Çm tan ığaç
Kəlürip öz yaraş... bunça bodun saçm, KUİKaKin, yanqaKin bıçdı. Edqü özIək atın, Kara Kİsin, k ök teyinqin sansız Kelürip Kop Kottı.
Tenqri teq tenqri yaratm ış türK bilqə... sabım: Kanqım türK bilqə Kağan olurtuK ta türK am tı bəqlər... Kİsrə tard u ş bəqlər, Kül çor
başlayu, ulayu şad, apıt bəqlər, önqrə tölis bəqlər, apa tarK an... başlayu ulayu şad, apıt bəqlər... Taman TarKan, TonİKUK Boyla Bağa
TarKan, ulayu buyuruK... iç buyuruKi bəq Kül İrKİn başlayu buyuruK(bunça am tı bəqlər Kanqım KağanKa ertənqü... ertənqü əti mağ
şad türK bəqlərin, bodunm ertənqü eti mağ itd i, öqdi... Kanqım Kağan... ağır taşığ yoğmmış türK bəqlər, bodun... irti. Özimə bunça...
Kağan, eçüm Kağan olurtuK m ta tö rt bulunqdaKi bodunığ bunça itmiş... tenqri yarlmaduK üçün özim olurtm ım a tö rt bulunqdaKi bodunığ itdim , yaratdım ... Kiltım. Mən Türqis KağanKa KiKizımm...
ertənqü uluğ törün alı birtim . Türqis Kağanmq Kizm ertənqü uluğ
törün oğlıma alı b irtim ... e rtü rtim ... başlığığ yÜKÜntürtim, tizliqiq
sÖKÜrtim. Üzə tenqri, asra yer yarliKaduK üçün... KÖzin KÖrmədÜK,
KUİKaKin esidmədÜK bodunım m ilqərü KÜn toğsiKina, biriqərü tabğaçKa, K urığaru... KÜn batsm m qa, yırğaru tü n o rtusm qaru... sarığ
altunm , örünq Kümüşin, Kirğağlığ Kutayın, eKİnliq isiqtin, özIək
atm , adğırın, Kara Kİsin, kök tiyinqin, türKİmə, bodunıma Kazğanu
birtim , iti b irtim ... bunqsız Kiltım. Üzə tenqri en d iq ... az bodun...
tümən oğlı... bəqləriq bu... yəmə iqidin! Emqətmənq, tolğatm anq
olurtım . TürK beqler, türK bodunım ... b irtim ... amtiKa taşığ ... Kazğanmış ağım m türK bodun... bu Kağanmqda, bu beqləriqdə, yerinqdə, subm qa adırılm asar, türK bodun özin edqü KÖrtəçisən, ebinqə
Kİrtəçisən, bunqsız boltaçı sən... Kİsrə Tabğaç Kağanta bədizçiq Kop
Kəlürtim ... m əninq sabım m sım adı... İçrəKİ bədizçiq ıtı. A nqar admçıq barK yaratdım . İçin, taşm adm çığ bədiz u rtım , taş toKidım KÖnqültəKİ sabım m on ok oğlmqa, tatm q a təqi bunı KÖrü bilinq! Benqü
taş toK ittım ... yertə... toK ittım , bitidim bu... aş barK in...üzə... bilqə
Kağan uça bardı. Yaya bolsar üzə ten q ri... Köbrüqəsi terçə... tağda
sığun təzsər... saKinurmən. Kanqım Kağan... taşm özim Kağan...
...bilqə Kağan bitiqin Yollığ tiqin bitidim . Bunça barKiq bediziq
uzığ türK bilqə Kağan atısı Yollığ tiqin mən ay artuKi tö rt KÜn olurıp bitidim , bediztim ...

Tərcüməsi:
Tanrı təK, göylər yaratm ış türK müdrİK xaqanı (olaraq mənim)
sözüm: A tam türK müdrİK (xaqan ta x ta oturduqda) indİKİ... igidlər,
sədaqətli doqquz oğuz igidləri, m əşhur bəyləri, xalqı... tünc tanrısının (buyuruğu, ilə) türK xalqım n üzərində xaqan oldum. Mən xaqan
olduqda öləcəyinə Kədərlənən türK bəyləri, xalqı öyünüb sevinib toxtam ış gözü ilə yüxarı (taxta) baxdı. T axta özüm oturub dörd tərəfdəKİ xalq üçün bunca möhKəm qanun yaratdım . Y uxarıda mavi göylər...
On yeddi yaşm da tan q u tlara qarşı qoşun çəKdim. Tanqut xalqını dağıtdım , oğlunu, qız-gəlinini, ilxısm ı, varm ı onda aldım. On s ə k k İ z yaşımda altı vilayətli soğdaKİara qarşı qoşun çəKdim, xalqı dağıtdım . Tabğaç Onq tutuK əlli minlİK qoşunla gəldi. IduK başda döyüşdüm . O qoşunu orada məhv etdim . İyirm i yaşım da basm ıllar, ıdıKut mənim qəbiləm, xalqım idi. K arvanlar göndərməyəcəK deyə qoşun çəKdim... tabe etdim , çoxlu... hərbi qənim ət gətirdim . İyirm i
İ k İ yaşm da Tabğaça qarşı qoşun çəKdim. Çaça senqünün səKsən minİ İ k qoşunu ilə döyüşdüm. Qoşununu orada məhv etdim . İyirm i altı
yaşım da ç İ k xalqı qırğızlar ilə yağı oldu. Kem çaymı KeçərəK çİKİərə qarşı qoşun çəKdim. Örpəndə döyüşdüm. Qoşununu nizədən Keçirdim . Az xalqm ı məhv etdim , aldım , tabe etdim . İyirm i yeddi yaşımda qırğızlara qarşı qoşun çəKdim. Süngü batım ı qarı sÖKÜb Köqmən
orm anm ı üzüyuxarı yürüyüb qırğız xalqm ı yuxuda dağıtdım . Xaqanı ilə Sonqa orm anm da döyüşdüm. X aqanm ı öldürdüm , öİKəsini onda aldım. O ili türKeşlərə qarşı A ltun orm anm ı aşaraq, İrtış çaymı
KeçərəK yürüdüm . TürKeş xalqm ı yuxuda basdım. TürKeş xaqanm m
qoşunu od Kİmi, su Kİmi gəldi.
Bolçuda döyüşdüm. X aqanm ı, yabğusunu, şadm ı orada öldürdüm , elini onda aldım. Otuz yaşım da BeşbaliKa qarşı yürüdüm . A ltı
yol döyüşdüm ... Qoşununu bütünlÜKİə məhv etdim . BeşbaliKin içində nə qədər adam vardısa... şəhərə hücum etm ədiyim üçün şəhərdəKİ adam lar mənə tabe olmağa gəldilər. BeşbaliK ona görə xilas oldu.
Otuz bir yaşım olanda KarluK xalqı qayğısız, azad və sərbəst olduğu
halda yağı oldu. TamaK IduK başda döyüşdüm. KarluK xalqm ı əzdim , orada aldım ... basmıl, KarluK düd... KarluK xalqı toplanıb gəldi, qoşununu qırdım , məhv etdim ... doqquz oğuz mənim xalqım idi.

Göylər, yerlər qarışdığı üçün, həsəd hissi güc gəldiyi üçün yağı oldu. Bir ildə dörd dəfə döyüşdüm . Əvvəlcə Toğu şəhərində döyüşdüm.
Toğda çaymı üzərəK Keçib qoşununu qırdım . İKİnci dəfə A ntarğuda
döyüşdüm. Qoşununu süngüdən Keçirdim, dövlətini aldım. Üçüncü
dəfə Çuş başında döyüşdüm. TürK xalqı ayağm ı zəiflətti, pis olası
idi. Bizi m uhasirə etməyə, dağıtm ağa gələn qoşununu qovdum. Çoxlu öləsi adam onda dirildi. Onda Tonra Y ılpağutm bir qəbiləsini Tona tiginin dəfnində m ühasirə edib qırdım . Dördüncü dəfə Ezgənti
Kadazda döyüşdüm. Qoşununu orda süngüdən Keçirdim, zəiflətdim ... qırx yaşımda Mağı Kurğanda qışladıqda yut (xəstəliyi) mal-qaranı tələf etdi. Yazda oğuzlara qoşun çəKdim. Qoşunun önü hərəKət
etm işdi, sonu evdə idi. Üç oğuz qoşunu basa-basa gəldi. Piyadalar
zəifdir (deyib bizi tutm ağa gəldi; yarısı evi-sarayı dağıtm ağa getdi,
yarısı döyüşməyə gəldi. Biz az idİK, pis təchiz edilmişdİK. Oğuz...
ta n rı güc verdiyi üçün onlara qalib gəlib dağıtdım . Tanrı yar olduğu üçün, mən qazandığım üçün türK xalqı qazanmış. Mən bu cür
səylə başlayaraq qazanmasaydım, türK xalqı öləsi idi, yox olasıydı.
TürK bəyləri, türK xalqı, düşünün, eləcə bilin... Oğuz xalqı... göndərməyim (deyə qoşun çəKdim, evini, saraym ı dağıtdım . Oğuz xalqı,
doqquz ta ta r ilə birləşib gəldi. Ağuda İ k İ böyÜK döyüş oldu. Qoşununu qırdım , öİKəsini aldım. Eləcə qazanıb... ta n rı yar olduğu üçün
özüm otuz üç yaşımda . . . u k idi. Keçici, ötücü gücün... yÜKSəltdiyi
xaqanı bizə xəyanət etdi. Y uxarıda ta n rı, müqəddəs yer-su, aşağıda
xaqanınm bəxti yar olmadı, doqquz oğuz xalqı yerini, suyunu buraxıb Tabğaça tə rə f getdi. Tabğaç... xalq... geri qayıdıb gəldi. YÜKsəltdim deyə... düşünüb xalqı...cinayətə sövq etd i... cənubda Tabğaçda
adı, şəhrəti yox oldu. Bu yerdə yÜKSƏK şöhrət qazandım. Mən özüm
xaqan olduğum üçün türK xalqm ı... cəzalandırm adım . Dövləti, qanunu qaydaya saldım ... qoşun toplayıb orada döyüşdüm. Qoşununu qırdım. Tabe olan tabe oldu, xalq... ölən öldü. Selenqə boyu yürüyüb,
bərK sıxışdırıb evini, saraym ı orada dağıtdım ... orm ana girdi. Uyğur eltəbər yüz döyüşçü ilə şərqə qaçıb getdi...
...TürK xalqı ac idi. O ilxm ı alıb yÜKSƏİtdim. Otuz dörd yaşım
olanda oğuzlar qaçıb Tabğaça girdi. Təəssüflənib qoşun çəKdim...
oğlunu, qız-gəlinini əsir aldım, İ k İ eltəbərli xalqı... tatab ı xalqı Tabğaç xaqanm a tabe oldu. Elçisi, yaxşı sözü, xəbəri gəlməz (deyə yayda qoşun çəKdim. Xalqm ı orada dağıtdım , ilx ısm ı... qoşunu toplanıb
gəldi. KadırKan orm anm da yerləşdirdim ... yerinə, suyuna yerləşdi.
Cənuba KarluK xalqm a qarşı qoşun ç ə k (deyib Tudun Y am tarağı göndərdim. G etdi... Eltəbər yox olmuş, k İ ç İ k qardaşı b ir... Karvanı gəl-

mədi. Onu cəzalandıraq (deyə qoşun çəndim. Q orxaraq İKİ-üç adamla qaçıb getdi. Qara cam aat “X aqanım gəldi” deyib öydü ...a t verdim. Kİçİk atlı (dəstə ilə) y uxarıya qoşun yürüdüb gecəli-gündüzlü
yeddi gün susuz Keçdim. ÇoraKa dəyib Yolığça... Beş KeçənədəK...
Tabğaç atlı qoşununu (on yeddi minlİK qoşunu birinci gün qırdım. Piyada qoşununu İKİnci gün bütünlÜKİə məhv etdim, qaçdı...
dəfə qoşun çəKdim. Otuz sək k İz yaşım da qışda Kİdanlara qarşı qoşun
çəKdim... otuz doqquz yaşım da yazda tatab ılara qarşı qoşun çəkdim ... Mən məhv etdim . Oğlunu, qız-gəlinini, ilxısm ı, var-dövlətin i... xalqm ı... qız-gəlinini məhv etdim ... y ü rü ... döyüşdüm ... üçün
...verdim , cəsur igidlərinə balbal qoydurdum . Əlli yaşımda tatab ı
xalqı Kİdanlarda ayağm ı ...TünKər dağm da ...
Kuğ sənqün başda olmaqla qırx min qoşun gəldi. TünKər dağmda hücum edib qırdım . Otuz min qoşunu dağıtdım , on min tatabı...ö ld ü rd ü . BöyÜK oğlum xəstələnib öləndə Kuğ sənqün balbalı qoydurdum . Mən on doqquz il şad oldum, on doqquz il xaqan oldum,
dövlət qurdum . Otuz bir yaşım da... türKÜmə, xalqım a ucalığı eləcə
qazandım . Bunca qazanıb, atam xaqan it ili onuncu ayın iyirm i altısm da vəfat etdi. Meymun ili beşinci aym iyirm i yeddisində dəfn etdirdim . BuKağ tutuK ... mənə Lisün Tay sənqün başda olmaqla beş
yüz ərən gəldi. Yaxşı qoxulu... saysız-hesabsız qızıl, gümüş gətirdi.
Dəfn şam ları gətirib qoydu. Səndəl ağacı gətirib öz... bunca xalq saçını yoldu, qulağm ı, yanağm ı cırdı. Yaxşı cins atm ı, qara sam urunu, göy dələsini saysız gətirib ham ısm ı qoydu...
Tanrı təK, göylər yaratm ış türK müdrİK sözüm: A tam türK müdrİK xaqanı ta x ta oturduqda türKÜn indİKİ bəyləri... sonra tarduş
bəyləri, Kül çor başda olmaqla, ardm ca gələn şad-apıt bəylər, öndəKİ tölis bəyləri, apa tarK an... başda olmaqla, digər şad-apıt bəylər...
Taman Tancan, TonİKUK Boyla Bağa TarKan, başqa buyuruK (bəylər)... daxili buyuruğu bəy Kül İrKİn başda olmaqla buyuruKİar -bu
qədər bəylər atam xaqana adətim izcə... lazım m ca dua... türK bəyləri, xalqı lazım m ca dua etdi, öydü... atam xaqan... ağ ır daşa sitayiş
etm iş türK bəyləri, xalqı... idi. Özümə bunca... atam xaqan, əmim
xaqan olduqda dörd tərəfdəKİ xalqı beləcə təşK İlatlandırm ış ... tanrı buyurduğu üçün özüm xaqan olduqda dörd tərəfdəKİ xalqı təşKİlatlandırdım , yaratdım ... varlandırdım . Mən türKeş xaqanına qızım ı... adətim izcə, ulu qanunlarım ızla verdim. TürKeş xaqanm m qızını adətim izcə, ulu qanunlarım ızla oğluma aldım ... etd ird im .... Başlıya baş əydirdim , dizliyə diz çÖKdürdüm. Y uxarıda tan rı, aşağıda
yer yar olduğu üçün... gözü görm əyən, qulağı eşitm əyən xalqımı şər-

qə gün doğana, cənuba, qərbə... gün batana, şimala (gecə yarısın a...sarı qızılm ı, parlaq güm üşünü, qıraqlı ipəyini, ƏKİnlİK taxılm ı,
cins at (ayğırını, qara sam urunu, göy dələsini türKÜmə, xalqıma qazandım, yığdım ... dərdsiz etdim . Y uxarıda tan rın m varlığı...az
xalq...on min oğlu, bəyləri bu... yenə yÜKSƏİin! Əziyyət vermədən,
incitmədən mən tax ta oturdum . TürK bəyləri, türK xalqım ... verdim.
İndİKİ daşı... qazanılm ış sərvəti türK xalqı... Bu xaqanm dan, bu bəylərindən, yerindən, suyundan ayrılm asan, türK xalqı özün yaxşılıq
görəcəKSən, evinə girəcəKsən, dərdsiz olacaqsan... sonra Tabğaç xaqanm dan çoxlu naxış vuran gətirdim ... mənim sözümü sm dırm adı...
Saray naxışçılarını göndərdi. Ona adm a layiq sərdabə yaratdırdım .
İçinə,bayırına adm a layiq naxış vurdurdum , daş toxutdurdum , KÖnlümdəKİ sözüm ü...on ox oğluna, tatmadəK bunu görərİK bilin. Əbədi daş hördürdüm . ...yerdə... hördürdüm , yazdım. Bu... daş sərdabənin... yuxarıda müdrİK xaqan vəfat etd i... yay olsa, yuxarıda tanrı... KÖrpüsü... dağda sığın qaçsa... K ədərlənirəm . Atam xaqan daşını özüm, xaqan, müdrİK xaqan yazısını Yollığ tigin yazdım. Bu qədər sərdabəni, naxışı, heyKƏİi türK müdrİK xaqanm m qohumu Yollığ tigin mən b ir ay dörd gün oturub yazdım , naxışladım ...
P .S. B ilgə xaqan Kİtabəsi, ənənəvi olaraq, ix tisa r la verilir. İxtisar o yerlərdə aparılır Ki, həm in yerlər eynilə K ül tiqin K itabəsində də vardır. Hər İ k İ
Kitabənin m ü əllifi olan Y ollu ğ tiqin eyni h ad isələri (eynilə!) həm K ül tiqin,
həm də B ilgə xaqan Kitabələrində təsv ir etm işdir.
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TÜRK MANİÇİ NƏSRİ
X uastuanift
(Tövbə duası)
X orm uzta ten q ri biş tenqri birlə Kamağ tenqrilər süzinlüqin
yeKKƏ sünqüşqəli Kelti in ti. Anığ Kilınçlığ Şm nuluğ, biş tü rlü q yeKlərlüqün sönqüşdi. Tenqrili, yeKİi, yaruKİı ol ödün Katıldı. Xormuzta tenqri oğlanı, biş tenqri, biznin üzütüm üz suya yeKİüqün sönqüşün balığ başlığ boltı. Yemə Kamağ yeKİər uluğlar totunçsuz ovutsuz sok yeK birlə yüz artuKi KirK tüm ən yeK yavlaK biliqinqə Katılın
öqsüz, KÖnqülsüz Kelti. K entü toğm ış Kilmmış menqiqü tenqri yirin
u n ıtu ıtd ı, yaruK tenqrilərdə ad rıltı. A ntada baru, tenqrim , yeK kilınçmKa anığ Şmnu öqümüzni, saKinçımıznı, azğurduK in... biliqsiz,
öqsüz boltuKumız üçün Kamağ yaruK üzütlərninq tözünqə, yiltizinqə, arığ, yaruK E zrua tenqrİKənKƏ yazm tım ız, yanqıltım ız ersər, yaruKİı (Karalı, tenqrili(yeKİi tözi(yiltizi... tidim iz ersər, tirq ü sd ər
tenqri tirq ü d ü r, ölürsər ten q ri ö lü rü r tiddim iz ersər, edqüq(anığağ
Kop tenqri yaratm ış ol tiddim iz ersər, menqiqü tenqriləriq yaratığlı
ol tidim iz ersər, X orm uzta tenqrili şm nulı eçili-inili ol tidim iz ersər,
tenqrim , suyda b aru bilm ətin tenqrİKƏ iqdəyü m untağ uluğ çulvu
sav sözlədimiz ersər, m undağ bu adunçsuz yazuK yazm tım ız ersər,
tenqrim , em ti men Raym ast ferzind öqünür men, yazuKda boşunu
ö tü n ü r men: m anastar ğırza! K utluğ pads...
İKİnti, yemə KÜn ay tenqrİKƏ, İKİ yaruK ordu içrə oluruğma tenqrilərKƏ Kamağ burxanlarnınq arığ nomnunq, edqü Kilmçlığ üzütlərninq yir -suv, yaruKnunq tözi, yiltizi tirnəqüli tenqri yerinqərü barsar, önqi Kapığı KÜn ay tenqri ol. Biş tenqriq boşuğalı, yaruKuğ-Karağ
atırğalı töqdə tolı teqzünir, tö rt bulunquğ y aru tır. Tenqrim, suyda
baru bilm ətin KÜn ay tenqrİKƏ, İkİ yaruK ordu içrə oluruğma tenqrilərKƏ neçə yazm tım ız ersər, yemə Kİrtü erKİiq Küçlüq tenqri tipən
KİrtKÜnmədimiz ersər, neçə öküş yavlaK, çulvu sav sözlədimiz ersər...
yemə KÜn, ay ölür tidimiz ersər... erKSİzin tu ğ ar, batar, erKİ bar ersər tuğm azun tidim iz, ersər... Kentü özümüznü KÜntə, ayda önqi biz
tidimiz ersər... bu İKİnti bilm ətin yazmmış yazuKuğ boşunu ötünür
biz: m anastar ğırza! Üçünç, yemə biş tenqrİKƏ, X orm uzta tenqri oğlanınqa (bir tın tu ra tenqri, İKİnti yil tenqri, üçünç yaruK tenqri, törtünç
suv tenqri, bişinç oot tenqri suyn yeKİüqün sönqüşüb baliKduKin

üçün, KaraKa Katıltuğın, üçün tenqri yerinqərü baru um atın bu yerdə
erür. Üzə on Kat kök, asra seKİz Kat yir biş tenqri üçün tu ru r. Kamağ
yir üzətininq, Kutı-Kivı önqi -menqzi, özi üzüti, küçİ yaruKi, tözi(yiltizi(biş tenqri. Tenqrim, suyda baru biş tenqriq bilm ətin anığ yavlaK
biliqin neçə sıdımız, bırtdım ız ersər, tö rt yiqirmi türlüq baş Kiltımız
ersər, on yılan başlığ erniqəKİn, İkİ KirK Tişin, tiriq özüq aş İçkü tenqriq neçə açıt, dımız, ağrıtdım ız ersər, Kuruğ, öl yirKƏ, biş türlüq tmlığKa, biş türliq otKa, ığaçKa neçə yazmtımız ersər, am tı, tenqrim , yazuKda boşunu ötünür biz: m anstar ğırza!....
T örtünç, süqi, tenqri yalavaçı, burxanlarK a, buyançı, böqtəçi
arığ dintarlarK a bilm ətin neçə yazm tım ız ersər, yemə Kirtü tenqri
yalavaçı burxan tibən edqü Kilmçlığ arığ d in ta r tib KİrtKÜnmədimiz
ersər, tenqri nomın sözləsər, biliqsizin ö trü üzədimiz ersər, nomuğtörüq y adturm atm tidtim iz ersər, tenqrim , am tı ÖKÜnür biz, yazuKda boşunu ö tü n ü r biz: m anastar ğırza! Bişinç, biş tü rliq tmlığKa: bir
yemə İkİ adaKİığ kİşİkə, İKİnti tö rt butluğ tmlığKa, üçünç uçuğma
tmlığKa, tö rtünç suv içrəKİ tınlığKa, bişinç yirdəKİ bağrın yorığma
tmlığKa, suyda baru, tenqrim , bu bis tü rlü q tm lığığ tu ralığ ığ uluğKa kİçİkkə teqi neçə KorKittımız, ürKİtdimiz ersər, neçə urtum uz,
yontumuz ersər, neçə açıtdım ız, ağrıtdım ız ersər, neçə ölürdüm üz
ersər, munça tınlığKa, turalığK a özətəqçi boltum uz. Tenqrim, am tı
yazuKda boşunu ötünür biz: m anstar ğırza!
A ltınç, yemə, tenqrim , suyda baru saKinçm sözin, Kilmçın. on
türlüq suy, yazuK Kiltımız ersər, neçə iqid Kİsi tanuKi boltum uz ersər, neçə iqid iqdədimiz ersər, yemə neçə iqdəyü antiKdımız ersər,
yemə yazuKSiz Kİsi neçə Kuvladımız ersər, yemə sav elitip, sav Kelütüp Kİsiq neçə KeKşürü sözlədimiz ersər, KÖnq ülinq, biliqin artatdımız ersər, neçə yilvi yilvilədimiz ersər, yemə neçə üküş tm lığığ, turalığığ ölürdüm üz ersər, neçə tövlədimiz, KÜrlədimiz ersər, neçə
Evin Kİsi urunçaKin yidim iz ersər, KÜn, ay tenqri taplam az isiq neçə islədimiz ersər, yemə İİkİ özün bu özünüz uzuntonluğ u rıla r öz
bolup neçə yazm tım ız, yanqıltım ız ersər, munça üküş tmlığKa neçə
üz-buz Kiltımız ersər, tenqrim , emtı bu on tü rlü q yazuKda boşunu
ötünür biz: m anstar ğırza!
Y itinç, yemə suyda baru İk İ ağuluğ yol başm ğa, tam u Kabğınqa azğuruğlı yoİKa Kİm tizər, bir, iqid nomuğ, tö rü q tu tu ğ m a, İKİnti, yemə yeKKƏ, İçkəkkə tenqri tipən yÜKÜnç yÜKÜnüqmə. Suyda baru, tenqrim , Kİrtü tenqriq, arığ nomuğ bilm ətin, uKmatın, burKanlar, arığ dindarlar nom lasalar KİrtKÜnmədin te trü , yana iqidəyü
tenqriçi men, nomçı men timəKƏ artızm anınq savın alm neçə yanqı-

lu baçağ baçadım ız ersər, neçə yanqılu yÜKÜntümüz ersər, neçə yanqılu boşı birdim iz ersər, yemə buyan beK teq Kilur biz, tip yanqılu
neçə ayığ Kilmç Kiltımız ersər, yemə yeKKƏ, İçkəkkə tenqri tipən tm lığığ, tu ralığ ığ ölürüp yÜKÜntümüz ersər, yemə burKan tipən iqid
nomKa tap m tım ız, uduntum uz ersər, Kut koIu yÜKÜntümüz ersər,
tenqrİKƏ yazınıp yeKKƏ tapıntım ız ersər, tenqrim , em tı ÖKÜnür biz,
yazuKda bosunu ö tü n ü r biz: m anstar ğırza!
SeKİzinç, Kİrtü tenqriq, arığ nomuğ biltÜKÜmüzdə baru İKİ yiltiz i, üç ödKİ nomuğ biltim iz, yaruK yiltizin(tenqri yirin, tü n əriq yiltizin(tam u yirin biltim iz, y ir-ten q ri yoğ erKən enqrə nə bar erm iş tipən biltim iz, ten q rili yeKİi nedə ö trü sönqümüş, yaruKİı Kapalı Kaltı Katılmış, yiriq tenqriq Kİm yaratm ış tipən biltim iz, yəmə arKun
y ir, tenq ri nedə ö trü yoK bolğay, yaruKİı, Karalı Kaltı adırılğay, antada Kİsrə nə bolğay, tipən biltim iz. Ezrua tenqrİKə, KÜn, ay tenqrikə, Küçlüq tenqrİKƏ, burKanlarKa m antım ız, tayantım ız, niğoşaK
boltum uz, tö rt yaruK tam ğa KÖnqülümüzdə tamKaladımız: bir emranmaK E zrua ten q ri tamKası, İKİnti KİrtKÜnməK KÜn, ay tenqri
tamKası, üçünç KoremaK biş ten q ri tamKası, tö rtü n ç bilqə biliq burKanlar tamKası. Tenqrim, biliqim izni, Könqülümüzni bu tö rt tü rlü q
tenqrilərdə arıtdım ız ersər, u rn m ta Kamşatdımız ersər, tenqri tamKası buzu ltı ersər, em tı tenqrim , yazuKta bosunu ö tü n ü r biz: manasta r ğırza!
ToKUzunç, on çağsapıt tutduK um uzta b aru üç ağzm, üç KÖnqülün, üç eliqin b ir Kamağ özin tÜKəti tutmaK KerqəK örti. Tenqrim bilip bilm ətin etöz sevİKİnçə yorıp, yavlaK iş, tuş adaş, Kadaş savm
alıp, KÖnqülin KÖrüp yıİKaKa, barımKa bolup azu munqu muz taKimız teqip bu on çağsapıtığ sıdım ız ersər, neçə eKsüttümüz, KerKəttim iz ersər, tenqrim , emtı yazuKta bosunu ö tü n ü r biz: m anastar ğırza!
Onunç, KÜnKƏ tö rt aİKiş E zrua tenqrİKƏ, KÜn ay tenqrİKƏ, küçlüq tenqrİKƏ burğanlarK a b ir biliqin, arığ KÖnqülün aİKansm törü
bar örti, yemə KorKmatm erməKÜrüp edqüti tÜKəti aİKanmadımız ersər, yemə aİKanur erKən KÖnqülümüzni, saKinçımıznı tenqrİKÖrü
tutm adım ız ersər, aİKisımız, ötÜKÜmüz tenqrİKƏ arığm teqmədi ersər, ne yirdə tıd ın tı, tu tu n tı ersər, em tı, tenqrim , yazuKda bosunu
ö tü n ü r biz: m anastar ğırza!
Bir yiqir minç: yemə y iti tü rlü q bosı arığ nomKa ançulasiK törü bar e rti, yemə, bis tenqri yaruKin Kuvratığlı b ristilar, ğroştaK,
pduaxtaq, tenqri tenqrİKərü bardaçı, bosuntaçı bis tenqri yaruKin bizinqərü Kelürdi ersər biz, adruK-adruK itip -yaradıp nomKa KİqürsÜK

törü bar erti, azu munq üçün, azu bosü birqəli Kizğanm yiti tü rlüq
bosı arığ nomKa tÜKəti, yiti tü rlü q bosı arığ nomKa tÜKəti birü umadımız ersər, tenqrİKərü bardaçı bosuntaçı bis tenqri yaruKin evKƏbarKa badımız ersər, ayığ Kilmçlığ kİsİkə yavlaK tınlığKa turalığKa
birdimiz ersər, tÖKtümüz, saçdımız ersər, tenqri yaruKin yavlaK yirKərü ıtdım ız ersər, em tı, tenqrim , yazuKda bosunu ö tü n ü r biz:
m anstar ğırzaa!
İ k İ yiqirm inç, b ir yıİKa eliq KÜn arığ dintarça vusantı olursiK
törü bar erti, arığ baçağ baçan tenqrİKə ançulasiK KerqəK erti. Yemə
ev-barK tutduK üçün yıİKaKa barımKa bolup azu m unqumuz, taKimız
teqip yemə tudunçsuz ovutsuz Sok yeK üçün, yemə KorKunçsuz
KÖnqlümüz üçün erinip, erməKÜrüp erKİiqin, erKsizin baçaq sıdımız
ersər, yemə baçağ olurup edqüti nomça, törüçə baçamadımız ersər,
emtı, tenqrim , yazmcda bosunu ötünür biz: m anstar ğırza!
Üç yiqirm inç, Ay tenqri KÜnin sayu tenqrİKƏ, nomKa, arığ dintarlarKa suyum uzm , yazuKimıznı bosuyu ötünməK KərqəK erti. Yemə erKİiqin-erKsizin erinin erməKÜrip İskə, KÖdÜKKƏ tıltan m yazuKda bosunğalı barm adım ız ersər, em tı, tenqrim , yazuKda bosunu ötünür biz: m anstar ğırza!
Tört yiqirm inç, b ir yıİKa yiti yimKİ olursuK törü bar erti, bir
ay çağsapıt tutmaK KerqəK erti. Yemə çaytanta yimKİ olurun baçağ
baçan tenqri burKamca bir biliqin KÖnqültə baru bir yıİKi yazuKumuznı bosuyu Kolmağ KerqəK erti. Tenqrim, yiti yimKİ tÜKəti oluru
umadımız ersər, bir ayKi çağsapıtığ, edqüti a rıtı tu tu umadımız ersər, bir yıİKi yazuKumuznı bir biliqin KÖnqültə baru bosuyu Kolmadımız ersər, neçə əksük KerqəK boltı ersər, em ti tenqrim , yazuKda
bosunı ö tü n ü r biz: m anstar ğırza!
Bis yiqirm inç, KÜn sayu neçə yavlaK saKinç saKinur biz, neçə
sözləməsİK, irinçülÜK söz sözləyür biz, neçə isləməsİK irinçülÜK is isləyür biz, ayığ KilmçKa irinçÜKƏ Kentü özüm üzni em qətir biz, yemə
KÜnKƏ asaduğum uz bis tenqri yaruKi Kentü özümüz, üzütüm üz tudunçsuz Sok yeK sevİKİnçə yorıduK üçün yavlaK yirKərü barır. Anm
üçün, tenqrim , Kop yazuKda bosunı ö tü n ü r biz: m anstar ğırza!
Tenqri, eKSÜKİüq, yazuKİuğ biz, ötəqçi, birim çi biz, tudunçsuz,
ovutsuz S ok yeK üçün saKinçın, sözin, Kilmçın yemə KÖzin KÖrüp,
KUİKaKm esidip, tilin sözləp, eliqin sunup, adaKin yorıp, ürKƏ üzüksüz em qətir biz. Bis tenqri yaruKin Kuruğ(öl yirKƏ, bis tü rlü q tm lığığ, bis tü rlü q otuğ, ığaçığ. Yemə əksükIük, yazuKİuğ biz, on çağsapıtKa, y iti bosuKa, üç tamğaKa niğosaK atm tu ta r biz, Kilmçın k i luumaz biz, yemə yaruK tenqrilərKə, arığ nomKa tenqriçi, nomçı arığ

dintarlarK a neçə yazm tım ız, yanqıltım ız ersər, yemə tenqri aymıs
ötçə, biliqçə yorımadımız ersər, tenqrilər KÖnqülin bırtdım ız ersər,yem ə yimKİ, vusanti, aİKis, çağsapıt nomça, törüçə tu tu umadımız ersər, neçə eKsütümüz, Kerqətimiz ersər, KÜn sayu, ay sayu suy
yazuK Kilur biz. YaruK tenqrilərKƏ nom Kutınqa arığ dintarlarK a,
suyda yazuKda bosunu ö tü n ü r biz: m anstar ğırza! Bötürm is tarKan
tÜKədi niğosaKİarnınq suym , yazuKin ÖKÜnqü X uastuanivt.

Tərcüməsi:
H örm üz ta n rı beş ta n rı ilə bütün ta n rılarm gücünü toplayıb
şeytanlara qarşı vuruşm ağa enib, gəldi. Bəd əməllər şeytanı Şmnu,
beş cür şeytana qarşı vuruşdu. T anrı, şeytan, işıq o vaxt bir-birinə qarışdı. Hörm üz tan rı əsgərləri, beş ta n rı bizim ruhum uz günah
şeytanları ilə vuruşub başlarm dan yaralandılar. B ütün şeytanlarm
başçısı həyasız acgözlÜK şeytanı ilə yüz qırx min şeytan pis bilİKİə
düşüncəsiz, ruhsuz oldular. D oğulduqları əbədi ta n rı diyarm ı tamam
u n u td u lar, nu rlu tan rılard an ayrıldılar. Ondan sonra ey tanrım , bəd
əməllər şeytanı Şmnu bizim fİKrimizi, düşüncəmizi azdırdığm dan ...
ağılsız, düşüncəsiz olduğum uzdan bütün işıqlı ru h larm əsasm a, köKÜnə saf, işıqlı E zrua tan rısm a (qarşı) günah işlətdİK, yanıldıq,
işıqlı-qaranlıqlı, tanrılı-şeytanlı, əsası (kökü... dedİK, d iriltsə ta n rı
dirildər, öldürsə ta n rı öldürər desəK də, pisini-yaxşm ı(ham ısm ı tanrı yaratm ışdır desəK də, əbədi ta n rıla rı yaradan odur desəK də, Hörmüz ta n rı ilə Şmnu böyÜK və kİçİk qardaşdırlar desəK də, ey tanrım ,
günahlar etdiyim izi bilmədən ta n rı haqqm da bu qədər çox rüsvayçı
sözlər danışsaq da, bu qədər bağışlanm az günahlar işlətsəK də, ey
tanrım , mən oğul Raym ast indi peşmanam günahlardan arm araq
yalvarıram : günahlarım ı bağışla! K utluğ pads...
İKİncisi, yenə Gün, Ay ta n rılara, İkİ işıqlı sarayda əyləşən tanrılara, b ü tü n b ürhanlarm müqəddəs adınm , ləyaqətli ru h larm yersu nurunun əsası Tanrı məKanma gedəndə İİk qapı Gün Ay tanrısınm olacaqdır. Beş tan rm ı q urtarm aq, işığı -zülm əti ayırm aq üçün
işıq göydə dolanır, hər tərəfə n u r yayır. Ey tanrım , günah etdiyimizi bilmədən gün, ay ta n rıla ra İkİ işıql saraym da əyləşən tan rılara
qarşı nə qədər günah işlətsəK də, əsl qüvvətli, qüdrətli ta n rı deyib
im an gətirməsəK də, nə qədər çoxlu pis, rüsvayçı sözlər söyləsəK
də... həm çinin gün, ay ta n rıla r ölür desəK də... hünərsizliyindən

doğub, b a tır, hünəri varsa doğmasm desəK də... özümüzü öyüb biz
gündən, aydan y Ü K S ə y İ K desəK də...bu İKİsi qarşısm da etdiyim iz günahları bilm ədən yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
Ü çüncüsü,yenə beş ta n rı, Hörmüz ta n rı əsgərləri(birincisi meh
tanrısı, İKİncisi yel ta n rısı, üçüncüsü işıq ta n rısı, dördüncüsü su
tanrısı, beşincisi od ta n rısı, günah şeytanları ilə vuruşub yaralandıqları, zülm ətə qarışdıqları üçün ta n rı məsKəninə gedə bilməyərəK buradadırlar. Y uxarıda on qat göy, aşağıda s ə k k İ z qat yer ham ısı beş
tanrı üçündür. Yer üzərindəKİlərin ham ısı, bəxti (taleyi, rəngi(zahiri görünüşü, varlığı (ruhu, işığı(qüvvəti, KÖKÜ(əsası (beş tan rıd ır.
Ey tanrım , günah içində dolanıb beş ta n rın ı bilmədən pis, bəd biliyimizlə nə qədər I ə k ə I ə s ə k də, (onlara) on dörd cü r yara vursaq da, on
ilan başlı barm aqlarla, otuz İ k İ dişlə, canlıları diri yeməKİə tanrılan nə qədər acılayıb ağrıtsaq da, quru, yaş torpaq, beş növ məxluq,
beş növ ot, ağaca qarşı nə qədər günah işlətsəK də, indi ey tanrım ,
tövbə edib yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
D ördüncüsü, qoşunu ta n rı elçilərinə, bürhanlara qarşı, alivücud müqəddəs dindarlara qarşı bilməyərəK nə qədər günah işlətsəK
də, ta n rı elçiləri bürhandır deyib, düz əməlli, müqəddəs dindardır
deyib iman gətirməsəK də, ta n rı sözünü söyləsələr, nadanlığım ızm
ucundan onun əleyhinə getsəK də, qanun -törə anlam adan tan rı adını söyləsəK də, ey tanrım , indi peşman olaraq tövbə edirİK, günahlardan qurtulub yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
Beşincisi, beş növ m əxluqa(birincisi İ k İ ayaqlı adam lara, İKİncisi dörd ayaqlı canlılara, üçüncüsü uçan canlılara, dördüncüsü sudaki canlılara, beşincisi yerdəKİ qarnı üstə sürünən canlılara, günah
içərisində dolanaraq, ey tanrım , bu beş cür m əxluqları böyÜKdən KİçiyədəK nə qədər qorxutduq, ürKÜtdÜKSə, nə qədər vurduq, yolduqsa, nə qədər acıtdıq, ağrıtdıqsa, nə qədər öldürdÜKSə də (o qədər də),
bunca m əxluqlara borclu olduq. Tanrım , indii günahlarım ızdan azad
olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
A ltıncısı, yenə ey tanrım , günah edərəK, fİKrimizlə, sözümüzlə,
işimizlə on cür suç, günah etdİKSə, nə qədər saxtaKar adam lara şahid
durduqsa, nə qədər saxtaKarlıq etdİKSə, nə qədər günahsız adamı təqib etdİKSə, yenə söz aparıb, söz gətirib neçə adama qara yaxıb danışdıq, əsil düşüncə, bilİKİərini məhv etdİKSə, nə qədər cadugərlİK etdİKsə, nə qədər çox canlı məxluqu öldürdÜKSə, neçəsini tovladıq, KÜylədİKSə, neçə Evin adammın bizə etibar etdiyi əmanətə xəyanət etdİKSə,
gün, ay tan rım n bağışlamayacağı neçə-neçə işlər işlədİKSə də, əwəİKİ,
indİKİ yaşayışda uzundonlu gənc olaraq, yolumuzu azdıq, yanıldıqsa,

bunca canlıya nə qədər kəIək gəldİKSə, ey tanrım , indi bu on cür suçdan azad olaraq yalvarırıq: bizim günahım ızı bağışla!
Yeddincisi, yenə günah edərəK İkİ zəhərli yolun başlanğıcma, cəhənnəm qapısm a aparan yola Kİm getsə, o, birincisi, yalan qanun,
ayinlərə riayət edən, İKİncisi, şeytana, iblisə ta n rı deyərəK səcdə edən
m əxluqdur. Suçlu dolanaraq, ey tanrım , əsl tan rıları, həqiqi qanunları bilmədən, başa düşmədən burhanlar saf dindarlar vəz edəndə
doğru anlamayıb, ƏKSinə, tanrıçıyam , tan rın m elçisiyəm, deyənə aldanıb sözünü tu ta ra q nə qədər yanılıb sitayiş etdİKsə, nə qədər yanılıb qurbanlar verdİKSə, nə qədər pis hərəKətlər etdİKSə, bərəKət yaradırıq deyib yanılaraq, xəyanət edərəK nə qədər bəd əməllərdən çıxdıqsa, yenə şeytana, iblisə ta n rı deyib canlı məxluqları öldürməyə qalxışdıqsa, burhan deyib yalan dinlərə sitayiş etdİK, onları qəbul etdİKSə,
səadət diləyib səcdə etdİKsə, tan rm ı buraxıb şeytana tapm dıqsa, ey
tanrım , indi tövbə edirİK günahlardan azad olub yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
SəKKİzinci, əsl tan rm ı, saf dini tanıyanda İkİ əsası, üç zamanlı din qanununu bildİK, işıqlı əsası(tanrı məKanmı, qaranlıq əsası(cəhənnəm yerini tanıdıq, yer-göy yoxKən nə v ar imiş deyə bildİK, tanrı ilə şeytan nədən ötrü vuruşm uş, işıqla qaranlıq necə qovuşmuş,
yeri-göyü Kİm yaratm ış deyə bildİK, həmçinin arKun yeri, göyü nədən ötrü yox olacaq işıqla qaranlıq necə ayrılacaq, ondan sonra nə
olacaq, deyə bildİK. Ezrua tanrıya, gün, ay tanrıya, güc tan rısm a,
b u rh an lara inandıq, əsaslandıq, niğoşaK (dinləyən) olduq, dörd işıq
dam ğasm ı ruhum uza vurduq: birincisi, E zrua tan rm m məhəbbət
dam ğası, İKİncisi, gün, ay ta n rın m inam dam ğası, üçüncüsü, beş
ta n rın m qorxu dam ğası, dördüncüsü, müdrİK burhan dam ğası. Ey
tanrım , biliyim izi, düşüncələrim izi bu dörd cü r tanrıdan sildiyimizdən, onlarm məsKənlərindən uzaqlaşdığım ızdan ta n rı dam ğaları pozuldu. İndi, ey tan rım , günahlardan azad olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
Doqquzuncusu: on dini ehKamı icra edərKən üç ağızla, üç ürəKlə, üç əl ilə, b ü tü n bir bədənlə icra etməK gərəK idi. Ey tanrım , bilib-bilməyərəK xudbinləşib pis dost, yoldaşlarm sözünə baxıb, onlar
inanıb mal-dövlətə uyub bu on dini ehKamı nə qədər smdıq, əksİİdİK, azaldıqsa, ey tanrım , indi günahlardan azad olaraq yalvarırıq:
günahlarım ızı bağışla!
Onuncusu, gündə dörd alqış Ezrua tanrıya, gün, ay tanrıya, güc
tanrısm a, bürhanlara birgə, saf KÖnüllə dua etməK qanunun var idi,
yenə qorxmadan, tənbəllİK edib yaxşıca dua etmədİKSə, dua edəndə

ruhum uzu, düşüncəm izi, ta n rıy a sarı yönəltmədİKSƏ, alqışım ız, tövbəmiz lazım m ca ta n rıla ra yetişm ədisə, h aralard a dolaşdı, dayandısa,
indi, tan rım , g ü n ah lard an azad olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
On birincisi, yenə dörd cür müqəddəs qanun var idi, yenə beş
tanrı işığın ı üzündə toplayan məlƏKİər, qroştaqlar, pduaxtaqlar, tanrıya sarı üz tutanlar, xilas olanlar tanrı işığm ı bizə tərəf gətirdilərsə, o ayrı-ayrılıqda dinə gətirməK qanunu var idi; əzab üçün, qurban üçün təəssüf edərəK yeddi cür müqəddəs Kİtaba, yeddi cür nəzir,
sədəqə, qurban verə bilmədİKsə də, göylərə sarı yönələn, qurtulan
beş tanrı işığm ı evə bağladıqsa, onu bəd əm əlli məxluqlara verdİKSə,
tÖKdÜK, saçdıqsa, tanrı işığm ı pis yerlərə yolladıqsa, indi ey tanrım,
günahlardan azad olub yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
On İKİncisi: bir ildə əlli gün əsl dindar olaraq vusanti (həftəlİK
ibadət) qanunu var idi, tanrıya təmiz KÖnüllə dua etməK gərəK idi. Yenə evə, mal-dövlətə bağlanıb azğm Sok (acgözlÜK) şeytanı üçün, yenə
qorxu bilməyən KÖnlümüz üçün ərinib, tənbəllİK edib istər-istəməz
orucu Korladıqsa, oruc tutanda yaxşı, layiqincə dua etmədİKSə, indii,
ey tanrım, günahlardan azad olaraq yalvarırıq: günahlarımızı bağışla!
On üçüncüsü, hər gün Ay tanrıya, müqəddəs Kİtaba, əsl dindarlara suçum uzu, günahlarım ızı bağışlam aq barədə yalvarm aq gərəK
idi. Yenə istər-istəm əz azaraq, aldanaraq iş, gücü bəhanə edib günahlardan azad olmaq üçün getmədİKSə, ey tanrım , indi, biz günahlardan azad olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
On dördüncüsü, ildə bir dəfə yeddi ibadət adəti v ar idi, bir ay
çağsapıt (oruc) tutm aq gərəK idi. Yenə m ərasim yerində ibadət edib
oruc tu ta ra q ağılla, səmimi qəlbdən ta n rı bürhanlarm dan bir ildəKİ
günahlarım ızı bağışlam alarını diləməK gərəK idi. Ey tan rım , ibadət
başa çatm ca o tu ra bilmədİKsə, b ir aydaKi çağsapıtı (orucu) yaxşıca
təmiz tu ta bilmədİKSə, b ir İİkİ günahlarım ızm bağışlanm asm ı diləməyə getmədİKSə, nə qədər çatışm azlıq oldusa, indi ey tan rım günahlardan azad olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
On beşincisi, hər gün nə qədər pis fİKİrlərə düşümK, nə qədər deyilməli olmayan günah sözlər danışırıq, nə qədər günah işlər görürÜK,
bəd əməllərlə özümüzə əzab verirİK, yenə bəhrələndiyimiz beş tan rı işığmı biz özümüz, bizim ruhum uz azğm, həyasız S ok şeytanm eşqindən
pis yerlərə (cəhənnəmə) gedirİK. Onun üçün, ey tanrım , tam am ilə günahlardan azad olaraq yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla! Ey tan rı, fəqir, günahKarıq, borclu, suçluyuq, azğm, acgöz S ok şeytanı üçün düşüncəmizlə, sözümüzlə, hərəKətimizlə, eləcə də gözlə görüb, qulağı-

mızla eşidib, dilimizlə danışıb, əlimizlə yoxlayıb, ayağımızla yeriyib
(tanrı işığm a) daim əzab verirİK. Beş tanrı işığmı quru, yaş torpağa
yönəldirİK, beş növ canlı varlığı, beş növ otu, ağacı incidirİK. Yenə qüsurlu günahKarıq, sözdə on çağsapıtm (orucun), yeddi qurban mərasim inin, üç dam ğanm niğosaK olaraq adını tu tu ru q , əməlimizdə isə etmirİK, yenə işıq tanrılarına, saf tan rı elçilərinə, din adamlarma qarşı
nə qədər yanılıb günah işlədİKSƏ, yenə də ta n rı buyurduğu qayda-qanunla, öyüd-nəsihətlə hərəKət etmədİKSə, tan rılar ruhunu incitdİKSə,
yenə orucu, vusanti, alqışı, çağsapıtı dini qanun-qaydalar tələbincə yerinə yetirə bilmədİKSƏ, naqislİK etdİKSƏ, (deməli) yenə hər gün, hər ay
günah işlədirİK. Suçdan, günahlardan indi azad olaraq işıq tanrılarına, din səadətinə, paK dindarlara yalvarırıq: günahlarım ızı bağışla!
Bötürm iş tarKan niğosaKİarm günahları, suçları haqqmdaKi duaları
(olan) x u astu an ifti bitirdi.

TÜRK BUDDİST NƏSRİ
A l t u n YaruK
( Qızıl işıq)
...A n ta ö trü ten q ri tenqrisi burKan m ça tip yarlm adı Ananta!
Önqrə ertm is ötdə çam budivp ulusta M ağaradi atlığ iliğ Kan bar erti. 01 yemə M ağaradi İİİk Kan ertünqü uluğ, bay, barım lığ tsanqlan , ağıliKİarı, ta rığ , ed-tavar üzə tolu elp atım , sülüq KÜçinqə tÜKƏlliq, tö rttin sınqar y ir orunuğ ivmiş, basmış, ÜKÜştə ayatm ış, ağırlatm ış, ürÜK usadı, KÖni nomça-törüçə başlataçı iməriqmə Kamağ bodunığ Karasın aşmış, ÜKİitmiş, Koptın sınqar yağısız-yavlaKsız erti.
01 antağ oşuKİuğ, çoKİuğ yalınlığ, Küçlüq- KÖzünlüq İİİk Kannmq
uluğı K atunm ta toğmış KÖrqəli seviqliq, KÖrKİüq, menqizliq üç oğlanı erti. Anq İİkİ, uluğı oğlanınınq atı M ağabali erti. İKİntisi ortun
oğlmınq atı Mağadivi erti. Üçüncü, anq Kİçiqi oğlm ınq atı M ağastvi
erti.
Bir o ğurta ol İük Kann üç oğlanı birlə ta ştın tağta, ariKta ilinçükə bartı. Kaçan an ta teqip ilinçü menqi işin ertürdÜKtə, ötrü ol üç
tiqinlər Kua-çeçəK, tü ş yimiş idiqəli adaları İİİk beqKƏ ötünüp-ayıtıp
Kaltılar. A nda m unta m aru-berü yorıyu bir uluq Kamışlığ berK arıKa Kİrip ö trü an ta tm ğalı olurtılar. Tm ğalı olurm uşta anq uluğı tiqin İkİ inilərinqə ınça tip tidi:
—Ay inilərim , m eninq bÜKÜmd KÜn ertinqü KorKum, belinqləqüm Kelir. Inça bolmazun Kaltı bu ariK-seməK içintə Katır, yavlaK
KeyİKİər bar, bolup biz yoKatKuluK-emqənqülÜK bolmalım, tip İKİntisi tiqin ınça tip tidi.
E şitü yarliKazun, içim a, Kim, m eninq bu etözüm ün isirqəKÜm
idi Kelməz teq. Bizinqə neçÜKÜn ersər, am raK İartm adırılğuluK emqəK bolmazun e rti tip KorKarmen(tip, bu savığ eşitip üçünçi Mağastvi tiqin İk İ içilərinqə ö trü ınça tip ötürti:
—Bu ersər arzilər turğulUK orun ol, m eninq idi KorKinçım ayınçım yoK, önqi adırılmaKİığ poşuşum yemə yoK, m çıp etözüm tə
tolu öqrünç, sevinç toğar. Bulğay erKİ, biz yiq adruK buyanığ(tip titi. 01 ödün bu üç tiq in lər öz öz KÖnqüllərintəKİ saKinmış savların
sözləşin, ötrü örü tu ru p ol ariK içintə taKi içKərü Kİrtilər. Ança yorıyu yanqı enÜKİəmiş b ir tişi barsığ KÖrtilər. 01 aç bars yemə enÜKləp yiti KÜn ertm iş e rti, yiti enÜKİərinqə eKİrtip Kavşatın açmaK,

suvsamaK üzə sn u lıp tu rm ış, yavrım ış, sınm ış etözləri alanqurup,
KÜçi KÖzüni üzülüp unaKya ölqəli y atu r erti. Nə annı uluğı Mağabali tiqin KÖrüp m ça tip tidi:
—Ay irinç, tişi bars enÜKİəqəli yiti KÜn bolmış, yiti enÜKİəri
enqmenq yum şaq tiləqü ök teqinç bolmayuKKa anıp açmaK-suvsamaK emqəK üzə siKilıp y an tu ru yana öz enÜKİərin yiqəli Kilmur.
M untada Kez irinç tm lığ bolğaymu? (tip tid i. Bu savığ eşitip Mağastvi tiqin ö trü içisi tiqinKə:
—Bu bars neqü yiyür, oşadaKi aşı neqü ol?(tip ayıttı. İçisi tiqin
m ça tip, KİKİnç b irti: (Barsnm q, irbizninq, m anunm q, arslannm q,
börininq, tiİKÜninq aşı ersər, yalanquz yintəm isiq et, Kan erür.
M untada adm taKi önqi aş-içKÜ yoK Kİm, bu alanqurm ış aç barsığ
tirqürqülÜK(tip tid i. Bu savığ m untağ oşuKİuğ törüm eşitip ötrü
İKİntisi M ağadivi tiqin OKunçsuzm mça tip tidi:
—Bu m untağ oşuKİuğ törüm iş KÜçsirəmiş, alanqurm ış aç bars
açmaK, suvsamaK emqəKİn ertin q ü siKilıp unaKnya ölqəli tu ru r. Bizn itə adm Kİm bolğay m una yarağlığ aş, İçkü belqürttəçi, bu irinç
tm lığ üçün etözüq titip m ununq isiq özin uluğalı udaçı(tip tid i. Uluğı tiqin bu savığ eşitip yana o rtu n inisinqə:
—Ay inim , elp titKÜlÜK tav ar elpiş, nenq mçıp isiq, öztə artm az
(tip tidi. Bu savnm q basa sonqm ta M ağastvi tiqin m ça tip tidi:
—Ay içilərim a! Biz Kamağun am tı isiq özümüzKə, etözüm üzkə e rtin q ü ilinm iş, yapşm m ış biz, ınçıp yana adm ağuKa asığ, tosu Kilğalı bilqə biliqliq yaruK KÖzümüz yoK bolur erKİ, yemə anta ğ b irə r u luğ y arlm an çu çı KÖnqüllüq K utluğ yalanquK İar ürÜK
u z a tı öz etö zlərin titip ıdalap, tm lığlarK a asığ, to su K ilurlar(tip
tid i. Bu m unça savığ içilərinqə sözləp, ö trü Kentü KÖnqülintə mça tip saK intı: “K altı bu m eninq etözüm yüz min a ju n la rtm berü
yoKsuz ajunsız neçə-neçə y ıru d ı a rta d ı. N enq yemə etliqsiz bolup
ne ersər asığKa, tosuKa Kİrmədi, NeçÜKİn bÜKÜnKİ KÜntə m unı teq
Kerqəqliq işlətKÜlÜK yonqlağulUK orun tap ıp , bu m untağ yıdığ
KerqəKsiz etözüm in sıtm ış Kemismiş yinq y ar teq titip ıdalap, bu
irin ç y arlığ aç barsKa neqülÜK umuK ınaK bolmaz m en,-tip munçulayu saKinıp, içiləri b irlə sözIəşküIük KİsİKİn-tisİKİn e rttü rü p ,
ol bars üzə önqin-önqin yarliK ançuçı KÖnqül tu rğ u ru p irinçK ədilər
tsuyurK ad ılar. Inçıp o larn m q a ra s m ta ağladı, taKi M ağastvi tiq in
ol barsn ın q açm , turuK inq, emqəKİn tolğaKin tit r ü KÖrüp, teqrə
teKSİnip, KÖzin idi an d ıran Kİtərü u m a tm ,ü r Kİç tit r ü KÖrü tu ru p ,
e trü Kodup, önqi yorıp b a rtıla r. Ö trü ol ödün M ağastvi bodistv yorıy u m ça tip saK intı”. ÇaK am tı m anqa oğrayu etözüm in, isiq özü-

min titKÜlÜK ıdalağulUK öd koIu soKa Kelti. Ne üçün tip tis ə r Kim
men İİkİ sizdin berü bu yıdığ sarsiK, Kanlığ, y irin liq , sevqüsüz,
taplağusuz, yarsm çiK etözKƏ ınçıp m an tım . A ş-İçkü, ton-Kedim,
orun-tüşəK , a t, yanqa, Kanqlı, köIük, erd in i, yinçü, ed -tav ar üzə
tap m tım , artam aK buzulmaK tö rü lü q üçün ürÜK u za tı a rta d ı buzultı. N enq yemə etözüq Küyü Küzətü, ayayu tu tu p a rta tm a ğ a lı idi
um adım . Neçə Ked usanıp iq ittim ersər yemə Kiltı yavlaK yağı törüsinçə y a n d u ru m ini, Kemişü udup sevinçsiz, u tlısız Kiltı m aninq
Küçümin, an m ınça bilm iş KerqəK. E t öz ersə r, beKsiz m enqüsüz
titir , özkə y an d u ru asığ sızı üzə yavlaK yağı teq KorKinçığ erü r,
yarsmçiK KİrlİKİ üzə tu ts a r a arığsızliK kik yÜKməK titir . Annı
üçün men bÜKÜnKİ KÜntə bu etözüm in yonqlap, m unqadınçm uluğ
iş KÖtÜK Kilaym san sarlığ qalüy üqüz için tə ta r Kemi bulayın, toğmaK-ölməKİiq teK sinçtin tasK aru ta rtıp öndürəyin, tip saK intı. Yana ok m ça tip saKmtı: “Abam birÜK bu etözüm in titsə rm e n , ötrü
ülqüsüz, sansız m ün, KataKİarığ, K artığ, beziq, y irin iq , Kanığ,
iqiq, ağ rığ ığ , KorKinçm aym ançığ barçanı titm iş-ıd alam ış bolur
men. TaKi yemə bu etöz ersər, altı KirK tü rlü q arığ sızla rm tolu
suv üzək KerKÜ teq, beKsiz yarpsız Kamağ K urtlarnınq Konquzlarnm q tirK İni, Kannınq y irin n in q ornaKi, sin q irin ta m ırın yörqəlmiş, sönqÜKİər ulağı üzə tu tu z m ış e rtin q ü yırınçiK yarsınçiK erü r.
Annı üçün teqim li ol am tı m anqa bu etözüm in titip ıdalan, üzəİİksiz üstünK İ yiq, abam uluğ menqqü n irv an ığ tiləqülÜK puşuş saKinç emqəK tolğaKiğ birtəm tarKarğulUK toğmaK-ölməKİiq teKsinçiq am ırtK urğuluK nizvanilığ ilisiq üzqülÜK dyan bilqə biliqiq küçüq KÜçləndürqülÜK tolu tüqəl pışrunm aK İığ edqüq eKSÜKsüz bütürqülÜK yüz buyanlığ itiq in itinqülÜK, tolu tüqəl bilqə biliqiq
tünKərqülÜK. A lğu burK anlar üzə öqitm iş ıduK nom luğ etözüq tanuKİağulUK Kamağ biş asun tm lığ la r oğlanm nom boşılığ menqi
üzə menqilətKÜlÜK” (tip m unçulayu ad ıra-ödürə saKinıp ö trü Mağastvi tiq in y iti Kinığ tölÜKtə tu ru p , uluğ bedÜK közüşkə inip,
uluğ yarliK ançuçı KÖnqül tu rğ u ru p , Könqülin KÖKÜzin yaK çırtıp, o
İkİ içilərin KÖnqül Kerip neçÜKİn ersər, tu y sa r, o nqarsar, ö trü ürKün belinqləp, tıdiK ada Kilıp, KÖzəmis Közüsümin K anturm ağay
tip bÖKÜnü ö trü İkİ içilərinqə “azKia önqrə yorıyu tu rz u n la r, men
una basa y itd im ” (tip ö tünüp içilərin ıdm M ağastvi tiq in Kentü özi
yanduru yana ol ariKa Kİrip, aç bars üsKİntə teqip, terKİn ta v ra tı
tonın süçülüq Kamış butiKi üzə asıp m ça tip beK Katığ sav sözləti: “Men am tı tolp sansartaK i tm lığ la r üçün üzəüksİz üsKÜnKİ yiq
burKan Kutı KÖzüşin tebrənçsiz yayılmaKsız uluğ yarlm an çu çı

KÖnqül tu rğ u ru n bu m eninq sevər emraK etözüm in tidərm en, ıdalayur m en, buzulmaKSiz çolmaKsız burKan Kutm tiləy ü r men Kim,
Kamağ bilqələrKƏ sevqülÜK taplağuluK üç oğus yirtünçüdəK İ emqəKİiq taluytaK i tm lığ la rığ örü ta rtıp ozKurup inç m enqiliq Kilay m ” (tip tit i ol. Ödün tiq in m unça sav sözləp, ol aç bars üsKİntə
sunna y a ttı, K entününq u luğ yarliK ançuçı KÖnqüllüq çoğı yalını
o ğ rm ta ol aç b a rs yiqəli tid in m ə ti. B odistv annı KÖrüp, ö trü idiz
tağKa ağdınıp etözün Kodı Kemisti. Kaçan yirKƏ teqdÜKtə bodisatv
yana m ça tip saKintı: “Inçıp bu bars turuK i k ü çsü z o ğ rü n ta anm
m ini yiqəli u m az” (tip, ö trü bodisatv örü tu ru p , m aru -b erü KÖrüp,
bı bıçKU tiləp bu lm atı. Ö trü Kurım ıs Katığ Kamıs alıp annı üzə ömqən ta m ırm sançıp, Kan ü n d ü rü p aK uru-aKuru barsKa yaKin b a rtı.
K açan barz üsKİntə teqdÜKtə, ö trü ol ödün bu ağ ır uluğ yağız y ir
a ltı tü rlü q in te b rə ti Kabsatı m ça Kaltı u luğ yil Kelip, köI suvın toKip, yaym ıs teq yoKaru Kodı, y ay ıltı yayKaltı kök KaliK yüüzintəKİ KÜn te n q ri RağuKa siq irtm is teq yaruKsus-yasuKsus ,önqsüz
üləz bo ltı, bulunq ymqaK b arça b ü tü rü K arardı, Kara tum an üzə
ö rtü ld i, kök KaliKtm ten q ritəm yıd yıpar, Kua çeçəKİər tü ş ti yağdı. 01 ariK semə içi Kua çeçəK üzə tolu b o ltı...
01
ödün ol aç barz Kaçan bodistvnm q öm qənintin Kann aKmısın
KÖrti, ö trü ol Kanığ yaİKayu etin barça yip Kodtı, yalanquz Kuruğ
sönqÜKİəri ök tu ru Kaltı. AnçaKinça bodisatv tiqinninq uluğı içisi
yir tebrəm isin KÖrüp, inisinqə m ça tip tid i: (Yağız yir b ü tü rü tebrəyür, üqüzlər, ta ğ lar birlə, Kalısız bulunq yınqaK Kararıp, üləz boltı
KÜn tenqri. KÖKtin tü sər tenqridəm Kua çeçəKİər bulğasu. UtKuraK
erKİ inim izninq etözün tidməK belqüsi(tip tidi. Bu savığ eşitip Kİçiqi inisi m ça tip tidi:
E sittim men M ağastvininq tsuyurKayu sözləmis çm savın tim inKeyə. K örm istə turuK küçsüz aç barsığ aç emqəKKƏ eqirtip enÜKİn
yiqəli Kilmısm, anm sizintim inimKƏ “etözün titti erKİ m u” tip. 01
ödün ol İkİ tiq in lər m unçulayu sözləsü açığları Kelip yirinqütilər,
yığladılar, ötrü terKİn y an tu ru yanm yığlasu, bayaKi ol bars y atu r
orunKa b artılar. Kaçan an ta teqdÜKtə ötrü iniləri M ağastvi tiqinninq
tonı Kamıs butiKi üzə asKin tu ru p tu ru ru n , sını sönqÜKİ seçi birlə
arK uru-turK uru yatm ısm , aKmıs Kannı topraKta titİK yuğrulup-yuKup turm ısın KÖrtilər. Nə anı KÖrüp ök etözlərin ol sönqÜK üzə Kem isin öqsirən-tınsıran Kam ıltılar neçətə Kİn tim in öqlənip, ö trü iliqlərin örü KÖtürüp uluğ ünin uladılar, siKtadılar. Ulıyu sığdayu mça
tip titilər:
—KörKİə kövsək, toKiliK inim iz ertinq, kövəz a! ÖqKƏ, KanqKa

sevitmiş ertinq, Kadaş a! NeçÜKİn yana birqərü, birlƏKya ünün üçəqü? NeqülÜK tittin q özünqin, bizni birlə barm adın. Öqümüz, Kanqımız bizinqə u tru KÖrüp ayıtsar, biz İKəqü neqü tip ötünəlim , sözləlim? 01 yiq bolğay üçəqü birlə Kya ölsər biz... Nenq bizinqə KerqəKsiz bu etözüm iz tiriq i -tip ol İKİ tiqinlər m unçulayu yanqm Keyirqənçİk Kilmu, ulıyu sığtayu, talıp yÖKÜp ançata Kİn tim in andıran önqi
yorıp b artılar. 01 ödün M ağastvi tiqinninq tapığçıları “tiqinim iz Keçti” tip “Kaçan b artı, yorm qlar, Kanta ol esdəlim ” tip tiy istilər. AnçaKinça anası Katun baliKta idiz KaliKta yatın udıyur erKən ertinqü
yavız tü l tüsədi: emİKİ töbürə bıçılur bolur, azığ tisləri ağızm ta
Konqrulun tü sə r bolur, üç KÖqürçKən adayı laçınKa K avıtur erKən.
Birisi tu tsu n u p İKəqüsi KorKinçliK ozar b olur-tip... Bunçulayu tüsəyü y atar erKən yir tebrəməKİ üzə belinqlən udunup Kelti, ne udunu
birlə ök anta KorKinçliKin puşuşlUKin m ça tip tidi:
—Neqü erKİ am tı tıltaKi yağız yir m unçulayu tebrəyür, üqüzlər, KÖllər yayılıp, ığaçlar ırğ alu r, KÜn tenqrininq yaruKi önqsüz boltı, örtm is teq KÖzüm emİKİm tebrəyür önqrəKİtə önqişÜK, oKin yürəKİnqə ursuKmıs teq sm ılurm an emqəKİn, tolp etözüm titrə y ü r, inçim
idi belqürməz. Tüsəmis ol tülüm nünq yavız tu r u r belqüsi. UtKuraK
bar erKİ erdim liq artaK yavız adalar(tip tidi. A nm q ara İkİ emİKİ evitin süt aKip Kelti. Nə, anı KÖrüp taKi artuKraK uyırK antı, yoKurKantı. 01 ödün Katununq bir tapığça kizi ta stm tu r u r erKən Keyçə ertər
yoİKi Kİsitip “tiqiniq tiləp, taKi bulmaz erm is” tip sav esitti. Ne munı esitü birlə ök ürKÜp belinqlən, ötrü orduKa Kİrip, KatunKa ınça
tip ötündi, Katun UKa yarliKadı mu erKİ:
—Tastm b ir antağ sav tu ru r “tiqiniq qələn taKi bulm az” tip. Bu
ne sav erKİ? (tip tidi. 01 ödün Katun bu savığ esitip, uluğ pususta
Kadğuta tu ru p , açığı Kelip KÖzintə tolu yaşı birlə terKİn İü k beqKə
barıp “Ay uluğ İİİk beq! Men m untağ-m untağ sav esittim , bu ne sav
ol? Azu bizinq amraK ÖKÜKÜmüz anq Kİçiqi M ağastvi ığ ıçKinmıs erqəy mu biz?” tip tidi. Bu savığ İİİk beq esitip ürKƏ belinqləyü, açığı
üzə tiKilıp ağılayu, ınça tip sözləti:
—Ay emqəK! BÜKÜnKİ KÜntə amraK, ökük Kyə min yemə yittürdim ıçKintım erKİ mu men? (tip, yasm yutunu Katunm ötləyü ınça tip
tidi:
—Tüzünüm a, sen nenq pusm a pusrulm a, men am tı, Kamağun
ünün amraK ÖKÜKİərimin tiləyin, barm-yoKin biləyin(qip terKİn buryuKİarı, m ançları birlə yumKi baliKtm tasK aru ünün önqi-önqi yadılıp orun-orun sayu tiləqəli istəqəli bardılar.
A nınq arasm da bu savtaKi KeçməzKən bir buryuK terKİn tavra-

tı K elip, İİİk beqKƏ yaKin teqip :
—Ay uluğ iliq beq, puşanu yarliKamazun, İk İ teqinlər bu esən
teqinür, anq Kİçiqi M ğastvi tiq in taKi tapışu teqinməz, tiləyü teqünürlər(tip ö tü n ti. İliq beq bu savığ esitip uluğ tm ıp, mça tip tidi:
—Munq ay, m unq ay! Y itürm is men isiq sevər, amraK adayımm .
Oğılım yanqı bolm ısta öqrünçüm , sevinçim az erti, Kİnində, oğuluğ
yitürdÜKtə pususı, emqəKİ ü k ü s tu ru r. BirÜK oğulum b u t u sta tiriq
esən Kavışsar, ölsər m eninq etözüm emqənməqəy men arıtı(tip tidi.
K atun bu savığ esitip OKin ursuKmıs Kİsi teq pusus KadğuKa KÖnqüli k ökü zİ eqirtip, sınqılayu mça tip tidi:
—Üç ÖKÜKİərim birqərü tapığçıları birlə Kamağun yumKi bardılar arm a ilinçü menqi Kilğalı. K am ağta Kİçiqi sevər, amraK oğulum yalanquz Kalıp Kelməsər, bolmıs bolğay utKuraK adırılğulUK, alp
ada(tip m unçulayu sınqıladı ançaKinça sabça İKİnti buryuKi Kelip,
ilİK beqKƏ teqdi. Ö trü İİİk beq anqa:
—Ay buyruK a, amraK adayım M ağastvi Kanta ermis? (tip ayıtu yarlm adı. 01 buryuKi bu yarliKiğ esitip KÖzintə isiq yaşı tÖKÜyü
pususluğ KadğuluKin yığlayu ağızı Kurup, tili-tamğaKi Katıp sav
sözləyü um adm , KİKİnç birm ədin, sü k tu rd ı. Anı KÖrüp İİİk beq Katunı birlə asuKin m ça tip ayıttı:
—TerKİn sözlənq buryuK a, Kİçiqi oğlum Kanta ermis? Etözüm
pusanur pusırK anur ootKa örtənin KÜyər teq, öqümin, KÖnqlümin ıçKinm, munKul bolup, bilinməzmən, Kilmanq meninq KÖKÜmüzin yarılğulUK, sınğuluK(tip tidi. 01 ödün İKİnti buryuK ötrü bodistv tiqin etözün boşı birip netəq Kilmıs işlərin ıym KezİKçə tozu, tüqəti ötünti.
Bu savıq İİİk beqli Katunlı esitip açıqları, emqəKİəri üzə umadm , u lastılar, sığ tastılar, oğlanm q ölmis yirin KÖrÜKSən terKİn tavra tı yüqrÜK a tların KoşuKİuğ Kanqlıta olurup ol Kamıslığ ariKKa tavraK b artılar. Kaçan bodinstvninq etözün boşı birm is yir orunKa teqdilər ersər, an ta ö trü bodisatvnm q yas sünqÜKİər, m aru-berü antam unta saçılm yatm ısm KÖrüp, etözlərin birqərü yirKə çalm öqsirən
tansıran ınça Kiltı uluğı ığa Küçlüq Katığ yiİKƏ toKitılm Kamılmıs
teq tü stilə r Kam ıltılar, öqlərin KÖnqüllərin ıçKinın ne Kilmmısm arıtı bilinməz boltılar. Ö trü ol ödün ol buryuKİar basm teqrəKİ beqlər,
ınançlar soğiK suv pÜKÜmp yilbÜKİ üzə yilbiyü, iliq beqiq Katunuğ
neçətə Kİn tim in ançaKaya öqləntürdilər,öqlənü birlə ök ö trü iliqlərin örü KÖtürüp ulıyu sığtayu, m ça tin taK surdılar:
—Ne ada erti?! Adayım , KÖrKİə Kya ÖKÜKÜm! ÖlməK emqəK neçÜKİn önqrə Kelip ertü rd i, sm tıda önqrə ölməKİq bulaym . Ni KÜnKİ
am? Körm əyin e rti m unı teq uluğ açığ, emqəKİq(tip tidi. A nta ötrü

İİİK beq K atunı ançiKiya öqsürməKİ se rilip , saçı bası y a tılıp İk İ iliqi
üzə KÖKÜzin toKiyu, Kaltı baliK s u v m t m a d ırılıp isiq K um ta ağm amıs te q y ir tə a ğ m a y u m ç a tip yığladı:

—Kim e rti erKİ bıçtaçı ÖKÜKKİyəm etözün? Önqi saçılm yalturnı, Kalmıs sünqÜK yir sayu. IçKinmıs men Kençimin, sevər amraK
adayımın, pususKa, emqəKKƏ basıtm tebrənçsiz boltum , erməzmu?
Kim e rti erKİ ölürtəçi, ölÜKKİyəm, çaK sini? Teqürtəçi m unı teq pusus, Kadğu emqəKKƏ Katığ vsir erməz mu Kİm, meninq bu yürəKİm
yarılıp bÖKSilip barm adm neçÜKİn tu ru r m unı teq? Tülüm tə men belqülüq KÖrtüm e rti bu belqüq. İkİ emİKİm birqərü töbürə bıçılur tüsətim. Azıq tisim Konqrulup tüsüp Kelir boltı e rti. K örür erm is men
utKuraK bu emqəKKƏ tosKUKa yana tüsədim ? M untada adm : üç köqürçKən adaym laçm toKup üçəqüni, birisin Kabıp iltü r bolur. Am tı
yitürdüm anq Kİçiqi sevər amraK ÖKÜKÜmin. YavlaK belqü u tlısı idi
esÜK bolm atı(tip m unçulayu yığladı. Ö trü ol ödün İİİk beq ulatı İKİ
oğlanı birlə ulısu, sığtasu KİtərməyÜK, yivİKİiq tisİKİiqin Kamağ beqlər birlə yumKi bodisatvnm q Kalmıs sönqÜKİüq seririp itidilər, yığdılar, uluğ tü rlü q törün, toğun, ağır ayağ tapığ uduK Kiltılar. Kaçan tapığ uduK KilğuluK törüsin ertdürdÜKtə, ö trü estup içintə beKlədilər.

Tərcüməsi:
...Ondan sonra ta n rıla r tan rısı bürhan belə söylədi: Ey Anand!
Keçmiş zam anlarda çambudivp öİKəsində M ağaradi adlı b ir hÖKmdar
var idi. Həmin o M ağaradi hÖKmdar olduqca qüdrətli, varlı, qiymətli şeylərinə, taxıl tarlalarm a, m al-qarasm a görə çox imKanlı, hərbi
gücü tÜKənməz, yer üzünün dörd tərəfini tabe etm iş, ələ almış, çoxlarına qorxu, ehtiram təlqin etm iş KÖhnə haKİm, düzgün qanun adətlərə rəhbərlİK edərəK qara cam aatı artırm ış, çoxaltm ış, hər tərəfdən onları düşm ənlərdən qorum uş idi. Həmin yÜKSƏK, tayı-bərabəri olmayan, güclü-qüdrətli hÖKmdarm böyÜK xanım m dan doğulmuş sevimli, gözəl, xoşbəxt üç oğlu vardı. B irincisinin, böyÜK oğlunun adı M ağabalı idi. İKİncisinin, ortancıl oğlunun adı Mağadivi
idi. Ü çüncüsünün, ən kİçİk oğlunun adı M ağastvi idi.
Bir dəfə o hÖKmdar üç oğlu ilə dağlara, çay sahilinə gəzməyə
getdi. Onlar oraya çatıb əylənib şənləndİKdən sonra üç şahzadə
hÖKmdar atalarm dan gül-çiçəK, giləmeyvə yığm ağa izn istəyib qaldı-

lar. O rda-burda anırı-bəri dolaşaraq qamış bitm iş bir böyÜK çay yatağm a girib orada dincəlməK üçün oturdular. DincəlməK üçün oturanda ən böyÜK şahzadə İkİ qardaşm a belə dedi:
—Ay kİçİk qardaşlarım , bu günKÜ gün mənə çox qorxulu, müdhiş gəlir. Belə olmasm (kİ,) bu çay-çəmən içərisində vəhşi, azğm heyvanlar v ar, birdən çıxıb bizə əziyyət verərlər-deyəndə İKİnci şahzadə
belə dedi: Ey mənim böyÜK qardaşım eşidib bilin Kİ, mənim öz canım dan qorxum yoxdur. Bizə nəsə olsa, əzizlərim izin ayrılıq əzabı
çəKəcəyini düşünüb qorxuram sözü eşidib üçüncü, M ağastvi şahzadə
İKİ böyÜK qardaşına belə söylədi:
—Bu tənha zahidlərin məKanıdırsa, mənim heç qorxum-hürKÜm
yoxdur, qohum-əqrabadan ayrı düşməK qorxum yoxdur, h ətta qəlbimdə öyünc, sevinc doğur. Ola bilsin kİ, biz burada böyÜK xoşbəxtİİk tapacağıq(dedi. Bu vaxt bu üç şahzadə ürəKİərindən Keçən sözləri deyib ayağa duraraq həmin çay yatağm m daha dərinlİKİərinə girdilər. Beləcə dorlaşarKən orada yenicə balalamış b ir dişi pələng gördülər. Bu ac pələngin balaladığı yeddi gün idi, yeddi balasm a b ü tü n
gücünü sərf edib taqətdən düşm üş, ac-susuz qalıb üzülm üş, tamamilə ölü vəziyyətdə yatırdı. Onun nə halda olduğunu böyÜKİəri Mağabali şahzadə görüb belə dedi:
—Ay yazıq! Dişi pələng balalayalı yeddi gün olmuş, yeddi balanı yemləməK üçün istədiyi yumşaq bir yem tapm adığından aclıq-susuzluq əzabm dan sıxılaraq yanılıb öz KÜçÜKİərini yeməli olacaq.
Bundan da yazıq məxluq olarmı? (dedi. Bu sözü eşidib M ağastvi şahzadə böyÜK şahzadə qardaşm a:
—Bu pələng nə yeyir, daim yediyi nədir? deyib soruşdu. BöyÜK
şahzadə qardaşı belə cavab verdi:
—Pələngin, bəbirin, qaplanm , çöl pişiyinin, şirin, qurdun, tülKünün yemi həmişə yalnız isti ət , qandır. Bundan başqa daha özgə
yeməK-içməK yoxdur Kİ, bu əldən düşmüş, ac pələngi diriltsin(dedi.
Bu qədər güclü yaradılm ış barədə həmin sözü eşidəndən sonra onlardan İKİncisi Mağadivi şahzadə dəvət gözləmədən dedi:
—Bu qədər güclü yaradılm ış, ancaq əldən düşüb zəifləmiş ac
pələng aclıq, susuzluq əzabmdan üzülüb ölməKdədir. Bizdən başqa
Kİm olacaq buna yarayan yem, su versin, bu yazıq m əxluq üçün
özünü unudub onun öm rünü uzatsm (deyə söylədi. BöyÜK şahzadə bü
sözü eşidib yenə ortancıl qardaşına:
—Ey kİçİk qardaşım , mal-müİK, işdən əl çəKməK çətiııdir, həyatm dan KeçməK daha çətindir (dedi. Bu sözlərdən sonra M ağastvi şahzadə belə dedi:

—Ey böyÜK qardaşlarım ! Biz ham ım ız indi öz işim izə, vücudumuza olduqca çox sədaqətli, bağlıyıq, ona görə də başqa canlılara
xeyir, fayda verməK üçün müdrİK işıq gözüm üz tu tu lu r, ancaq bəzi uca Könüllü, xeyirxah insan övladı həm işə v ücudlarını qurban
edərəK digər m əxluqlara xeyir, fayda v erərlə r (deyə söylədi. Bunca sözləri böyÜK qard aşların a deyəndən sonra öz-özünə fİKİrləşdi:
“Mənim bu vücudum yüz min dünyalardan b əri dünya görmədən
nə qədər çürüyüb məhv olub. Əgər ətsiz də olsaydı, yenə ondan bir
xeyir, fayda olmazdı.
BugünKÜ gündə necə m ünasib, buna bənzər yer tapm aq olar
Kİ, m ənim gərəKSİz bədənim i istifadə üçün yararsız əşya Kİmi,
irin-çirKİ ata n Kİmi məhv edib bu ac bədbəxt pələngə a ta ra q niyə
bu ac pələngə dost, KÖməKçi olm ayım ” (deyib, belə düşünüb, böyÜK
qardaşları ilə məsləhətləşərəK gəzməyi başa çatdırıb o pələngin yanm dan Keçəndə n arah at olub acıdılar, təəssüfləndilər. O nlarm yanm da Kədərlənib ağladı, sonra M ağastvi şahzadə həm in pələngin
ac, arıq, əziyyət içərisində olm asm a diqqətlə baxıb, onun ətrafın d a
dolandıqca nəzərlərini ondan çəkə bilm irdi, sonra onu fİKrindən çıxardı, onlar başqa yolla getdilər. Bu zam an M ağastvi bodisavt gedə-gedə belə düşündü: “Öz vücudum u, işim i qurban verm əyin vaxtı indi gəldi. Nə üçün (dedi (kİ, mən əzəldən bəri bu çürÜK, qanlı,
irin li, sevgi, etibarsız, dəhşətli vücuda belə aldanıb inandım . YeməK-içməK, don-geyim , yer-yurd, at, fil, araba, yÜK heyvanları,
daş-qaş, inci, m al-dövlət əsiri oldum, çürüm ə, pozulm a qanunu əsasm da vücudum tədricən məhv oldu, pozuldu. Həm də bu vücudu
məhv olm aqdan heç cü r qoruyub saxlaya bilm ədim . Neçə dəfə ona
etibar etdim sə, səhvə yolverdim . Sonra azğın düşm ənlərin qaydasınca yanıldıb vücudum məni sevincdən, mÜKafatdan m əhrum etdi, bunu belə bilməK gərəKdir. Vücud möhKəm, əbədi deyil, başqaları ilə m üqayisədə yararsız olduğundan azğın düşm ən təK qorxuncdur. Onun üçün mən bugünKÜ gündə bu vücudum dan istifad ə
edib böyÜK b ir iş görüm , çay içərisindən b ir d ar qayıq tapım vücudumu doğmaq (ölməK çevrəsindən Kənara çəKİb çıxarım ” (deyib
düşündü. O b ir də belə deyib düşündü: “Əgər bu bircə bədənim i atsam (ondan xilas olsam) onda ölçü-biçisiz, saysız-hesabsız qəm, kədər, yara, şiş, qan, irin , ağrı-acı, qorxu, təhlÜKədən tam am uzaqlaşmış olaram . Bu vücuda gəldİKdə, o, dənizdə otuz a ltı cür zibillə dolu ad alar Kİmi sin ir, dam arlarla hörülm üş, sarılm ış boş, zəifdir, bütünlÜKİə qurd-quş, irin , qan yuvası, məKanıdır, iri sümÜKlərlə bərKİdilmiş iyrənc b ir şeydir. Ona görə y erid ir Kİ, mənə bu

vücudum u qurban verməK sonsuz, ən ali səadətdir; yÜKSƏK, əbədi
nirv an a diləyib dərd-Kədəri, əzab-əziyyəti özümdən uzaq edim, doğum -ölüm dövriyyəsini əlaqələndirim , bizim eh tiraslard an asılılığımızı arad an qaldırım . B unların hamısı dian vasitəsilə, tərKİ-dünyalıqla b ü tü n beş aləmdə mövcud canlı m əxluqları qurban verib
m ü x təlif b ü rh an ları sevindirməKİə əldə e d ilir” (deyib, beləcə düşünüb so n ra M ağastvi şahzadə ru h i sarsm tı vəziyyəti KeçirərəK özünü, başq aların ı xilas etməK məqsədi ilə dərin xəyala dalıb öz ürəyini, d ax ili hisslərini alovlandırıb İkİ qardaşm a yalvardı k İ, onlar
ağıllanıb haqq yolunu tu tsu n la r, sonra əgər qardaşları mane olsalar, özünün gücü ilə istəKİərinə nail olmayacağm dan ürKÜb qorxaraq on larm qarşısm da əyilib qardaşlarm a “b ir az irəlidə gedib
gözləsinlər, mən onlara çataram ” (deyib, böyÜK qard aşların ı irəli
göndərərəK. M ağastvi şahzadə özü isə qayıdıb yenə həm in çay yatağ m a girərəK ac pələngin yanm a gəlib tez-tələsİK p altarm ı çıxarıb
qamış budağm dan asıb tez-tez söylədi: Mən b ü tü n sansardaKi məxluqlar üçün budda dini qanunu ilə öz çox sevdiyim istəKİi vücudumu didib atıram , möhKəm, tərəddüdsüz olaraq özümdəKİ bürhanlarm bərəK ətini diləyirəm , b ü tü n bilici, müdrİK adam lar üçün diləyirəm Kİ, bu istəKİi, m öhtərəm bərəKət o üç dünyada, əzablı həyat
dənizindəKİ b ü tü n istəKİi m əxluqları üzə çıx artsm , onları saKİtləşdirib əbədi sevinc bəxş e tsin ” (dedi.
Bu v ax t şahzadə o ac pələngin yanmda yerə uzandı, qəlbinin istisi, alovu sayəsində o ac pələng atılıb onu yemədi. Bodisatva bunu
görüb uca bir dağa çıxaraq vücudunu oradan atdı. Yerə dəydİKdə bodisavt yenə belə fİKİrləşdi: “Bu arıq pələng gücsüz olduğuna görə
məni yeyə bilm əz” (deyib bodisavt sonra ayağa qalxaraq anıra-bəri
baxıb b ir bıçaq ax tarsa da, tapm adı. Sonra qurum uş bərK qamış götü rü b onunla boğaz dam arm ı deşib qan çıxararaq yavaş-yavaş pələngə yaxm getdi. Haçan Kİ, pələngin yanm a yetişdi, ağır, böyÜK, qon u r yer a ltı dəfə siİKƏİənib tərpəndi, güclü küIək gəlib gölün suyunu coşdurub altm ı-üstünə çevirdi, mavi göy üzündəKİ gün ta n rı Raquya tabe olmuş Kİmi işıqsız-parıltısız oldu, öləzidi, dünyanm dörd
tərəfi tam am qaraldı, qara dum anla örtüldü, mavi göydən yerə tanrı nəfəsi, düşdü, Kua çiçəKİəri yağdı. 0 çay yatağmdaKi çəmənin içi
Kua çiçəKİəri ilə dolu oldu...
O
ac pələng o zaman bodisatvanm boğazmdan qan axdığm ı gördü o qanı yalayaraq ətini tam am yeyib q u rtard ı, yalnız quru sümÜKləri qaldı. Elə k İ, bodisatv şahzadənin böyÜK qardaşı yerin tərpənməsini gördü, k İçİk qardaşm a belə dedi:

—Qonur torpaq möhKəm tərpənir, çaylar, dağlarla birlİKdə istisnasız b ü tü n dörd tərəf, yan-yörə qaranlıqlaşıb, Gün ta n rı öləziyibdir. Göydən yerə səs-KÜylə tan rm ın Kua çiçəKİəri səpələnir. Çox yəqin Kİ, k İçİk qardaşım ızm vücudunu qurban verm əsinin əlamətləridir (dedi. Bu sözü eşidib onun k İçİk qardaşı belə dedi:
—Mən M aqastvinin həyəcanla söylədiyi doğru sözlərinin hamısını eşitdim . O g örübdür k İ, aclıq əzabından qıvrılan arıq, ac və
gücsüc pələng öz b alalarm ı yeməyə m əcbur olub, ona görə k İ çİk
qardaşım dan şübhələnirəm “pələng üçün vücudunu qurban verməyib Kİ” (deyə. Bu zam an o İkİ şahzadə belə danışaraq həyəcanlanıb
hıçqırdılar, ağ lad ılar, sonra tez qayıdıb ağlaya-ağlaya bayaqKi o ac
pələng y atan yerə getdilər. Ora yetişdİKdə, k İ çİ k qard aşları Mağastvi şahzadənin p a lta rla rın m qamış budağından asıldığm ı, saçının, sümÜKİərinin yerdə qaldığm ı, axan qanının dağılıb torpağa
qatışaraq yeri islatd ığ ın ı gördülər. Elə k İ, onu gördülər, özlərini o
sümÜKİərin ü stü n ə a td ıla r, ağılları başlarından çıxaraq üzü üstə
düşdülər. B ir qədər Keçəndən sonra h u şla rı başlarm a gəldi, əllərini yuxarıya qaldırıb sızlayıb ağladılar. Sızlayıb ağlayaraq belə dedilər:
—GörKəmdə, qəşəng, gözəl kİçİk qardaşım ız idin, ey qürurumuz!
Özünü anaya, ataya, sevdirm işdin, əzizimiz, hey! Necə geriyə dönərİK, birgə çıxmışdıq üçümüz. Niyə özünü qurban verdin, bizimlə getmədin? Anamız, atam ız bizə tərs baxıb sorursa, biz İKİmiz nə deyib
cavab verəcəyİK? Yaxşı olardı üçümüz birgə ölsə idİK... Nəyimizə lazımdır bu gərəKsiz vücudum uzun diriliyi? (deyib o İKİ şahzadə bu
cür narah at olaraq ağlayıb, sızlayıb, bütün bunlardan sonra geriyə
yola düşdülər. O vaxt M ağastvi şahzadənin nÖKərləri “şahzadəmiz
Keçib getdi, gedəK, harda olsa axtaraq” dedilər. Elə bu vaxt xatun
anaları şəhərdə sarayın yuxarı, üst hissəsində yatıb yuxulayarKən çox
pis yuxu gördü: əmcəKİəri tamam Kəsilib, ağzında azı dişləri ovulub
tÖKÜlüb, bir q artal üç göyərçini qovur. B irisi tutulub, İKİsi qorxu içərisində xilas olur...
Yatıb belə b ir yuxu görərKən yerin tərpənm əsindən qorxub yuxudan ayılıb gəldi. Gördüyü yüxunun qorxusu, narahatlığı içində belə dedi:
—İndi bunun səbəbi nədir, qonur yer belə titrəyir, çaylar, göllər
daşıb, ağaclar yırğalanır, Gün tannnm işığı görünməz oldu, örtülm üş
təK, ox sancılmış Kİmi gözüm, sinəm titrəyir,ürəyim dən vurulmuş Kİmi
sıxılıram, bütün vücudum titrəyir, dincliyim yoxdur. Gördüyüm o yuxunun əlaməti pisdir. GerçəKdən o əngəllər pis ola (dedi. Bu arada İKİ

döşü də eydi, süd axıb gəldi. Nə olduğunu görüb daha da quruyub mat
qaldı. Bu vaxt xatunun qulluqçusu eşində durarnən yoldan Keçən adamlardan “şahzadəni axtarırlar, hələ tapmayıblar” deyə bir xəbər eşitdi.
Bunu eşitdİKdə qorxub çox həyəcanlandı, sonra saraya girib ona qulaq
asmaq halı olmayan xatuna belə söylədi:
—EşİKdə belə söz gəzir Kİ, şahzadəni a x ta rırla r, hələ tapmayıblar. Bu nə sözdür? -deyə soruşdu. Onda x atu n bu sözü eşidib böyÜK
qayğı, Kədər içində həyəcanlanaraq gözü yaşla dolu tələsİK hÖKmdarm yanına gedib “Ey böyÜK hÖKmdar” Mən belə-belə sözlər eşitdim ,
bu nə sözlərdir? Məgər biz əzizimiz, ən Kİçiyimiz M ağastvini itirəcəyİKmi?” deyə soruşdu. Bu sözləri hÖKmdar eşidib qorxu, həyəcan
içində ağlaya-ağlaya belə söylədi:
—Ey fəlƏK! BugünKÜ gün əziz, sevimli övladımı itirdiyim gün
olacaqmı? (deyib ağlamağı dayandırıb qadm a təsəlli verərəK belə dedi:
—Ey mənim sədaqətli arvadım , sən heç n arah at olma! Mən indi
hər vəhclə çalışıb sevimli övladlarım ı axtarıb varm -yoxun biləcəyəm
(deyib tez öz buyruqları, inandıqları ilə birlİKdə şəhərdən Kənara çıxıb ayrı-ayrı yollarla səpələnib yer-yer aram ağa getdilər.
O nların arasm d a bu söz təzəcə y a y ılm ışd ı Kİ, bir bu yru q tələsİK
gəlib hÖKmdara yaxm laşaraq :

—Ey ulu hÖKmdar! L ütfən qəzəblənməyin, İkİ şahzadə sağ-əsən
qayıdır, ən kİçİk M ağastvi şahzadə bütün ax tarışlara baxm ayaraq
tapılm ayıb, onu axtarıb tapacaqlar (deyə söylədi. HÖKmdar bu sözü
eşidib çox saKİtləşdi, belə dedi:
—Ey tale, ey tale! Mən çox istəKİi, əziz övladımı itirdim . Övladım yeni doğulanda öyüncüm, sevincim az oldu, axırda övladımı itirdİKdə narahatçılığım , əzabım çoxaldı. Əgər övladım hazırda sağəsəndirsə qoy bizimlə qovuşsun, ölmüşsə, mənim vücudum a rtıq əzab
çəKməyəcəK (dedi. X atun bu sözü eşidib bağrm a ox sancılmış adam
Kİmi ürəyi ayağm a düşdü, zarıyaraq belə dedi:
—Üç övladım qulluqçuları ilə birlİKdə əylənməK, şadlanm aq
üçün çay Kənarma getdilər. Ham ısm dan Kİçiyi sevimli istəKİi övladım yalnız qalıb gəlməsə, ola Kİ, tam am bizdən ayrıla, bədbəxtlİK ola
(deyib sızlarKən İKİnci buyuruq gəlib hÖKmdarm hüzuruna yetişdi.
Onda hÖKmdar ona:
—Ey buyuruq, sevimli övladım M ağastvi haradadır? (deyib buyurdu. O buyuruq hÖKmdarm buyuruğunu eşidəndə isti göz yaşlarm ı axıdaraq, qayğı, əndişə ilə ağlayaraq nitqi tu tu lu b dili-boğazı
qurudu, heç b ir cavab verə bilməyib dimdİK dayandı. Bunu görüb

hÖKmdar

x a tu n u ilə hö vlnaK d edilər:
—Tez ol, söylə, ey buyuruq, k İç İk

oğlum haradadır? Vücudum
narahatdır, əsir oda qovrulub yanar Kİmi; ağlım , ruhum Kütləşib
özümü bilm irəm , mənim qəlbimi sm dırıb məhv etmə (dedi. Onda
İKİnci buyruq bodisatv şahzadənin öz canm ı qurban verm əyini, nə
işlər görm əsini sırasıyla dəqiq söylədi.
Bu sözü hÖKmdarla x atu n u eşidib həyəcandan, əzabdan heç nə
edə bilməyərəK hönKÜrüb ağladılar, övladlarm ın öldüyü yeri görməK istəyərəK tez gedən a tla r qoşulm uş arabaya əyləşib o qamışlıq çay y atağ ın a getdilər. H açan bodisavtm özünü qurban verdiyi
yerə çatd ılar, ondan sonra bodisavtm an rı-bəri səpələnmiş sümÜKlərini görüb böyÜK b ir ağacı k ü I ək yerə çırpan Kİmi özlərini onun
üstünə atıb üzüquylu d üşdülər, h u şların ı itirərəK nə olduğunu artıq bilməz oldular.
Bu v a x t orada dayanm ış b u y ru q ların başçılığı ilə bəylər,
in an clar o n la rın üzünə soyuq su çilədilər, yelpİK İədilər, b ir qədər
sonra hÖKmdarı, x a tu n u huşa g ə tird ilə r, h u şla rı b aşların a gələn
Kİmi onlar əllərin i y u x arıy a qaldırıb ağlaya-ağlaya belə söylədilər:
—Necə bədbəxtlİK oldu?! Övladım, gözəl balam! ÖlməK əzabı nə
üçün səni belə tez gəlib tapdı, səndən öncə mən gərəK öləydim. Bu nə
gündür? Belə böyÜK acıları, əzabları Kaş görməyəydim (dedilər. Ondan sonra hÖKmdar xatununun bayğınlıq vəziyyəti bir az KeçdİKdə saçları dağılmış halda əllərini sinəsinə vuraraq balıq sudan çıxarılıb isti
qumun üstündə çabalayan, çırpman Kİmi yerdə çabalayaraq belə bir
ağı dedi:
—Kim idi bəs doğrayan yavrucuğum un vücudunu? Sərilib yatır sümÜKİəri h ər yerdə. Itird im oğlum u, sevgili balam ı, Kədərə,
iz tirab a düşüb hərəK ətsiz oldum , olurm u? K im idi bəs öldürən,
yavrucuğum axı səni? Mənə bu qədər dərdi, qayğm ı, əzabı sərt
şimşəK olm asın? Mənim bu ürəyim yarılıb y ırtılm ad a n necə d u ru r
beləcə? Y uxum da mən açıqca görm üşdüm bu halı: İ k İ məməm birlİKdə dibindən Kəsilir gördüm , azı dişim qoparılıb düşüb gəlir idi.
G örürm üşəm m i bu əzabın, dərdin tay-bərabərini? B undan başqa
(bir yuxu da gördüm ): üç göyərçin y av ru su n u n laçm üçünü də qovur, b irin i çalıb apardı. İndi itird im ən k İç İk sevgili yavrucuğum u...
Bəd yuxunun işarəsi yalan olmadı(deyib beləcə ağı söylədi.Sonra elə bu vaxt hÖKmdar öz İ k İ oğlu ilə birlİKdə ağlayıb sızlayaraq
bəylər ilə KÖməKİəşib, qalmış sümÜKİəri bodisatvm müqəddəs xatirə-

si Kİmi yığıb topladılar. Cürbəcür böyÜK m ərasim lər, ayinlər, sitayişlər Keçirdilər. Ayin, m ərasim lərin icrası başa çatıb q u rtard ıq d an
sonra şahzadənin nişanələrini bir ev içinə yığdılar.

KİTABİ-DƏDƏ
QORQUD

“Kitabi-Dədə Qorqud” (XI əsr) I m inilliyin sonlarına doğru
form alaşm ış (əlbəttə, daha qədim süjetlər əsasında!) “Dədə Qorqud”
eposunun yazılı form asıdır, Kİtabdır.
“Dədə Q orqud” eposu qədim (ümum-) türK eposu ilə o rta əsrlər
Azərbaycan, türK və türKmən eposları arasm da Keçid təşKİl edir.
LaKİn qeyd etməK lazım dır Kİ, “Dədə Qorqud” eposu türKİərin
Şərqdən Qərbə (MərKəzi A siyadan Kİçİk Asiyaya) axını-hərəKəti
dövründə Azərbaycan ərazisində form alaşm ışdır. Həmin dövrdə (və
həmin ərazidə) gəlmə m üsəlm an türKİər (oğuzlar) yerli Kafirlərə: a)
qıpçaqlara, b) iber-Q afqazlara, c) Bizansa-yunanlara qarşı v u ru şu r,
islam ın coğrafi hüdudlarını genişləndirirdilər.
Eposun təşəKKÜlü (həm daha qədim süjetlərin ideya-bədii
baxım dan birləşm əsi, həm də həmin ideya-bədii tələblərə uyğun yeni
süjetlərin yaradılm ası) birinci növbədə islam a Keçidlə bağlı idi.
“K itabi-D ədə Qorqud”da (daha geniş miqyasda eposda!) təsvir
edilmiş ictim ai-siyasi hadisələr, ailə-məişət m ünasibətləri və s. türK
epos təfəKKÜründə “mifologiya dövrü”nün a rtıq çoxdan bitib “tarix i
dövr”ün başlandığını təsdiq edir. Və m üşahidələr göstərir Kİ, “Dədə
Q orqud” eposundaK i A zərbaycan
türK İərinin
yaddaşından
TürKÜstan, deməK olar Kİ, silinm iş, Kİçİk A siya (Anadolu) isə hələ
m əsK unlaşdırılaraq onların (türKİərin) fəal coğrafiyasm a daxil
olm am ışdır. K itabın əvvəlində “Osman nəsli”nin xatırlanm ası,
yaxud Kİçİk A siyam n qərb ucq an olan İstanbulun adınm çəKİlməsi,
heç şübhəsiz, sonraKi əlavələrdir.
“Dədə Q orqud” eposunun form alaşm ası beş əsrə qədər çəKdiyi
Kİmi yazıya alınm ası prosesi də təxm inən beş əsr davam etm işdir.

MÜQƏDDİMƏ
Rəsul əleyhissəlam zəm anm a yaqm Bayat boymdan, Q orqut ata
diyərlər, b ir ər qopdı. Oğuzın, ol Kİşi təmam bilicisiydi, - nə diyərsə, olurdı. Ğaibdən dürlü xəbər söylərdi, həq təala anm KÖnlinə ilham edərdi...
Q orqut ata ayıtdı: “A xır zəmanda xanlıq Kerü - Qayıya dəKƏ,
Kİmsənə əllərindən almıya. A xır zəman olıb qiyam ət qopınca bu didügi Osman nəslidir. İşdə sürilib gidə-yürir”... Və dəxi neçə buna
bənzər söz söylədi.
Q orqut ata Oğuz qövminin müşKİlini həll edərdi. Hər nə iş olsa,
Qorqut ataya tanışınça işləm əzlərdi. Hər nə Kİ buyursa, qəbul edərlərdi; sözin tu tıb təmam edərlərdi...
Dədə Qorqut soylamış:
A llah-allah diməyincə işlər onmaz.
Qadir tə n ri verməyincə ər bayımaz.
Əzəldən yazılm asa, qul başm a qəza gəlməz.
Əcəl və’də irməyinçə Kimsə ölməz.
Ölən adam dirilm əz, çıxan can gerü gəlməz.
Bir yigidin qara tağ yum rısınca malı olsa,
yığar-dərər; tələb eylər, nəsibindən
artu ğ ın yeyə bilməz.
U laşuban sular taşsa, dəniz tolmaz.
TəKəbbürlİK eyləyəni tən ri sevməz.
Könlin yuca tu ta n ərdə dövlət olmaz.
Yad oğlı saqlamaqla oğul olmaz, - böyüyəndə
salur-Kİdər, gördüm dim əz...
Kül təpəcİK olmaz. Güyəgü oğul olmaz.
Qara eşəK başma üyən ursan q atır olmaz.
Q aravaşa ton geyürsən, qadın olmaz.
Yapa-yapa qarlar yağsa, yaza qalmaz.
Yapağlu kökçə çəmən küzə qalmaz.
Əsk İ panbuq bez olmaz.
Qarı düşmən dost olmaz.
Qarağuca qıymayınca yol alınmaz.
Qara polad uz qılıcı çalmaymca qırım dönməz.
Ər, m alına qıymaymca adı çıqmaz.
Qız anadan görməyincə ÖKİt almaz.
Oğul atadan görməyincə süfrə çəKməz.

Oğul atanm y etirid ir, İkİ gözinin b irid ir. __
D övlətlü oğul qopsa, ocağınm gözidir.
Oğul dəxi neyləsün, baba ölüb mal qalmasa.
Baba m alından nə faidə, başda dövlət olm asa...
Dövlətsiz şərrindən allah saqlasun, xanım , sizi!
Dədə Q orqut bir dəxi soylamış:
Sarb yürürK ən Qazlıq ata nam ərd y igit binə bilməz;
binincə binməsə, yeg!
Çalub-Kəsər uz qılıcı m üxənnətlər çalmca,
çalm asa, yeg!
Çala bilən yigidə oqla qılıçdan b ir çomaq yeg!
Qonağı gəlməyən qara evlər yıqılsa, yeg!
A t yemiyən acı otlar bitincə bitm əsə, yeg.
Adam içməyən acı su lar sızm ca sızm asa, yeg.
A ta adm ı yürütm iyən xoyrad oğul
ata belindən enincə enməsə, yeg.
ana rəhm inə düşüncə, toğm asa, yeg.
A ta adm yüridəndə dövlətlü oğul yeg.
Yalan söz bu dünyada olmca, olmasa, yeg.
GerçəKİərin üç otuz on yaşmı toldırsa, yeg.
On otuz on yaşm da tolsun, həq sizə yaman gətürm əsin,
dövlətiniz payəndə olsun, xanım , hey!
Dədə Q orqut soylamış, görəlim , xanım , nə soylamış:
GetdİKdə yerin otlaqların KeyİK bilür.
Kənəz yerlər çəmənlərin qulan bilür.
A yru-ayru yollar izin dəvə bilür.
Yedi dərə qoxuların diİKÜ bilür.
Dünlə Kərvan Keçdigin turğay bilür.
Oğul Kİmdən oldığın ana bilür.
Ərin ağzm yeynisin a t bilür.
A ğır yÜKİər zəhmin q atır bilür.
Nə yerdə sırılu r varsa, çəKən bilür.
Ğafil başm ağrısm beyni bilür.
Qolça qopız götürib eldən-elə, bəgdən-bəgə ozan gəzər,

Ər comərdin, ər nanəsin ozan bilür.
El-evünüzdə çalub-ayıdan ozan olsun!
Azıb gələn qəzayı tən ri savsın, xanım , hey!
Dədə Qorqut genə soylamış, görəlim , xanım , nə soylamış:
Ağız açub ögər olsam, üstim izdə tə n ri K Ö rK İi!
Tənri dostı, din sərvəri Məhəmməd KÖrKİi!
Məhəmmədin sağ yanm da namaz qılan ƏbubəKr siddiq
görKİi!
Axır separə başıdır, əmmə görKİi.
Hecəsinləyin düz oqınsa, yasin görKİi.
Qılıc çaldı, din açdı şahi-m ərdan Əli görKİi.
Əlinin oğulları - peyğəmbər nəvalələri Kərbəla yazısmda yəzidilər əlində şəhid oldı Həsənlə Hüseyn İ k İ qardaş bilə, - görKİi.
Yazılıb-düzilib gÖKdən endi tə n ri elmi Q u r’an görKİi.
01 Q ur’anı yazdı-düzdi,
üləmalər ögrənincə KÖydi-biçdi
Alimlər sərvəri Osman Ü ffan oğlı, görKİi.
Alçaq yerdə yapılubdır tə n ri evi M əkkə görKİi.
01 MəKKəyə sağ varsa, əsən gəlsə, sidqi b itü n hacı
görKİi,
Sağış KÜiində ayna KÖrKİi,
ayna KÜni oqıyanda qutbə görKİi.
Qulaq urıb dinləyəndə üm m ət görKİi.
Minarədə banlayanda fəqih görKİi.
Dizin basub oturanda həlal görKİi.
Dölimindən ağarsa, baba görKİi.
Ağ südin toya əmzirsə, ana görKİi.
Yanaşub yola girəndə qara buğır görKİi.
SevKİli qardaş görKİi.
Ban! al-ala ev yanında dİKİlsə, gərdəK görKİi.
Uzmca tənəfi g ö r K İ i . Oğıl g ö r K İ i .
Qamusma bənzəmədi cümlə aləm ləri yaradan
allah-tənri g ö r K İ i
01 ögdigim yuca tə n ri dost oluban mədəd irsü n , xanım,
hey!
Ozan ay d ır:”Qarılar dörd dürlidü: birisi, soldıran soydır, birisi
toldıran toydır, birisi evin tayağıdır, b irisi necə söylərsən, bayağı-

dır”. Ozan, evin tayağı oldır Kİ, yazıdan-yabandan evə b ir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol anı yedirər-içirər, ağırlar-əzizlər, göndərər. 01 Ayişə, Fatim ə soyıdır, xanım. A nun bəbəKİəri bitsün. Ocağına buncılayın övrət gəlsün... Gəldin ol Kİm soldıran soydır, sapadanca yerindən u ru tu ra r, əlin-yüzin yum adan toquz bazlamac ilən bir
küvIək yoğurd gəvəzlər, toym ca tıqa-basa yeyər, əlin bögrinə urar,
aydar: “Bu evi xərab olası! Ərə varalıdan bərü dəxi qarnım toymadı,
yüzim gülm ədi. Ayağım başmaq, yüzim yaşm aq görm ədi”. Deyər:
“Ah, noleydi, bu öleydi, birinə dəxi vareydim . Um arım dan yaxşıuyar oleydi”,-deyər. A nun Kİbinin, xanım , bəbəKİəri bitm əsün; ocağma buncılaym övrət gəlm əsün. Gəldin, ol Kİm toldıran toydır, dəpdincə yerindən u ru tu rd ı, əlin-yüzin yum adan obanm, ol ucm dan bu
uema-ol ucına çarpışdırdı, Quv quvaladı, din dinlədi. Öyləyədəncə
gəzdi. Öylədən sonra evinə gəldi. GÖrdi Kİm, oğrı KÖpəK, yeKƏ tana
evini bir~birinə qatm ış-tauq Komasma, sığ ır tam m a dönmüş. Qonşılarm a çağırar Kİ, Yetər! Zəlixə! Zübeydə! Ü rüydə-can, qız-can! Paşa!
Ayna MəIək! Q utlu MəIək! Ölməgə yitm əgə getm əm işdim , yatacaq yerim genə bu xərab olasıydı. Noleydi, bənim evimə bir ləhzə baqaydınız! “Qonşı həqqi-tənri həqqi”, - deyü söylər. Bunm Kİbinin, xanım,
bəbəKİəri bitm əsün. Ocağma bunm Kİbi övrət gəlməsün. Gəldin ol
Kİm necə söylərsən, bayağıdır. Evinə yazıdan-yabandan b ır udlu qonaq gəlsə, ər adam evdə olsa, ana disə Kİ, tu r ətməK g ətür, yeyəlim,
bu da yesün; disə, bişmiş ətm əgün bəqası olmaz, yeməK gərəKdir, övrət aydar: “Neyləyəyim, bu yığılacaq evdə un yoq, əIək yoq. Dəvə dəgirm əndən gəlmədi”,-diyər; “Nə gəlürsə, bənim sağrım a gəlsün” deyü əlüyin... u ru r, yönin anaru, sağrısın ərinə döndürür. Bin söylərsən, b irisini quym az,-ərin sözini qulağm a qoymaz. 01, N uh peyğəmbərin eşəgi əslidür. A ndan dəxi sizi, xanım , allah saqlasun. Ocağınıza buncılayın övrət gəlməsün.

Dirsə xan oğlı Buğac xan boyını
bəyan edər, xanım, heyl...
Bir gün Qam Ğan oğlı xan B aym dır yerindən turm ışdı. Şami
günligi yer yüzinə dİKdirmişdi. A la sayvanı kök yüzinə aşanmışdı.
Bin yerdə ipəK xalicəsi döşənmişdi.
X anlar xanı xan Bayındır yildə b ir Kərrə toy edib, Oğuz bəglərin qonaqlardı. Genə toy edib, atdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırm ışdı. B ir yerə ağ otağ, b ir yerə qızıl otağ, bir yerə qara otağ qurdırm ışdı. “K im ün Kİ oğlı-qızı yoq, qara otağa qondurm , qara Keçə altm a döşən, q ara qoyun yəxnisindən ÖKİnə gətürün. Yersə, yesün, yeməzsə, tu rsu n -g etsü n ”,-demişdi. “Oğlı olanı ağ
otağa, qızı olanı qızıl oqağa qondurın. Oğlı-qızı olmıyanı allah-təala
qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız, bəllü, bilsün”-demiş idi.
Oğuz bəgləri birin gəlüb, yığnaq olmağa başladı. Məgər Dirsə
xan deyirlərdi, b ir bəgün oğlı-qızı yoxdı. Soylamış, görəlim , xanım,
nə soylamış:
Salqum-salqum ta n yelləri əsdigində,
Saqallu boz ac tu rğ ay sayradıqda,
Saqalı uzm ta t əri banladıqda,
Bədəvi atlar issini görüb oğradıqda,
Aqlı, qaralı seçən çağda,
K öksİ gözəl qaya tağ lara gün dəKəndə,
Bəg yigitlər cılasm lar bir-birinə qoyulan
çağda
A lar sabah Dirsə xan qalqubanı yerindən u ru tu rıb , qırq yigidin
boyma alub, Bayandar xanm söhbətinə gəlürdi.
Baym dır xanın, yigitləri Dirsə xanı qarşu lad ılar, götürüb qara
otağa qondurdular, qara Keçə altm a döşədilər, qara qoyun yəxnisindən öginə götürdilər. “Bayandar xandan buyruğ böylədür, xanım ”dedilər. Dərsə xan aydur: “B ayandar xan bənim nə ƏKsüglügüm gördi? Qılucumdanmı gördi, süfrəm dənm i gördi? Bəndən alcaq Kİşiləri
ağ otağa, qızıl otağa qondurdı. Bənim suçum nə oldı Kİm, qara otağa qondurdı?”- dedi.
A yıtdılar: “Xanım, bu gün B aym dır xandan buyruq şoylədir
Kİm, oğlı-qızı olmıyanı tən ri-təala qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız,dem işdir”-dedilər.
Dərsə xan yerindən u ru tu rd ı. A ydır. “Qalqubanı, yigitlərüm ,

yerün üzdən u ru tu ru n . Bu qara eyib bana ya bəndəndür, ya xatundandur”-dedi.
Dirsə xan evinə gəldi. Çağırıb xatu n m a soylar, görəlim , xanım,
nə soylar.
Soylama.
Aydır:
Bərü gəlgil, başum bəxti, evüm təxti!
Evdən çıqub yüriyəndə səlvi boylum!
Topuğm da sarm aşanda qara saçlum!
Q urulu yaya bənzər çatm a qaşlum!
Qoşa badam sığm ayan ta r ağızlum!
Güz alm asm a bənzər al yanaqlım!
Qavunım, verəgim , döləgim!
K örürm isin nələr oldı? Qalqubanı xan B ayındır yerindən turmış, b ir yerə ağ otağ, b ir yerə qızıl otağ, bir yerə qara otağ dİKdirmiş. “O ğullıları ağ otağa, qızluyı qızıl otağa, oğlı-qızı olmıyanı qara
otağa qondurm , qara Keçə altına döşən, qara qoyun yəxnisindən öginə gətürün; yersə-yesün, yeməzsə, tursun-getsün. Anun Kİm oğlıqızı olmıya, tən ri-təala anı qarğayıbdur, biz dəxi qarğarız”-demiş.
Gəlübəni qarşuladılar, qara otağa qondurdılar, qara Keçə altum a
döşədilər, qara qoyun yəxnisindən ögimə götürdilər. “Oğlı-qızı olmıyanı tənri-təala qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız, bəllü, bilgil”-dedilər.
“Səndənm idir, bəndənm idir, tənri-təala bizə bir yetm an oğıl verməz,
nədəndir?”- dedi. Soyladı...
Soylama.
A ydır:
Xan qızı, yerim dən turaym m ı?
Yaqanla boğazm dan tutaym m ı?
Qaba öncəm altm a salaymmı?
Qara polat uz qılıcım əlümə alaym m ı?
Öz gödəndən başunı Kəsəyinmi?
Can ta tlu sm sana bildirəyinm i?
Alca qanun yer yüzinə dÖKəyinmi?
Xan qızı, səbəbi nədir, degil mana!
Qatı qəzəb edərəm şimdi sana!-dedi.
Dirsə xanm xatunı soylamış, görəlim, nə soylamış və aydır:
Hay Dirsə xan, bana qəzəb etmə!
İncinib acı sözlər söyləmə!

Yerindən uru turğıl!
Ala çadırın yer yüzinə dİKdirgil!
A tdan-ayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç
öldürgil!
İç Oğuzun, Taş Oğuzun bəglərin ü stü n ə yığnaq
etgil!
Ac görsən, toyurğıl! Yalınçıq görsən, tonatğıl!
Borcluyı borcından qurtarğıl!
Dəpə Kİbi ət yığ, göl Kİbi qımız sağdır!
Ulı toy elə, hacət dilə!
Ola Kİm, bir ağzı dualım n alqışilə
Tənri bizə bir yetm an əyal verə-dedi.
Dirsə xan dişi əhlinin sözilə ulu toy elədi, hacət dilədi. Atdanayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç q ırd ırd ı. İç Oğuz, Taş Oğuz
bəglərin üstinə yığnaq etdi. Ac görsə, toyurdı. Y alm görsə, tonatdı.
Borcluyı borcmdan qurtardı. Dəpə Kİbi ət yığdı. Göl Kİbi qımız sağdırdı. Ə1 götürdilər, hacət dilədilər. Bir ağzı dualım q alqışilə allahtəala b ir əyal verdi. X atunı ham ilə oltı. B ir neçə m üddətdən sonra
bir oğlan toğurdı. Oğlancuğmı dayələrə verdi, saqlatdı.
A t ayağı küIük, ozan dili çevİK olur. İyəgülü ulalur, qapırğalı
böyür. Oğlan on beş yaşm a girdi. Oğlanm babası B aym dır xanm ordısm a qarışdı.
Məgər xanım, Baym dır xanın bir buğası vardı, bir daxi buğrası vardı. 01 buğa qatı taşa buynız ursa, un Kİbi ügidərdi. Bir yazm,
bir güzin buğayla buğrayı savaşdırarlardı. B ayındır xan Qalm Oğuz
bəglərilə təm aşaya baxardı, təfərrü c edərdi.
Məgər, sultanım , genə yazm buğayı saraydan çıxardılar. Üç Kİşi sağ yam ndan, üç Kİşi sol yanm dan dəm ür zəncirlə buğayı tutm ışlardı. Gəlüb meydan ortasm da qoyu verdilər. Məgər sultanım , Dirsə
xanm oğlancığı, üç dəxi ordı uşağı m eydanda aşuq oynarlardı. Buğayı qoyu verdilər, oğlancıqlara “qaç” dedilər. 01 üç oğlan qaçdı,
Dirsə xanın oğlancuğı qaçmadı. A ğ m eydanm ortasm da baxdı-turdı.
Buğa dəxi oğlana sürdi-gəldi. Dilədi Kİ, oğlanı həlaK qılaydı. Oğlan
yumrığilə buğanın alnına qıya tu tıb çaldı. Buğa götin-götin getdi.
Buğa oğlana sürdi, gerü gəldi. Oğlan yenə buğanm alnm a yumruqilə qatı urdı. Oğlan bu qatla buğanm alnına yum rığm ı tayadı, sürdi
meydanm başm a çıqardı.
Buğayla oğlan bir həmlə çəKİşdilər. İkİ talu sm m üstinə buğanm
KÖpÜK tu rd ı. Nə oğlan yenər, nə buğa yenər. Oğlan fİKr eylədi, ay-

dur: “B ir tam a dirəK u ru rla r, ol tama tayaq olur. Bən bunm alnm a
niyə tayaq olurbən-tururbən-dedi. Oğlan buğanm alnm dan yum ruğın
gedirdi, yolm dan savıldı. Buğa ayağ üstinə turam adı, düşdi; dəpəsinin üstinə yıqıldı. Oğlan bıçağm a əl urdı. Buğanın başm ı Kəsdi.
Oğuz bəgləri gəlüb, oğlan üstinə yığnaq oldılar, təhsin dedilər.
“Dədəm Q orqut gəlsün, bu oğlana ad qosun: biləsincə alub, babasına
varsun. Babasm dan oğlana bəglİK istəsün, təx t alı versün”-dedilər.
Ç ağırdılar. Dədəm Q orqut gəlür oldı. Oğlanı alub babasına vardı. Dədə Q orqut oğlanm babasm a soylamış, görəlim , xanım , nə soylamış.
A ydır:
Hey Dirsə xan! Oğlana bəglİK vergil,
Təxt vergil,-ərdəm lidir!
Boynı uzın bədəvi at vergil,
B inər olsun, hünərlidir!
Ağ ayıldan tüm ən qoyun vergil, Bu oğlana şişlİK olsun, ərdəmlidir!
Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana,
YÜKİət olsun, hünərlidir!
A ltun başlu ban ev vergil bu oğlana,
Kölgə olsun, ərdəm lidir!
Çigin quşlı cübbə ton vergil bu oğlana,
Geyər olsun, hünərlidir!
Bayandar xanm ağ m eydanında bu oğlan cəng etm işdür. Bir buğa öldürm üş sənin oğlın, adı Buğac olsun. A dını bən verdüm , yaşını allah versün,-dedi.
Dərsə xan oğlana bəglig verdi, təx t verdi. Oğlan təxtə çıqdı, babasınm qırq yigidin anmaz oldı. 01 qırq yigit həsəd eylədilər. Birbirinə söylədilər: “Gəlün, oğlanı babasma quvlıyalum . Ola Kİm, öldürə, genə bizim izzətim iz hörm ətim iz onun babası yanm da xoş ola, artıq ola”,-dedilər.
V ardı bu qırq yigidin yigirm isi bir yana, yigirm isi dəxi bir yana oldı. Əvvəl yigirm isi vardı, Dirsə xana bu xəbəri gətürdi; aydır:
“G örürm isin, Dirsə xan, nələr oldı!? Y arım asun-yarçum asun, sənin
oğlm KÜr qopdı, ərcəl qopdı. Qırq yigidin boyına aldı. Qalm Oğuzun
üstinə yüriş etdi.
Nə yerdə gözəl qopdısa, çəKÜb aldı: Ağ saqallu qocanın ağzm
sögdi. Ağ birçəKİü qarınm südin tu td ı.
Aqan tu rı sulardan xəbər Keçə, arq u rı yatan Ala tağdan xəbər
aşa, xanlar xanı Baym dıra xəbər vara. “Dirsə xanm oğlı böylə b id ’ət

işləmiş” deyələr. Gəzdigindən öldigin yeg ola. Baymdır xan səni çağıra, sana qatı qəzab eyləyə. Böylə oğıl sənin nənə gərəK? Böylə oğıl
olmaqdan olmamaq yegdir. Öldürsənə!” - dedilər.
Dərsə xan: “Varın, götürün; öldürəyim!” - dedi. Böylə degəc, xanım, ol namərdlərin yigirmisi dəxi çıqa gəldi və bir quv anlar dəxi
gətürdilər. Aydır: “Qalqubanı, Dərsə xan, sənin oğlm yerindən uru
turdı, köksİ gözəl qaba tağa ava çıqdı. Sən var İKən av avladı, quş
quşladı. Anasınm yanına alub gəldi. A1 şərabm itisindən aldı, içdi.
Anasilə söhbət eylədi, atasma qəsd eylədi. Sənin oğlm KÜr qopdı, ərcəl qopdı. Arqurı yatan Ala tağdan xəbər Keçə, xanlar xanı Bayandıra xəbər vara. “Dərsə xanm oğlu böylə bid’ət eyləmiş” deyələr. Səni çağırdalar, Baymdır xanm qatmda sana qəzab ola. Böylə oğıl nənə gərəK? Öldürsənə!” - dedilər.
Dərsə xan aydır: “Varm gətürün öldürəyim. Böylə oğıl mana gərəKməz!” - dedi.
Dərsə xanm nÖKərləri aydır: “Biz sənin oğlını necə gətürəlim?
Sənin oğlm bizim sözimiz almaz, bizim sözimizlə gəlməz. Qalqubanı
yerindən uru turğıl. Yigitlərin, oxşağıl, boyma alğıl, oğlma uğrağıl,
yanına alub ava çıqğıl. Quş uçurıb, av avlayub, oğlmı oxlayıb öldirə
görgil! Əgər böylə öldirməzsən, bir dürlü dəxi öldirəməzsən, bəllü,
bilgil!” - dedilər.
Soylama:
Salqum-salqum tan! yelləri əsdigində,
Saqallu boz ac turğay sayradıqda,
Bədəvi atlar issin KÖrüb oğradıqda,
Saqalı uzun tat əri banladıqda,
Aqlı, qaralı seçilən çağda,
Qalın Oğuzm Kəlini-qızı bəzənən çağda,
Köksİ közəI qaba tağlara KÜn dəKəndə,
Bəg yİKİtlər cılasm lar bir-birinə qoyulan çağda
Alar sabah Dərsə xan yerindən uru turdı. Oğlancuğm yanına
alub, qırq yigidin boyına saldı, ava çıqdı...
Av aldılar, quş quşladılar. 01 qırq nam ərdin b ir qaçı oğlanm yanm a gəldi, aydar: “Baban, dedi, KeyİKİəri qovsun g ətürsün, bənim
ögimdə dəpələsün, oğlumm at səgirdişin,qılıc çalışm , oq atışm görəyim, sevinəyim, qıvanayım -güvənəyim” - dedi - dedilər.
Oğlandır, nə bilsün? KeyİKİ qovardı gətürərdi, babasmm ögində sinirlərdi: “Babam at səgirdişimə baqsun, qıvansun; ox atışıma
baqsun, Küvənsün; qılıc çalışıma baqsun, sevinsin!”...
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qırq nam ərdlər aydırlar: “Dərsə xan görürm isin oğlanı? Yazıda-yabanda KeyİKİ qoar, sənin ögünə g ətü rər. KeyİKə atarKən oqla
səni u ra r, öldürər. Oğlm səni öldürm ədin sən oğlını öldüri görgilə!”
- dedilər.
Oğlan Keyigi qovarKən babasm m ögindən gəlüb-gedərdi. Dərsə
xan Qorqut sin irli qatı yaym əlinə aldı. Üzəngiyə qalqıb, qatı çəKdi,
uz atdı: oğlanı İ k İ talu sm m arasm da urub çıqdı, yıqdı. Uc toqundı,
alca qanı şorladı, qoynı toldı. Bədəvi atın ın boynm qucaqladı, yerə
düşdi.
Dərsə xan istədi Kİm, oğlancuğm üstinə KÖrəlib düşəydi. 01 qırq
namərd qomadı. A tm ın cilovsm döndərdi, ordusm a gəlür oldı.
Dərsə xanm xatunı “oğlancığımm İİk avıdır”-deyü, atdanayğırdan, dəvədən buğra, qoyundan qoç qırdırdı. “Qanlı Oğuz bəglərin toylıyayım”-dedi. Yumurlanıb yerindən uru turdı. Qırq incə qızı
boyma aldı. Dərsə xana qarşu vardı. Qapaq qaldırdı. Dərsə xanm yüzinə baqdı. Sağlən solına göz gəzdirdi, oğlancuğmı görmədi. Qara
bağrı sarsıldı. Düm yürəgi oynadı. Qara qıyma gözləri qan-yaş toldı.
Çağırıb Dərsə xana soylar, görəlim, xanım, nə soylar:
Bərü gəlgil, başım bəxti, evim təxti!
Xan babamın göygisi!
Qadın anamın sevgisi!
Atam-anam verdigi,
Göz açuban gördigim,
Könül verib sevdigim, a Dərsə xan!
Qalqubanı yerindən urı turdın!,
Yalısı qara Qazlıq atın butun bindin.
Köksİ gözəl qaba tağa ava çıqdm!.
İk İ vardın, bir gəlürsən, yavrum qanı?
Qara gərdunda bulduğum oğul qanı?
Çıqsun bənim Kor gözüm, a Dərsə xan, yaman səgrir.
Kəsilsün oğlan əmən süd tamarım yaman sızlar.
Sarı yılan soqmadm ağça tənim qalqub şişər.
Yalnuzca oğul görünməz, bağrım yanar.
Quru-quru çaylara suçu saldım.
Qara tonlı dərvişlərə nəzirlər verdim.
Ac görsəm toyurdım, yalmcıq görsəm, tonatdım.
Dəpə Kİbi ət yığdım, göl Kİbi qımız sağırdım.
Dİİək ilə bir oğul güclə buldum.
Yalnız oğul xəbərin, a Dərsə xan, degil, mana!

Qarşu yatan ala tağdan bir oğul uçurdınsa, degil
mana!
Qamın aqan yügrəK sudan bir oğul aqıtdmsa, degil
mana!
Aslanla qaplana bir oğul yedirdinsə, degil mana!
Qara tonlu azğun dinlü Kafərlərə bir oğul
aldırdınsa, degil mana!
Xan babamın qatma bən varayım,
Ağır xəzinə, bol ləşKər alayın.
Azğun dinlü Kafərə bən varayım ,
Yaralanub Qazlıq atımdan enməyincə,
Yenümlə alca qanım silməyincə,
Qol-bud olup yer üstinə düşməyincə,
Yalnuz oğul yollarmdan dönmiyəyim.
Yalnuz oğul xəbərin, a Dərsə xan, degil mana!
Qara başım qurban olsun bu KÜn sana!
dedi, zarılıq eylədi, ağladı.
Böylə digəc Dərsə xan, xatunma cavab vermədi. 01 qırq namərd
qarşu gəldi, aydır: “Oğlm sağdır-əsəndir, avdadır. Bu gün-yarm qanda
isə, gəlür. Qorqma, qayırma, bəg sərxoşdur, cavab verəməz”, - dedilər.
Dərsə xanın xatunı qayıtdı, gerü döndi. Qatlanmadı, qırq incə
qızı boyma aldı. Bədəvi ata binüb oğlancuğm istəyü getdi. Qışdayazda qarı-buzı ərinməyən Qazılıq tağına gəldi çıqdı. Alcaqdan yuca
yerlərə çapub çıqdı. Baqsa görsə bir dərənin içinə qarğa-quzğun
enər-çıqar, qonar-qalqar. Bədəvi atm öncələdi, ol tərəfə yüridi.
Məgər, sultanım, oğlan ol arada yıqılmışdı. Qarğa-quzğun qan
görüb, oğlanm üstinə qonmaq istərdi. Oğlanın İKİ Kəlbcügəzi vardı,
qarğayı-quzğunı qoardı, qondarmazdı. Oğlan anda yıqıldıqda Boz atlu Xızır oğlana hazır oldı. Üç qatla yarasm əlilə sığadı: “Sana bu yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoqdur. Tağ çiçəgi anan südilə sənin yarana məlhəmdir”-dedi, ğaib oldı.
Oğlanın anası oğlanın üstinə çapub çıqa gəldi. Baqsa görsə oğlancığı alca qana bulaşmış yatur. Çağıruban oğlancuğma soylar, görəlim, xanım, nə soylar:
Qara qıyma gözlərin uyxu almış, açğıl, axı!..
01 İkİcə sünücİKİn uzun olmış, yığışdır, axı!..
Tənri verən tatlu canın seyranda imiş, endi, dəxi.
Üz-gözində canın varsa, oğul, ver xəbər mana!
Qara başım qurban olsun, oğul, sana!

Nə Qazlıq tağı aqar sənin sularm.
Aqar Kİbi aqmaz olsun!
Bitər sənin otların Qazlıq tağı,
Bitər İK ən bitməz olsun!
Qaçar sənin K e y İK İə rin , Qazlıq tağı,
Qaçar İKən qaçmaz olsun, taşa dönsün!
Nə biləyin, oğul, arslandanmı oldı, yoxsa qaplandanmı
oldı?
Nə biləyin, oğul, bu qəzalar sana nerədən gəldi?
01 gödəndə canın varsa, oğul, xəbər mana,
Qara başım qurban olsun, oğul, sana!
Ağız-dildən bir qaç Kəlmə xəbər mana!-dedi.
Böylə digəc oğlanm qulağına səs toqındı. Başm qaldırdı, yılabıdaq gözin açdı. Anasının yüzinə baqdı. Soylamış, görəlim, xanım, nə
soylamış.
Aydır:
Bərü gəlgil, aq südin əmdigim, qadunım ana!
Ağ b irç ə K İü , iz z ə tlü , canım ana!
“Aqar” ayıda qarğamağıl,
Qazlıq tağının suyınm günahı yoqdır.
“Bitər” ayıda otlarına qarqamağıl,
Qazlıq tağınm suçı yoqdır.
Qaçar KeyİKİərinə qarğamağıl,
Qazlıq tağının günahı yoqdır.
Arslanla qaplanma qarğamağıl,
Qazlıq tağının suçı yoqdır.
Qarğarsan, babama qarğa,
Bu suç, bu günah babamdandır,-dedi
Oğlan yenə aydır: “Ana, ağlamağıl, mana bu yaradan ölüm yoqdır, qorxmağıl! Boz atlu Xızır mana gəldi. Üç Kərrə yaramı sığadı.
“Bu yaradan sana ölüm yoqdır. Tağ çiçəgi, anan südi sana məlhəmdir”,-dedi.
Böylə dİKƏc qırq incə qız yayıldılar, Tağ çİçəkİ döşürdilər. Oğlanın anası əmcəgin bir sıqdı, südi gəlmədi. İk İ sıqdı, südi gəlmədi.
Üçüncidə Kəndüyə zərb eylədi, qanı toldı. Sıqdı, südlə qan qarışıq
gəldi, Tağ çiçəgilə südi oğlanm yarasına urdılar. Oğlanı ata bindirdilər, alubanı ordısına gətdilər. Oğlanı həKİmlərə ısmarlayub Dərsə
xandan saqladılar.

At ayağı küIük, ozan dili çevİK olur, xanım! Oğlanm qırq gündə
yarası önəldi, sapasağ oldı. Oğlan ata binər, qılıç quşanar oldı. Av avlar, quş quşlar oldı. Dərsə xanın xəbəri yoq. Oğlancuğm öldi bilür.
01 qırq namərdlər bunı tuydılar. “Nə eyləyəlim?”-deyü tanışdılar: “Dərsə xan əgər oğlancığm görərsə, oturmaz bizi həb qırar”dedilər. “Gəlün Dərsə xanı tutalım, ağ əllərin ardma bağlayalım, qıl
sicim ağ boynma taqalım, alubanı Kafər ellərinə yonalalım”-deyü Dərsə xanı tutdılar, ağ əllərin ardma bağladılar, qıl sicim boynına taqdılar, ağ ətindən qan çıqınca dÖKdilər. Dərsə xan yayan, bunlar atlu yüridilər. Alubanı qalın Kafər ellərinə yönəldilər. Dərsə xan tutsaq oldı, gedər. Dərsə xanm tutsaq oldığmdan oğuz bəKİərinin xəbəri yoq.
Məgər sultanım, Dərsə xanm xatunı tuymış; oğlancuğma qarşu
varub, soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış.
Aydır:
Görərmisin, ay oğul, nələr oldı?!
Sarp qayalar oynanmadı, yer oyruldı.
Eldə yağı yoğKən sənin babanm üstinə yağı gəldi.
01 qırq namərd—babanın yoldaşları babanı
tutdılar.
Ağ əllərin ardına bağladılar.
Qıl sicim ağ boynına taqdılar.
Kəndülər atlu, babanı yayaq yüritdilər.
Alubanı qalın Kafər ellərinə yönəldilər.
Xanım oğul! Qalqubanı yerindən urı turğıl!
Qırq yigidin boyma alğıl!
Babanı ol qırq namərddən qurtarğıl!
Yüri, oğıl!
Baban sana qıydısa, sən babana qıymağıl!-dedi.
Oğlan anasınm sözin sımadı. Buğac bəg yerindən uru turdı. Qara polat uz qılıcın belinə quşandı. Ağ tozlıca qatı yaymı əlinə aldı.
Altun cidasın əlinə aldı. Bədəvi atm tutdu durdı, bütün bindi. Qırq
yigidin boyına aldı. Babasmm ardmca yortub getdi.
01 namərdlər dəxi bir yerdə qonmışlardı. A1 şərabm itisindən
içərlərdi. Buğac xan çapub yetdi. 01 qırq namərd dəxi bunı gördilər,
ayıtdılar: “Gəlün varalım, şol yigidi tutıb gətürəlim . İKİsini bir yerdə Kafərə yetürəlim ”,-dedilər. Dərsə xan aydır: “Qırq yoldaşım,
aman! Tənrinin birliginə yoxdur güman! Mənüm əlümi şeşini, qolça
qopızım əlümə verin, ol yigidi döndərəyim. GərəK bəni öldürün, gərəK dirgörün, qoyu verin!-dedi.

Əlini şeşdilər, qolça qopuzm əlinə verdilər. Dərsə xan oğlancuğı
idüyin bilmədi, qarşu gəldi; soylar, görəlim, xanım, nə soylar.
Aydır:
Boynı uzun bədəvi atlar gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içində binədin varsa, yigit, degil mana,
Savaşmadm-uruşmadm alı verəyim, döngil gerü!
Ağayıldan tümən qoyun gedərsə, mənim gedər.
Sənin də içində şişligin varsa, degil mana,
Savaşmadm-uruşmadm alı verəyim, döngil gerü!
Qaytabandan qızıl dəvə gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içində yÜKİətin varsa, yigit, degil mana,
Savaşmadm-uruşmadm alı verəyim, döngil gerü!
Altun başlu ban evlər gedərsə, bənim gedər,
Sənin də içində odan varsa, yigit, degil mana,
Savaşmadm-uruşmadm alı verəyim, döngil gerü!
Ağ yüzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə, bənim gedər,
Sənin də içində nişanlm varsa, yigit, degil mana,
Savaşmadm-uruşmadm alı verəyim, döngil gerü!
Ağ saqallu qocalar gedərsə, mənim gedər,
Sənin də içində ağ saqallu baban varsa, yigit, degil
mana,
Savaşmadm-uruşmadm qurtarayım , döngil gerü!
Mənim üçün gəldünsə, oğlancığım öldürmişəm.
Y igit, sana yazığı yoq, döngil gerü!-dedi.
Oğlan burada babasma soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış.
Boynı uzm bədəvi atlar gedərsə, sənin gedər;
Bənim də içində binədim var,
Qomağım yoq qırq namərdə!
Qaytabanda qızıl dəvə sənin gedər,
Mənim də içində yÜKİətim var,
Qomağım yoq qırq namərdə!
Ağayılda tümən qoyun sənin gedər
Mənim də içində şişlİKİm var,
Qomağım yoq qırq namərdə!
Ağ yüzlü, ala gözlü gəlin sənin gedərsə,
Mənim dəxi içində nişanlım var,
Qomağım yoq qırq namərdə!

Altun başlu ban evlər sənin gedərsə,
Mənim də içində odam var,
Qomağım yoq qırq namərdə!
Ağ saqallu qocalar sənin gedərsə,
Mənim dəxi içində bir əqli şaşmış,
Biligi yetmiş qoca babam var,
Qomağım yoq qırq namərdə!-dedi.
Qırq yigidinə dilbənd saldı, əl eylədi. Qırq yigit bədəvi atın oynatdı, oğlanm üzərinə yığnaq oldı.
Oğlan qırq yigidin boyına aldı, at dəpdi, cəng və savaş etdi. Kiminün boynm urdı, Kİmini tutsaq elədi. Babasmı qurtardı, qayıtdı,
gerü döndi.
Dərsə xan burda oqlancığın sağ idügin yenə bildi. Xanlar xanı
oğlana bəglig verdi, təxt verdi. Dədəm Qorqut boy boyladı, soy soyladı, bu Oğuznaməyi düzdi-qoşdı, böylə dedi:
Anlar dəxi bu dünyaya gəldi, Keçdi.
Karvan g ib i qo ndı, KÖçdi.
Anları dəxi əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya yenə qaldı...
Qərə ölüm gəldigində Keçit versün.
Sağlığla sağıncın, dövlətin həq artursın.
01 ögdigim yuca tənri dost olubanı mədəd irsün.
Yum verəyin, xanım:
Yerli qara tağların yıqılmasun!
Kölgəlicə qaba ağacm Kəsilməsün!
Qamən aqan görKİi suyın qurumasın!
Qanadlarm ucları qırılmasun!
ÇaparKən ağ-boz atın büdrəməsün!
Çalışanda qara polat uz qılıcm güdəlməsün!
DürtüşərKən ala göndərin ufanmasun!
Ağ birçəKİü anan yeri behişt olsun!
Ağ saqallu baban yeri uçmağ olsun!
Həq yandıran çırağın yana tursun!
Qadir tənri səni namərdə möhtac eyləməsün, xanım,
hey!...

YUSİF BALASAQUNLU

KÜTÄTQU BİLİK

u sif Xas Hacib Balasaqunlun (1017-1077) K aşqarda yazıb
b itird iy i (1069) "K utatqu bilİK" ("XoşbəxtlİK elminin
əsasları") m əsnəvisi türK islam ədəbiyyatınm İİk böyÜK əsəridir.
Qaraxanlı, yaxud K aşqar türKcəsində qələmə alınmış əsər əruz
vəzninin m ütəqarib bəhrindədir. "K utatqu biliy"in meydana çıxması
göstərdi Kİ, islam ı qəbul edən türK təfəKKÜrü (və dili) müsəlman
dünyasm m böyÜK m ənəvi m ədəniyyət ab id ələrin i y aratm ağ a
qadirdir.
Ü m um iyyətlə, TürK Ü standa b ir neçə əsr davam edən
Q araxanlılar haKİmiyyəti dövründə (840-1212) türK İərin Islam
dinini qəbul etm əsi KÜtləvi hal alm ış, İİk böyÜK türK-islam
mütəfəKKİrləri də məhz bu dövrdə yetişm işlər. Və təsadüfi deyildir
Kİ, Y .Balasaqunlu da öz möhtəşəm əsərini Q araxanlı hÖKmdarı Satuq
Buğra xana təqdim etm iş, istedadı m üqabilində Xas ünvanı ilə
yanaşı Hacib rütbəsinə layiq görülm üşdür.
Y .B alasaq u n lu n u n "K u ta tq u Mİİk " əsəri türK -m üsəlm an
düşüncəsinin dövlətçilİK, idarəçilİK m əh arəti, qayda-qanunlarla
yaşamaq ehtiyacı barədə İİK sözüdür.
Y

Mərhəmətli, mehriban Tanrının adı ilə
H əm dü şÜKÜrlər və alqışlar olsun ən əziz, ən ulu Tanrıya Kİ,
böyÜKİÜK sahibi, ən qüvvətli padşahdır, yeri-göyü yaradandır, bütün
nəfəs alanlara ruzu verəndir. O nə istəsə qılar, nəyi istəsə yerinə
yetirər. Yafəlü ma yaşay və YahKəmu ma Y urid (Yə'ni nəyə istəsə
qəsd edər, nəyə ixtiyar qılsa hÖKm edər). BeləlİKİə, adam lar arasında
əzəmətlə ucalmış T anrının rəsuluna sansız salam lar olsun. Rəsulun
səfdaşları olmuş əziz və qiym ətli səhabələr üzrə, rizvan allahu
əleyhüm əcməinə (yə'ın onların ham ısınm üstünə T anrınm razılığı
saçılmışdır). Bu Kİtab olduqca əzizdir. Çin alim lərinin məsəllərilə
yaradılıb. Maçin şairlərinin şe 'rlə ri ilə bəzənmiş bu Kİtabı oxuyan,
bu beytlərin m ə'nasm ı anlayan Kİşi Kİtabdan da əzizdir. Maçin
alim ləri, şairləri bu qərara gəldilər k İ, Gündoğan vilayətində,
TürKÜstan ellərində B uğraxan dilində bircə Kimsə bu Kİtabdan yaxşı
Kİtab yaza bilməz. Bu Kİtab hansı padşahlığa, yaxud hansı iqlimə
yetsə, hədsiz yaxşılığm dan, son dərəcə cazibəli olduğundan həmin
ellərin alim ləri qəbul edib hər birinə m üxtəlif ad, ləqəb verdilər.
Çinlilər "ədəblər müİKÜ" dedilər. Maçin məlİKİnin nədim ləri
"MəmlƏKƏÜn aynası" adlandırdılar. G ündoğanlılar "Zinətül üm əra",
İranlılar "TürKÜn şahnam əsi" adı verdilər. Bu yolla bə'ziləri bu
Kİtabı "MəmləKətin nəsihətnam əsi", tu ran lılar isə "Qutadqu bilİK"
(səadət gətirən elm) adlandırıblar. K itabm tərtibçisi Balasaqunda
doğulan, pəhriz sahibi, y ə'ni dözüm lü, səbrli, qənaətcil b ir Kİşidir.
K itabı K aşğarda bitirib Gündoğan məlİKİ Tavğaçxan dərgahm a
gətirm işdir. M əİİk onu əzizləyib, dəyərləndirib öz saraym da Xas
hacib etm işdir. Buna görə Y usif ulu Xas Hacib adı m əşhur olub
dünyaya yayılm ışdır. K itab bu fəzilətlərilə qiym ətlidir. Biri -ədl,
İKİncisi -dövlət, üçüncüsü -əql, dördüncüsü -qənaət. Y ə'ni bunlarm
hər birinə TürKcə bir ad verilib. Yazar ədlə Gündoğdu adı qoyub kİ,
padşahdır, dövlətə Aydoldu adı verib k İ, vəzirdir, əql üçün
Ögdülmüş adını seçib Kİ, vəzirin oğludur, qənaətə Ozğurmuş adı
qoyub Kİ, Ögdülmüşün qardaşıdır. BöyləlİKİə, onlarm arasmdaKi
heKayəni sual-cavab şəKİində qurm uşdur. Qoy oxucunun KÖnlü
açılsın, m üsənnifi özgü dualar ilə yad qılsın, inşaallaah.
H am ıdan h ər Kəsdən ü stü n d ü r xuda,
T ək ona y araşır dua-səna da.
Tərcümə Xəlil Rza UlutürKİindür.

BöyÜKİÜK sahibi zülcəlal odur,
Y aradan, törədən, pürKəmal odur.
Odur yerin-göyün, xəlqin yiyəsi,
Nuş elə sənindir min bir töhfəsi.
Ondan ruzu alar aləmdə hər k əs,
Ham ını yedirər, təK özü yeməz.
Y edirər, içirər, ac qoymaz heç vaxt,
H ər nəfəs sahibi onunla xoşbəxt.
O Kİmi istəsə şan-şöhrət verər,
Ləyaqət, əzəmət, şüçaət verər. ,
Seçmə rəsulunun m innətdarıyam ,
Dörd böyÜK Kİmsəyə salam, ehtiram .
Məhəmd peyğəmbər xilqətin başı,
Göz-qaşı, varlığı, can çırpm ışı.
Bu Kİtab nə qədər müqəddəs, əziz,
BilİKİər dənizi, ən təmiz dəniz.
Ondadır bərəKət, hər qədri qiym ət,
Ülviyyət, səadət, şÜKrü qənaət.
Gör necə düzülüb alim lər sözü,
Inci sandığıdır, zəKa güzgüsü.
Məşriq ıəlİKİəri, Maçin bəyləri
Seçib bircə-bircə d ü rrü , gövhəri.
K itabm ı, sal qaya, yoxsa xəzinə?
Dürdanə taparsan, düşsən izinə.
Alimdən alimə irsdi, nə yaxşı,
Min dəfə oxuya, açlamaz naşı.
A1 oxu, bərq vursun ovcunda almaz,
Heyif, bə'zi türKİər vecinə almaz.
K itabdan feyz alan -özgə b ir cahan!
Bu həddə bəİKƏ də uçalmaz yazan,
Bu Kİtab göz nurun, KÖnül çırağın,
H ər İkİ dünyada arxan, dayağın.
Macin alim ləri Çin həKİmləri,
Onun heyranıdır haçandan bəri.
Dolaş TürKÜstanı, Məşriqi çox-çox,
Cahanda bu qədər ülvi Kİtab yox
K itabm qədrini bilənlər bilər,
H ardandır nadanda o cürə hünər?
Ey dost, hər naşıya vermə Kİtabı.
Vermə, yoxsa onda eşq inqilabı.

Onu bilİKSİzlər dərK edə bilməz,
Əzizlər, oxşayar zəKa saçan kəs.
Buğraxan dövründən alıb sürünü,
Xan dili, xan ruhu, xan ölçüsünü.
Bu cür Kİtabı heç olubmu yazan?
Kimdə var bu ilham, bu ruh, bu lisan?
Knmin bal saçılıb qaymaq dilindən,
Əyilib öpərəm onun əlindən.
Başqa bir ad verib ona hər şəhər,
YerdəKİ, göydəKİ ariflər, ərlər.
Hər elin hər yurdun biliciləri,
Alıb sapa düzmüş bu inciləri.
Çinlilər ad verib "MüİKÜn ədəbi",
Macinli "Ənisül məmalİK" deyib.
Şərqdə heyranları görün nə qədər,
"Zinətül ümara" demiş çinlilər.
"Şahnamə" söylədi İranlı ona,
"Qutadqu bilİK"dir şöhrət Turana.
Dildə, təfəKKÜrdə min-min möçüzə,
Gəlib bu Kİtabda çıxmışdır üzə.
Zor imiş Kİtaba ad verən ustad,
Tanrısı yar olsun, açsm qol-qanad.
TürKcənin qüdrəti, cür'əti, əzmi,
Bu gözəl Kİtabm bayramı, bəzmi.
Bu Kİtab hər Kəsin dərdinə çara,
Dayaqdır illah k İ, hÖKmdarlara.
MüIk alan sultanlar daim qayğılı,
Nə cür oturmalı, nə cür durmalı?
Dövləti qurmağı öyrənməlidir,
Ona nələr məçhul, nələr bəllidir.
Qalxıb, abad olur, çÖKÜr də dövlət,
Tərəqqi, tənəzzül ən böyÜK heyrət!
Nə cür qanad tapır qəhrəman ordu,
Nə cür xilas edir əzilən yurdu?
Açıb bu K İtab d a y e rin d ib in i,
Vermişəm hər şeyin öz tərtibini.
Dövləti ucaltmaq istəyən Kİşi,
Yalnız müdrİKİərə ta p şırar işi.
GərəKİi, ürəKİi, səxavətli ər,
Min-min şüa saçan qəmərə bsnzər.

Qüdrətli şahlarda xalqın haqqı var,
Xalqı ucaldanlar daim ucalar.
Şaha qüdrət versin rəiyyət gərəK,
Şah xəlqi qorusun göz bəbəyitəK.
Döyüşdə mərdanə qılmc tutm ağı,
Ordunu qaldırıb cəngə atmağı.
Nə çür darmadağm edib atmağı,
Əzməyi öyrətdim, başa düş məni.
Göstərdim Kİtabda hər bir tədbiri,
Xalqı xilas edən hərbi tədbiri.
Qüdrətli sültanı çox sevər ellər,
Üzünü görməyi təbərrİK bilər.
Şah gərəK ucaltsın xidmət əhlini,
Dərgahdan qovlasm illət əhlini.
Tanısın dürüstü, nadürüstü də,
Alov boğulmasın KÜldə, tüstüdə.
Burda yırtıcı da, baş Kəsən də var,
Canını verməyə tələsən də var.
Cəsur, vəKalətli, qəhrəman ürəK,
Nə umar: dağ boyda x əzin ə gərəK.
Şahm rə iy y ə tə v a rs a rə ğ b ə ti,
Gedər əziyyəti, olmaz möhnəti.
Sultan, ucuz tutma nəsihətimi,
Dua qıl, alqışla bu adətimi.
Nəzər sal, anla Kİ, Kİtab yazan ər
Ən böyÜK sərvərdi, ən böyÜK hünər.
Şah bəxtiyar olar, gedər irəli,
DərK etsə öydüyüm fəzilətləri.
Anlayar cahanda nədir KİşilİK,
MərdlİK, paKİzəlpK, əndişə, bilİK.
Əslimdən, nəslimdən söz açır dilim,
Nə cür çiçəKİəndi vətənim, elim.
Öz doğma elimdən çıxandan bəri,
Yazdım, tamamladım bu şah əsəri.
Yetirdim Kəmala Kaşğar elində,
Verdim hər vəsfini ana dilində.
Xanlar xanı Tavğac Qara Buğranm
Önündə səsləKdi şe'rim, dastanım.
Verdi qələm haqqı, ən'am mÜKafat,
Məni əzizlədi o qüdrətli zat.

Mənə xas h a c ib lİK ünvanı verdi,
Yaxmlıq, doğmalıq imKanı verdi.
Yusif Xas haçibi əzizlədilər,
Sayıldı hünərvər, müdrİK, mö'təbər.
Bu Kİtab-şairin müqəddəs yÜKÜ,
Xəlqə nişan verir dörd təbərrÜKÜ.
Birinci ədalət-haqqm əsası,
İKİnci dövlətdir-iqbal arxası.
Üçüncü-idraKdır insana şöhrət,
Dördüncü-qənaət, məğzində səhhət.
Mənəm nişan verən nədir səadətƏdalət, qənaət, təfəKKÜr, dövlət.
Verdim ədalətə Gündoğdu adı,
Şahlıq, sultanlıqdır onun muradı,
VəzirlİK mövqeyi tutan Aydoldu,
Doğrudan dövlətin dayağı oldu.
İdraKa verm işəm Ögdülmüş adı,
Vəzirin oğludur, əqlin ustadı.
Odğurmuş admı aldı qənaət,
Yaxmdır vəzirə bu ülvi xilqət.
Kitabm məğzidir bu dörd fəzilət,
Yazıb bitirmişəm, qanımda qeyrət.
Ərəbcə, tacİKCə bu cür Kİtab çox,
Bizim dilimizdə, heyhat, misli yox.
Bunun qiymətini bilənlər bilir,
Bu cür zəKalara a rif deyilir.
TürKCƏ təranələr qoşmuşam sənə,
Oxu da, unutma, dua qıl mənə.
Mən ötdüm aləmdən, sən eşit özün,
İbrət al, qüdrət ol, açılsm gözün,
İlahi, aləmdə hər kəsə yar ol,
Mö'minə ruzu ver, İİk pərəstar ol.

FƏSİLLƏR SADALIĞI:
Kitabın başlanğıcı, yeddi planet, on İkİ bürç.
İnsanın qədri, qiyməti.
Dilin xislətləri, faydası, zərərləri.
Kitab yazarı öz üzrünü bildirir.

Öyüdünü, nəsihətini söyləyir.
Bİİİk, oxu fəzilətlərini, faydasını anladır.
Kitabın düzülüşünü, yazarm yaşını aytır.
Qılıq, əhval pozuqluğunun zərərlərini aytır.
Kitabın başı, Gündoğdu, ədalət üstünə söz.
Aydoldu Gündoğdu hüzuruna gəlmiş.
Aydoldunun Gündoğdu xaqanla görüşü.
Aydoldu dövlət xadimi olduğunu bildirir.
Yenə dövlətin sifətlərini, fəzilətlərini aytır.
Dövlətin vəfasızlığı, gəldi-gedər olması.
Gündoğdu Aydolduya özünü tanıtdırır.
Gündoğdu ədl sifətini biliyilə nişan verir.
Aydoldunun Əİİk bəyə sualı.
Əİİk bəyin Aydolduya cavabı.
Danışmaq yaxşımı, yoxsa susmaq?
Qutun ağmalığmı, dövlətin vofasızlığını aytır.
Aydoldunun oğluna nəsihəti.
Aydoldunun Əİİk xaqana öyüd Kİtabı.
Əİİk xaqanm Ögdülmüşü öz hüzuruna çağırması,
Əİİk xaqanm Ögdülmüşə sualı.
Ögdülmüşün Əük xaqana cavabı.
Oxunun (mütaliənin) yeri.
Bəylər necə olmalıdır.
Vəzirlər neçə olmalıdır.
Qoşun başçıları neçə olmalıdır.
Hasiblər necə olmalıdır.
Pərdədərlər necə olmalıdır.
Elçilər neçə olmalıdır.
Baş Katib-yazıçı necə olm alıdır.
Xəzinədar neçə olmalıdır.
Dəstirxançılar gecə olmalıdır.
Şərabçılar necə olmalıdır.
Bəylərin xidmətKarlara borcu.
Əİİk bəyin Ögdülmüşə sualı.
Gündoğdunun Odğurmuşa məKtub göndərməsi.
Ögdülmüşün Odğurmuş ilə Konuşması.
Dünyanm fəzilətləri, faydası, zərərləri.
Dünyanın qüsurları, eyibləri.
Fani dünyada baqiliyi qazanmaq yolları.
Əİİk məKtubunun çavabım göndərir.

ƏlİKİn Ögdülmüşü Odğurmuşun yanma İKİnci
gəz göndərməsi.
İK İn c i K onuşm anm bəyanı.

Bəylər xidmətinin qanun-qaydaları.
SaraydaKi qapıçılar ilə rəftar.
Evlənmə, oğul-qız tərbiyəsi necə olmalıdır.
Rəiyyətlər ilə rəftar.
Qonaqlığa getm əK , getm əm əK haqqmda.
Süfrə başmda ədəb qaydaları.
Yığmcağa də'vət qaydaları.
Fani aləmdən üz döndərib baqiliyə can atma.
QafillİKdən oyanmağm bəyanı.
Əİİk Ögdülmüşü ziyarət üçün adam göndərir.
Odğurmuşun Əİİk hüzuruna gəlişi.
Odğurmuşun Əİİk bəyə öyüdü.
E1 abadanlığmm mənfəətləri.
Ögdülmüşün vaysmıb tövbəyə dayanışı.
Yaxşılığa yaxşılıq.
Odğurmuş xəstələnir. Ögdülmüşü çağırtdırır.
Odğurmuşun yuxu görməsi.
Ögdülmüşün qardaşına sarı getməsi.
Fani dünyaya vurulub yaşayışı zay etməK haqqmda,
Dövranm gəldi-gedərliyi, dostlarm vəfası.

MƏRHƏMƏTLİ, MEHRİBAN
TANRININ ADI İLƏ
Yüz min alqış sənə, ey pərvərdigar,
Vahid, ulu Tanrı, fənadan Kənar.
Sehrinlə yaratdm ənginlİKİəri
Ərzi, al günəşi, ayı, üİKəri.
Qadirsən, "01" dedin, oldu bu dünya,
Yer-göy, varlıq, hər şey hÖKm ünlə əhya,
Bütün varlıqlarm dərdi var İKən,
Dərdsiz və şərİKSiz özünsən.
Ey qadir, ey azad, əbədi ustad,
Səndən özgəsinə yaraşmır bu ad.
BöyÜKİÜK, qadirlİK yalnız sənə xas,
Vahidsən, ölməzsən, mislin tapılmaz.

Varmı taym, mislin? Yox...
Yeganəsən. Əzəllər əzəli, sonsuzsan, əhsən.
Sığmır təsəvvürə yeganəliyin,
Hər kəsə pay verir azadəliyin.
Şəksİz yeganəsən, ey ölməz ata,
Nə tə ftiş ə s ığ d ın , nə K ain ata.
İç sirri, dış sirri göstərən mayaK,
Gönlümə yaxmsan, gözümdən uzaq.
Ay və günəş K İm i iş ıq saçırsan,
Varmı varlığını dərK edən insan.
Şeyxlər yığmı, vahidsən ey pir,
Özün yaratmısan, hər şey sənindir.
Hər şey gəldi-gedər... sənsə daim sağ,
Yaradan, yaşadan özünsən ancaq.
Hər bir yaranmışm yanmda şahid,
Özün şahidsizsən, ey ulu vahid.
Tanrınm oxşarı, tayı, misli yox,
Hansı idraK onu qavramış az-çox?
Nə gəzər, nə yatar... daim oyaqdır,
Misli, bənzəri yox... olmayacaqdır.
Nə sağda, nə solda, nə əvvəldədir,
Nə altda, nə üstdə... yersizmi o pir?
MəKanı yaratdın... öz məKanı yox,
Onsuz heç b ir Kəsin bir imKanı yox.
Ey hər sirrə yaxın, hər qəlbə əziz,
Surətlər, şəKİllər səndədi şəksİz.
Sənin yaratdığın dağlar, dənizlər,
Ucalar, çÖKƏKİər, çöllər nə qədər!..
Sənindir göy səma, min-min ay, üİKər,
Qaranlıq gecələr, aydın gündüzlər.
Uçanlar, gəzənlər, nəfəs alanlar,
Səndən ruzu tapıb oldu bərqərar.
Ərşdən başlamış nəm torpağacan,
Atam, sən vermisən hər canlıya can.
İm a n ı K am il tu t , ey haqqa tap an ,
Bir olan Tanrıya elm ilə inan.
Sən soruşma onun necəliyini,
"Amin!" de, dərK elə incəliyini.
Hardadır, nə cürdür, sorma maraqla,
Yerdəmi, göydəmi, özünü saxla.

------

Əfv et suçlarımı, ey ucam-ulum,
Sən dərdsiz ağamsan, mən dərdli qulun,
Sənə sığınmışam, sənsən pənahım,
Darda əlimdən tut, ey qibləgahım.
Yetirsin peyğəmbər mənə özünü,
Yapışsın qolumdan qiyamət günü.
Salam, dərd eşinə, yüz min salamlar,
Onlara həmişə məhəbbətim var.
Göstər qiyamətdə o paK üzləri,
Bizə yol göstərsin müdrİK sözləri.
Vəsfinə acizəm, ey canım-gözüm,
Həmdimi özün qıl, tÜKənir sözüm.

PEYĞƏMBƏR ƏLEYHİS SƏLAMIN
FƏZİLƏTLƏRİ
Tanrı elçisiydi həzrət peyğəmbər,
Xəlq içrə m ötəbər, KİşilİKdə ər.
Məş'ələ çevirdi zülmət gecəni,
Hüsnünün nuruna qərq etdi səni.
O xəbər gətirdi pərvərdigardan,
Doğru yola çıxdm, sən ey qəhrəman.
Ata-anasını fəda qıldı o,
Yalnız ümmət üçün açdı doğru yol.
Nə gündüzlər yedi, nə gecə yatdı.
T ək səni tanrıdan sordu, ucaltdı.
O sənin u ğ ru n d a çox çəKdi nalə,
Sən ona həmd qıl, səadət dilə.
Bütün qayğıları ümlmət üçündü,
Ümmətin uğrunda, məş'ələ döndü.
Atadan, anadan yaxm, mehriban,
Ümməti sorardı yalnız Tanrıdan.
O el səadəti, allah zəhməti,
Tanrı vergisiydi xülqü, xilqəti.
İpəK təbiətli, əliaçıq, mərd,
Qılıqlı, mehriban həzrət Məhəmməd!
Hanı yerdə, göydə qədər əziz?
Tanrı qarşısında hörməti hədsiz,
Bütün başçılara bir göz işığı,

Bütün peyğəmbərlər ondan aşağı.
Mən onun yoluna KÖnül bağladım,
Qövmünü, hÖKmünü bərK qucaqladım.
Ozün ehtiyat tu t m ənim KÖnlümü,
Onunla oyanım qiyamət günü,
İlahi, əlimdən özün yapış gəl,
Bədirlənmiş Ay təK gördüm üzünü.

PEYĞƏMBƏR SƏHABƏLƏRİNİN,
RİZVANALLAHİ ƏLEYHİM, FƏZLLƏRİ
Alqışa layiqdir onun dörd eşi Məsləhət məbədi, ülfət günəşi.
İkİ qaynatası, İkİ damadı,
Xəlqin sevim lisi qolu, qanadı.
Hamıdan birinci öndəydi Atiq,
Gözü-Könlü doğru, Tanrıya sadiq,
Malım da, canım da qurbandır! dedi. Yalnız rəsuluna sevinc dilərdi.
Hələ xalq əsilli Faruq adlı ər Dilində yaşardı qəlbindəKİlər.
Xəlqə şəriəti nişan verərəK,
Qaldırdı pərdəni, göstərdi örnəK.
Sonra Osman gəldi, o ülvi xilqət,
Kişilər Kİşisi, əliaçıq, mərd.
Cüt qızmı verdi pvyğəmbər ona,
Osa canını da öz rəsuluna.
Hələ həzrət Əli -mərdlİK məşəli,
Əqlinə təslimdi qıhnclı əli.
Comərd, əliaçıq, himməti uca,
BilİKİi, tədbirli, gənc İKən qoca,
Dinin, şəriətin dayağıdılar,
Onlara zülm etdi Kafər o Kİ var.
Bu dörd eş mənimçin dörd mizac gibi,
Verdilər qəlbimi, diriliyimi.
Üzümü tutmuşam pərvərdigara,
Min salam yetirir məndən onlara.
Onlara səadət, sevlnc verim mən,
Qiyamət günündə tutun əlimdən.

ŞÖYKƏTLİ, ZƏFƏRLİ, MƏDƏDLİ,
HƏQİQƏT VƏ DİN DAYAĞI TAVĞAC ULU
BUĞRA QARA XAN ƏBU ƏLİ HƏSƏN
BİNNİ ARSLAN XAN RƏHMƏTULLAHİ
ƏLEYHİM ŞƏ NİNƏ
Öncə Şərqdən əsdi bahar yelləri,
Sonra ətir saçdı cənnət gülləri.
Deyəsən bir azca boz idi dünya,
Əlvan rənglər ilə bəzəndi dünya.
ÇəKdi dövlət yayı səfalı bahar,
Qışa hÖKm elədi: "Kənar ol, Kənar".
Günəş şö'lə çəKdi, qayıtdı yenə,
Balıq quyruğundan Quru bürcünə.
Necə ətir saçdı ağaclar, ləKİər,
Al, sarı, qırmızı, yaşılca rənglər.
Yaşıllıq pərdəsi tutdu hər yanı,
Tavğac yola saldı Çin Karvanını.
Necə zənginləşdi dərələr, dağlar,
Al, yaşıl geyindi bağçalar, bağlar.
Güldü, qah-qah çəKdi türlü çiçəKİər.
Ipar Kafur ə tri dənizlər qədər.
Qərənfil nəfəsli səba KÜləyi,
Dağıtdı aləmə mişK, ipar iyi.
Tutmuş yeri-göyü qırqovul, ağquş,
Qaz, ördəK sədası nə xoş olurmuş.
Göydə cəh-cəh vurur durna qatarı,
Dəvə Karvanımı nazlı uçarı?
Eşini çağırır ilarquş yalqız,
Yoxsa sevdiyini haraylayır qız.
K əkİİk qəhqəhəsi düşür dağlara,
Ağzı qan Kİmidir, qaşı qapqara.
Göydə qağıldayan qara qarğalar,
Yerdə qəmzə satan qızamı oxşar?
Gülşəndə sonalar-bülbullər ötər,
İbrani surunu çalar sərasər.
ƏlİKİər, çüyürlər çəmən nəfəsli,
İnəKİər, buğalar ülfət nəfəsli.
Göylər göz yaşıyla dedi sözünü,

Güllər qah-qah çəKİb açdı üzünü.
Mənə tə'nə vurdu dünya gülnəfəs, Xaqanın üzünü görmədinmi bəs?
BəIkə yuxlayırsan, dur, aç gözünü,
BəIkə eşitmirsən, eşit sözümü.
Neçə ildən bəri mə'yus, dul idim,
Atdım dul donumu, ağ libas geydim.
Ulu xaqan oldu bəyim... bəzəndim,
Uğrunda canım da qurbandır, dedim.
Bulud gumbuldadı, davud döyərəK,
Xaqan qılıncıtəK bərK vurdu şimşəK.
Qılmc yıldırım lar sıyırdı qından,
Dağlar siİKƏləndi qışqırığmdan.
Aləmi fəth etdi Tavğac Buğraxan,
Ona peşKəş olsun qoy İKİ cahan.
Ey dinin şövKəti, haqqın qılıncı,
Dövlətin dayağı, millətin tacı!
Bayat hasil etdi düəKİərini,
Bayat mədədKarın hifz etsin səni.
Ey dünya cəmalı, dovlət dayağı,
Arslan tərpənişli haqqın bayrağıBəxt sənə əl verdi, fələK qılınc-qın,
Bəxtini, təxtini Tanrı saxlasm.
Aləm aram tapdı xaqanı görcəK,
Rəng-rəng ərm ağanlar göndərdi fələK,
Çıxdı od yuvadan aləm quşlaKi,
Rumun qeysərləri, hindin racları.
Mədh edib, şad olub qucaqlaşdılar,
Sevinc taxta çıxdı, aşıb-daşdılar.
Bürüdü aləmi nə qədər çİçək,
Dağ-dərə, çöl-çəmən çiçəKdən göyçəK.
Xoşdur qönçə-qönçə ətir saçanlar,
Yaşıla ağ üzlə qapı açanlar.
Çİçək var -alovlu qəlyan çəKmədə,
Çİçək var, göbəyi mişK tÖKmədə.
Şərqdən ərm ağanlar daşıyan da var,
Qərbdən xidmət üçün gələn can da var.
Vaxt gəlib qapıya xidmət etməyə,
Qapılar açılır, hörmət etməyə.
Yazın xidmətilə fəxr etdi topraq,

Düşmən boyun əydi, təslim olaraq.
Xaqan davulları KÜKrədi, daşdı,
Görməyən gözlərin uyğusu qaçdı.
Aləm aram tapdı, yol açdı bəxtə,
Xaqan ədaləti çıxardı təxtə.
Səxavət üzünə tamarzı qalan,
Qoy gəlib xaqanı görsün yaxmdan.
Cəfasız, vəfalı Kİşi istəsən,
Onun gözlərinə diqqət yetir sən.
N ə'f umsan, düşmədən borca, ziyana,
Bəri gəl, xidmət qıl, KÖnül ver ona.
Xoşrəftar, mülayim, mehriban, adil,
Aqil ər özüdür, özgəsi deyil.
Ey gözəl xilqətli, müqəddəs uru,
Var olun, qalmasm aləm qupquru.
Ey TürKİərin bəxti, şÜKr etməK, gərəK,
Sənə dövlət verdi çin verdi fələK.
A talar sözündə bir tə'bir də var:
Atanm KÖhləni övlada qalar.
Min hədiyyə vermiş sənə bu aləm,
"Qutadqu bilİK”dir mənim hədiyyəm.
Növ-növ ərm ağanlar Keçəri, əbəs,
Mənim ərmağanım əbədi, ölməz.
Mal-dövlət tÜKənir axar su Kİmi,
Söz əbədi qalır, gəzir aləmi.
Yazıldı Kİtaba xaqanın adı,
DeməK, Kİtabla bir əbədi qaldı.
Ya rəbb, mədədKar ol hər işdə ona,
Daim dövlət quşu qonsun başma.
Dostunu uca tut, düşmənini yıx,
Sevinci bol olsun, dərdi azacıq.
Qoy yağsm yağışlar, güllər açılsın,
Bağlar yaşıllansın, ətir saçılsm.
O tapsm bəxtini, sınmasın qaşı,
Əyilsin önündə düşmənin başı.
Boz yer olmaymca mis Kimi qızıl,
Ovcu lalə-lalə, baqrı yamyaşıl.
TürK təxti, türK bəxti yaşasm, gülsün,
Onu görməyənin gözü tÖKÜlsün.
Gözündə qalmasiK bir diləK, arzu,

Ucaltsm başını mədədKar özü.
Xalqına fəxr ilə həmdəm Kəsilsin,
Bir Loğman ömrünü yaşaya bilsin.

YEDDİSƏYYARƏ
VƏ ON İKİ BÜRC
Yaradan, boy verən, əfv edən ağam,
MübarəK admla sözə başlaram.
Könlüncə yaratdın sonsuz aləmi,
Günəş, Ay-işıqlı cüt salxım Kİmi.
Yaratdm fələyi-dolanar, dönər,
Ulduzu gah yanar, gah lapdan sönər.
Ozünsən xəlq edən min-min üİKəri,
Zülmət gecələri, ağ gündüzləri.
Bu mavi səmada ulduzlar rəng-rəng,
Biri yolgöstərən, biri bərbəzəK.
Biri bəşər üçün yaranmış ancaq,
Biri yol itəndə olur şam-çiraq.
Biri lap zirvədə, biri aşağı,
Biri od, birinin Kəmdir işığı.
Hamsından ucada Zühəl-SeKantir,
Bir bürcdə İkİ il s^kkİz ay Kəzir.
İKİnci ulduzun adı Onaydır,
Bir bürcdə duruşu on İkİ aydır.
Ücüncü adlanır Görüd-Mərrix, Mars,
Hara baxsa görər yaşıl, göy, ətlaz.
Dördüncü adlanır Yaşıq, ya da Şəms,
Gözü qamaşdıran, özü müqəddəs.
Beşinci Nahiddir, ya Zöhrə, Sevit,
Sevib baxsa, şad ol, özünü ovut.
Yanında dörd tarid-Arzu ulduzu,
Kimə yaxmlaşsa bənd olur özü.
Altmda Ay gəzər-iİK adı Yalçıq,
Günəşi görəndə tapar aydınlıq.
On İkİ bürc də var, hərəsi bir zər,
İkİ xanəlilər, təK xanəlilər.
Quru-Yaz ulduzu, Ud da çırağban,
Erəndız-Cevzadır, KürÜK-səratan.

Sünbülə Arslana-Şirə həmnəfəs,
ÜİKÜ-Mizan, Cazan-Əqrəb, Yay da Qövs.
Oğlaq-Cadiy, Qonaq-Dəvə, Balıq-hut,
DurarKən görünməz saf göydə bulud.
Ücü-Yaz ulduzu, üçü yaymKi,
Ücü-payızınKi, üçü qışımcı.
Ücü-od, ücü, su, ücü-havadır,
Üçü torpaq oldu, dərdə şəfadır.
Bir-birinə yağı ulduzlar da var,
Gah hücum çəKdilər, Kah barışdılar.
Qarışmaz, yarışmaz yağı ulduzlar,
Görüşməz... yadların qisas hissi var.
Gör yaradan Tanrım necə yaratdı,
Aləm yaraşıqlı... əlvan həyatlı.
Yetər... izn verin, insandan deyim,
Insanm sanbalı -idraK və elm.

İNSANIN QƏDRİ ELMİ
İLƏ BİLİNİR
MÜKəmməl yaratdı insanı Tanrım,
Ona bəxş elədi hünər, fəhm.
Ona KÖnül verdi, bnr də rəvan dil,
Əndişə, xülq, həm də gözəl qılıq, fe'l.
İnsan tilsim ləri sm dırsın deyə,
Ona fəhm, bilİK verdi hədiyyə.
Bayat Kİmə verdi əql, idraK, bilİK,
Çıxdı ürcahm a min-min gözəllİK.
Biliyi qüdrət say, fəhmi də ulu,
Ən böyÜK insana döndərir qulu.
Mən isbat edirəm, diqqət kəsİİ sən,
Dinlə nə deyirəm, söz götür məndən.
ZəKa Kİmdədirsə ulu da odur,
BilİKİi bəşərin böyÜK oğludur.
Elminə, fəhminə söyKənir deyə,
İnsan çata b ilir min-min diləyə.
BilİKİi Kİşidən bəla uzaqdır,
Heç vaxt dar ayaqda qalmayacaqdır.

Elmsiz Kİşini tez qaplayır dərd,
Ölür, yox olmursa dərd, ələm, illət,
Gəl-gəl, ey bilİKsiz, öz çarəni bil,
Elmsiz alçaqsan, elmli-aqil.
Elm-barlı bağdır... ona yetiş sən,
Çatarsan nə qədər mətləbinə sən.
Qalxır, zəKa əhli ucalır qat-qat,
Elmilə sayılır ən əziz ustad.
Bəylər nə cür aldı dövranı ələ Yalnız zəKa ilə, yalnız elm ilə.

DİLİN FƏZİLƏTİ, FAYDASI VƏ
ZƏRƏRİÜSTÜNƏ
Elmin, təfəKKÜrün dilmancıdır dil,
Kişini bəxtinə dil çatdırır, bil.
Kişini əzizlər, uçaldar da dil,
Yarar ər başını, qocaldar da dil.
Ağız qəfəsində dil bir ac arslan,
Özünü parçalar açsan, buraxsan.
Dilindən dad çəKən görün nə deyir:
Dilini qısmayan taparm ı xeyir?
Çox bəlaya saldı öz dilim məni,
Başım Kəsilməmiş Kəsin dilimi.
Sözünə sərhəd qoy, satmasın başın,
Dilini dişlə Kİ, sınmasın dişin.
SaKin el dilindən... budur çətini,
FitnəKar paxıllar çeynər ətini.
Tanrı cila verdi dilə, ağıla,
Mərd ol, dil yiyəsi, başını saxla.
Özünə rahatlıq, dinclİK diləsən,
Dilindən silahsız söz çıxarma sən,
Elmli Kİşilər elmin güzgüsü,
Öz başını yeyər nadanm sözü.
Sözün çoxluğunda mə'na görmədim,
Gəvəzə natiqə xeyirsiz dedim.
Sözü çox çeynəmə... az çağır-bağır,
Yüz söz tilsim ini bircə sözlə qır.
Söz deyənin başı göylərə dəyər,

İfrat söz insanı alçaldar, əyər.
Eldə hörmətsizdi boş danışanlar,
Fəqət "lal" deyilən bir damğa da var.
İndi Kİ, böylədir... sözdə dürüst ol,
Nitqin yığçam olsun, zəKa gücün bol.
Dilini saxlayan başım saxlar,
Qısa söz deyənin uzun ömrü var.
Dil nə'fi başqadır, artıq üyütmə,
Məddah dili də var, arif dili də.
Çalış, bircə sözüp min qəlbə girsin,
Qaranlıq gözlərə işıq gətirsin.
Bİİİksİz insanlar Kordur şübhəsiz,
Elmdən qüvvət al, ey nadan, aciz.
Gələn bir gün gedir... parlaq yaşa sən,
Sözü öldürməsən özün ölməzsən.
Kişini İkİ şey şux saxlar düzü:
Biri-ər xilqəti, biri-ər sözü.
İnsan gəldi-gedər .. sözdü mə'bədi,
Ölməz söz insanı saxlar əbədi.
Özünə əbədi həyat istəsən,
Fe'lindən, sözündən imdad istə sən.
Dili mədh elədim, yamanladım da,
Bunlar səninçindir, qalsın yadında.
Yüz-yüz, min-min Kəlam idraKa sığmaz,
GərəKİi sözlərin sayı azdır, az.
BöyÜKdür danışan, oğlum, səninlə,
Məndən aşağıda əqlini dinlə.
Ən əziz sözümü sənə söylərəm,
Ata nəsihəti bütöv bir aləm.
Sənə qızıl qalsa miras, qulaq as!
Ata sözü qədər dəyəri olmaz.
Xərcləsən, tÜKənər xəznənin yüzü,
Xəzinə gətirər atalar sözü.
Atanın övlada İİk mirası-söz,
Dinləsə qazanar oğul birə yüz.
Söz deyə bildimmi? Oğlum, çəKmə qəm,
Əgər peşman olub, üzr istəsəm.

KİTAB YAZARI ÜZR İSTƏYİR
Diləyim söz idi, ey ulu alim,
GəIəcək nəsl üçün beş-üç söz dedim.
Ağlına gələni dərhal demə sən,
Sözün yanlış olsa bəla görərsən.
E1 dili yamandır, heç bilsən neynər?
Xəbislər, paxıllar əlini çeynər.
Dərd ağır gələndə dil sussun gərəK,
Sözlə yox, mərdlİKİə dərdi əridəK.
Sorğular soruşar qırpınan gözün,
Bütün sorğulara cavabsan özün.
İnsan olan yerdə yanılmaq da var,
Məgər yanılmayen bir insan olar?
Elm əhli seyrəKdir, elmsizlər çox,
Nadan tutub yeri, alimə yer yox.
Başsızlar başlıya düşmən Kəsilib,
Ədavət ülfəti ortadan silib.
Kişinin Kİşidən xeyli fərqi var,
Yalnız'elmdədir bu fərq, bu me'yar.
Mən sözü deyirəm yalnız alimə,
Gözü bağlanmışa sən insan demə.
Nadana, naKəsə heç bir sözüm yox,
Ey alim, özüməm xidmətçin az-çox.
Sənə öz sözümü yavaş deyirəm,
Səndən utanıram, üzr istəyirəm.
Söz deyən yanılar, yoldan azar da,
Dinləyən düzəldər səhvi arada.
Söz çilovlu gərəK dəvə burnu təK,
H ansı səm tə çəKsən ora gedəcəK.
Bilibən danışan ürfan əhli var,
Mənim gözlərimin işığıdırlar.
Bütün yaxşılıqlar elmdən doğar,
Göylərə yol açır alim adlı nur.
Bütün sözlərini elm ilə söylə,
Yalnız alim üzü saçmada şö’lə.
Söz endi toprağa mavi səmadan,
Sözlə qanadlandı, ucaldı insan.
Dibsiz dəniz Kİmi sonsuzdur insan,
O dibdə bilinir lə'l ilə mərcan.

Dənizdən incini sən çıxarmasan,
Onu bir çay daşı, çaylaq daşı san,
Boz yerin altmda qızıl layı var,
Qazıb çıxarılsa başda tac olar.
Alim öz elmini dilləndirməsə,
Yoxdur o elmdən fayda heç kəsə.
Elm ilə təfəKKÜr qanaddır qoşa,
Bacarsan qanadlan, yÜKSəl günəşə.
Eşit, nələr söylər bu Kəndin bəyi
O da bayraq edib yalnız biliyi.
Cahanı tutm ağa zəKavət gərəK.
Xalqı ram etməyə fərasət, ürəK.
Aləmi əql ilə tu td u cahangir,
Xalqı ram eləyən elmin sehridir.
Yarandığı gündən yoldadır bəşər,
Udur bu yürüşü yalnız aqillər.
Hər hansı dövrdə rütbə, xəzinə,
Kimə şö'lə saçıb? Alim üzünə.
Kişinin eybini nə silər? İdraK,
Elmin bulağıdır onu qılan paK.
Elm, zoKa sənə verməsə murad,
Yalnız bundan sonra qılınça əl at.
Xalqa başçı olur bilimdən bəylər,
Qılmc çalır yalnız Kor dərəbəylər.
Aləmi tutm ağa zəKavət gərəK,
Xalqı ram etməyə fərasət, ürəK.
Elm ilə fərasət, bilİKİə qeyrət.
Kişiyə bəxş edir eşsiz səltənət.
Tutmaq istəyirsən İkİ cahanı,
Soruş öz KÖnlündən bəs elmin hanı.
Özünə yaxşılıq istəsən əgər,
Yaxşılıq yolunu tut, ey hünərvər.
Adı qala bilər, insan özü yox,
Batırsan adını toyuqsan, toyuq.
Ad qalır, dünyadan tez KÖçür insan,
Adm yaşayırsa, sən də yaşarsan.

YAXŞILIĞA QATILMAQ
Yaxşılıq fü rsə ti Keçibsə ələ,
Həm sözdə, həm işdə yaxşılıq eylə.
Sovuşar igidlİK, sönər həyat da,
Bir gün uyuyarsan toprağın altda,
Ömrü qənimət bil yaxşılıq et Kİ,
Odur qazandıran eşqi, ülfəti.
Heç kəs bu dünyada ölümsüz deyil,
Mərdin yaxşılığı baş tacıdır, bil,
Cahanda dağ boyda ərlər doğuldu,
Axırda toprağm qisməti oldu.
Yaxşı da, yam an da, bəy də, köIə də,
Ölür... adı qalır yalnız öİKədə.
Gəlmiş, sənə çatmış indi də növbət,
Yalnız yaxşılıq et, ad-san qoyub get.
Şah olsa bir gün döşənir yerə,
Alqış ad-san qoyub can verənlərə.
Yalnız İkİ adı yaşadır həyat:
Biri yaxşı addır, biri yaman ad.
Seç g ö tü r... yam an ad dərhal sÖKÜlür,
Yaxşı addan ərzə işıq tÖKÜlür.
Yaxşı ad çıxartsan layiqsən eşqə,
Yaman ad çıxartsan, yalnız söyüşə,
ZöhhaKin cəmdəyi lə'nət qazandı,
Fəridun hələ də bəşərin andı.
Biri yaxşı idi, öydülər onu,
Biri yaman idi, soydülər onu.
Yamanmı xoş gəlir, ya sənə yaxşı,
Xalqm lə'nətimi, yoxsa alqışı?
Yamanlıq - yaxşılıq rəmzidir insan,
Seç, götür birini, hansmı umsan.
hammı smaqdan çıxarır zaman,
İşıqla zülmətdir, yaxşıyla yaman.
Mərdlər ad çıxarır, alqış qazanır,
Əclaflıq edənlər qarğış qazanır.
Min dəfə sınadım zövqü iflici,
Daim geri getdi, üzüldü gücü.
Haçan, hansı yerdə görüb bir Kİşi,
Bəhrə-bar yetirə şərin gərdişi?

PislİK-cəhənnəmdir, yalnız yandırar,
Salamat qoyduğu birçə daşmı var?
FİKİr ver, nə qədər sələflərin var:
Avamlar, aləmi basıb alanlar...
Hansınm KÖnlündə yanıbsa işıq,
Verib bu aləmə zinət, yaraşıq.
Bəşər bəylərindən Kİmdə fəzilət,
Olubsa, gətirm iş xalqa səadət.
Bu gün də yaşayır yaxşı Kİşilər,
Ən vacib işlərə başçı Kİşilər.
Elmin məbədinə haKİmsə hər Kİm,
Arifi, alimi irəli çəKİr.
Bir cüt əl - insanm əməK aləti,
Elm ilə saxlayır bəşəriyyəti.
Gör hansı eşq ilə çırpınm ış ürəK:
Acı, yoxsulu da zənginləşdirməK.
Bəşərin fəxridir səxavətlilər,
Onu yaşarı bil, ölübsə əgər.
Bilib ölməyini hazırlıq yapan,
Bir daş məKtub yazır bizə məzardan.
Hər Kİm oxuyursa məzar daşını,
DərK edir həyatın çağlayışmı.
Elmdən qədrli cahanda nə var?
Nadanın öyüdü - həqarət, qubar.
Ürfan nuru saçan ağ saçlı Kİşi
Necə təsvir edir görün gərdişi!
Yuxarı başdaca yer tutdu nadan,
Aşağıya döndü həmən yer əl'an.
Alim yer tutursa aşağı başda,
Orda lə'lə dönür adiçə daş da.
Əyləş aşağıda, ya yuxarı qalx,
Hörmətini elmin göstərər ancaq.
Yüzündən seçilir yqlnız İkİ ər!
Biri bəy, o biri alim hünərvər.
Qalanlar m iyanə... dəyişir donu,
İstəsən bunu seç, istəsən onu.
Sən indi hansısan, tapmacanı aç,
İKİsindən biri... üçüncüdən qaç.
Qılmc alıb-satan təhlÜKƏ saçar,
Qələm alıb-satan elmə yol açar.

Alim töhfəsidir gözəl qanunlar,
Sürünəni ərşə qaldırır onlar.
Olümün diriyə m irasıdır söz,
Atalar sözünün nəf'i birə yüz.
Elmsiz adamlar Kor Kİmidir, Kor,
Nur istə elmdən, ey zavallı, nur.
Gözəl söz -dodaqda reyhan, qızılgül,
Cəsur natiqləri vəsf et, ey Könül.
A riflər içində TürKcə məsəl var,
Qoy deyim, sabaha qalsm yadigar.
Dilin KÜrKÜ sözdür, əqlin KÜrKÜ söz,
Mərdin KÜrKÜ üzdür, üzün KÜrKÜ göz.
Yaxşı sözlər deyər mərd ömrü boyu,
Daim üzündədir üzünün suyu.
Sən bax, diqqətlə bax TürK bəylərinə,
Yaxşılıq biçilib əyinlərinə.
TürK bəyləri içrə ən şöhrətli ər,
Alp Ər Tonqa idi-daim səfərbər.
El-oba içində adlı-sanlı, mərd,
Elmli, zəKalı, ən çəsur xilqət.
Əfrasiyab derdi tacİKİər ona,
Xalqı birləşdirib yığdı başına.
Kimlər dolandırar bəşəriyyəti,
O kəs k İ, güclüdür elmi, sənəti.
TacİKİər Kİtabda yazıblar bunu.
Kitab -aşıb-daşan əqlin yeK unu.
Ən sərt düyünləri Kİm aça bilər Ağızlı Kİşilər, alim Kİşilər.
Qulanı basmağa nər arslan gərəK.
Cahanı tutm ağa hünərli erKƏK.
Zülməti boğmağa, işıq olmağa,
Elm ilə yol açır Cahangir ağa.
Düşmənin boynunu qılıncla vuran,
Adil siyasətlə olur qəhrəman.

ELM, ZƏKA-İDRAK FƏRQLƏRİNİN
NƏFLƏRİNİ BİLDİRİR
Bilirsən qəsdimi, ey ulu alim,
Elmdən, zəKadan-idrandan deyim.
Zülmət bir gecədə məş'əldir zəKa,
Elmdir nur salan Kor qaranlığa.
Elm ilə, idraKİa yÜKSəlir insan,
Qədr-qiymətini elminlə qazan.
Yad et zəKa tacı N uşirəvanı,
Necə işıqlatdı əqli cahanı.
Elmi sayəsində (mən eşitmişəm)
Qaçmış cəhənnəmdən əhli-cəhənnəm,
Səadət g ətirdi xaqan mlllətə,
Adını həKK etdi əbədiyyətə.
Çocuk Kİ hələlİK yürütm ür qələm,
Kamala, idraKa dolmayıb, nə qəm.
Qələm də dincəlir zəKa sönəndə,
Qoca əldən düşüb dağdan enəndə.
Əgər ölsə dəli, ona ölüm yox,
Öldümü, qaldım ı, nə bilsin yazıq?
Ağılsız, Kamalsız yüngül Kİşilər,
A rsızdır bəhrəsiz ağaclar qədər.
Elmdir yaradan qədri-qiyməti,
Savadsız adam ın nə m ərifəti?
ZəKalı Kİşilər nə bəxtiyarmış,
Deməli, əsli də, nəsli də varmış.
İdraKi olanın nəcabəti var,
İdraKi olanlar bəylİK qazanar.
Üzüb qara yerdən əlini insan,
Saçdı Kainata elm ilə ürfan.
ZəKadan saçılır aləmə şö'lə,
Bəylər xalq işini görür əql ilə.
Dünyada nə qədər gözəl sənət var,
İdraK sayəsində yaranm ış onlar.
Nə böyÜK m ətahdır demə təfəKKÜr,
Hələ zərrəsinin hÖKmü böyÜKdür.
Alim nə deyirsə dinləməK gərəK,
Dörd şeyi yadında saxlasm ürəK.
Biri-od-alovdur, biri-xəstəlİK,

Biri-qarı düşmən, o da üstəlİK.
Dördüncü-elmdir, ömürdən baha,
Sən bu dördcə şeyi ucuz tu tm a ha!
Bunlardan hər b iri alim Kİmidir,
Yə'ni həm faydalı, həm zərərlidir.
Elm Kİmya Kİmi həmişə cəmdir,
TəfəKKÜr cövhəri, qəlbə məlhəmdir.
Elm gül suyuna bənzəyir bir az,
Nə elmi, nə ə tri gizlətməK olmaz.
Gülabı gizlətsən, gələcəK ətri,
Dilə od vuracaq elmin hər sətri.
Elm sənin oylə sərvətindi Kİ,
Darta, çala bilməz bir oğru-əyri.
Elm ayağmda qandaldır... əhsən!
Yararsız işlərə gedə bilməzsən.
Elmin qüdrətilə oldumu rəhbər,
Uca, paK adını ər zəncirləyər.
Qandala saldığın canavarı sən,
İstədiyin səmtə yönəldəcəKsən.
ZəKa sənin üçün ən müqəddəs and,
Elm sənin üçün mehriban ustad.
Bildiyin düşm əndir bilİKSiz ərə,
Yetər bu düşmənlİK onu öldürə.
TürKcə bir məsəl var buna bənzəyən,
Oxu və həKK elə öz beyninə sən.
ZəKalıya eşdir zəKası, ağlı,
Nadana ləKədir öz nadanlığı.
Qarnını, əynini görürsə elmin,
Yavuz qoldaşındır bilİKSizliyin.
Qəzəbi özündən iraq tu t, iraq,
Uyma qəhr etməyə heç və'də, heç vaxt.
Qəzəblə, qəhr ilə iş görmə, saKin,
Yoxsa puça çıxar ömrün, varlığın.
Sonradan vaysınar qəzəbli Kİşi,
Dürüst görə bilməz ən adi işi.
MüdrİK Kİşilərə sər-sanbal gərəK,
Ay və Günəş Kİmi gur camal gərəK.
Kişi -xoşqılıqlı, mülayim, mətin,
Çırağı olmalı mədəniyyətin.
Kişi zəkİ gərəK -iş görə bilsin,

Elmini ellərə pay vsrə bilsin.
Seçsin gərəKİini, gərəKsizləri,
Görsün yararlını yararsızları.
Nur ilə zülmətin fərqini bilsin,
Özünün dərdini, sərini bilsin.
Hər sözü bişirən Kamil Kİşilər,
Çiy yeməz, əti də bişirib yeyər.
Yetər mətləbinə bu cür adamlar,
Hər İk İ dünyada məğrur adamlar.
Kişiyə düşməndir qəhri, qəzəbi,
Daim çılğın yaşar, daim əsəbi.
Bu sözə əməl et, ey üzü nurlu,
Yaşa ər qürurlu, alim qürurlu.
Qəhr edən adamlar bilİKSiz olur,
Qəzəbin içində zəKa boğulur.
Cəhalət Kİşiyə düşməndi, düşmən,
Alçaqlıq yaranır Kİndən, qəzəbdən.
Elmli Kİşilər sözünün əri,
Sözü -ürəK hÖKmü, can bərabəri.
İnsanm içəri düşmənləri var,
Qəlbi sÖKÜr-tÖKÜr, dağıdır onlar.
Düşməndir -yalana öyrəşən dilin,
Və'də xilaflıqm -başqa qatilin.
İç k İ düşKÜnlüyü-başqa düşmənin,
Düşmən təhlÜKədir, başa düş məni.
İfratçılıq özü -düşmən -nataraz,
İfrat Kİmsələrin sevinci olmaz.
Xülqün, xasiyyətin alçaqlığı da,
Zəhərli ilana bənzəyir qında.
Yaman dil, acı dil-ən yava duyğu,
Adamı öldürən zəhər tuluğu.
Bu çür qüsurlarm İKİsi, üçü,
Birləşsə, tÜKənməz insanın gücü?
Xəbisin, Kİnlinin gicələr başı,
Heyhat, ətəyindən o tÖKməz daşı.
Gəl ey yaxşı Kİşi, yaxşı ol yene,
Yaxşı çıraq tu tu r öz öİKəsinə.
Eşit nə çür olur mətin, mö'təbər,
Xalqa əl uzadan müdrİK Kİşilər.
Yaxşılıq yaşayır, ölmür heç və'də,

Yamanlıq gəbərir, əzizlənsə də.
Yaman tez qocalır, ömrü beş-üç gün,
Yaxşı m əş'əlidir uzun bir ömrün.
Yaxşı hər gün tapır bir diləyini,
Yaman daim yeyir öz ürəyini.

KİTABA AD VERMƏYİM
VƏ QOCALIĞIM
Kitaba ad verdim "Qutadqu bilİK",
Tapsm oxuyanlar ağ gün, xoşbəxtlİK.
Bitirdim Kİtabı. Sizə tanışdır,
O, İk İ dünyanı qucaqlamışdır.
Mərd İk İ dünyanm səadətini
Tapırsa, qazanır öz qismətini.
Sözümün əw əli, İ İ k İ Gündoğdu,
Öncə deməliyəm ad hardan doğdu,
Aydoldu barədə Konuşdum sonra,
Saldı şö’ləsini bəxtli çağlara.
Gündoğdu dediyim çin ədalətdir,
Aydoldu dediyim bəxt, səadətdir,
Ögdülmüş haqqmda söz dedim sonra
Əqli aldı bizi ucalıqlara.
Onların yanında OKturaduş durur,
Afiyət deyirəm, afiyət odur.
Dörd nəsnə üstündə yürütdüm sözü,
Oxuyub düşünsən atılar gözün.
Sevinclə yürüyən ey məğrur igid,
Sözüm ucuz tutm a, KÖnlünlə eşit.
MöhKəm ol, ayrılma haqqın yolundan,
Vermə gəncliyini əbəs... faydalan.
GənclİK gəldi-gedər... tu t qədrini bil,
Nə qədər bərK tutsan... daimi deyil.
İ k İ İ İ k gücü var səndə... min olsun,
İtaət, ibadət adətin olsun.
GənclİK əldən çıxdı... vaysmıram mən.
Kəsirəm... fayda yox ahdan, nalədən.
Arxada qalıbsa Kİmin qırx yaşı,
Gəncliyin onunla gedir yanaşı.

Salam, gəlib çatdın, ey əlli yaşım,
Ağ quzğun Kİbidir ağaran başım.
Nə söylər əlli yaş? Ölüm bir oğru,
Hər halda gedirəm əcələ doğru.
Kim əlvida desə altmış yaşma,
Yaz gedir... yanaşır ömrün qışma.
Otuz nə verirsə əlli yaş aldı,
Altmış gəlsə çatsa, daha nə qaldı?
Sənə neyləmişəm, ey əlli yaşım,
Qisas istəyəni, bəİKƏ baş daşın!
Şirin gəncliyimdi çıxan qarşıma,
Kimlər zəhər qatdı mənim aşıma?
İndi yaydı qəddim, o zamanlar-ox,
Onda da, indi də arzularım çox.
Mənə nə verdisə qaynar gənçliyim,
Kayb etdi qoçalıq... hanı dincliyim?
A1 məni yanına, ey aləmpənah,
Ömrümə od vurur çəKdiyim hər ah.
Ayaqlar sürünür... ayaqlar ağır,
Yorğun gözlərimi qaranlıq basır.
Getdi ağız dadı, Könül atəşi,
Hanı gəncliyim in uçar KÖhləni,
Dur, yığış, ey qoca, şələni bağla,
Ötən günlərinə hönKÜrüb ağla.
Bütöv bir həyatı vermisən yelə,
Qalan günlər üçün bir üzür dilə.
Ey mənim ölməzim. hara can atdm,
Bunca ol ərini neçin yaratdm?
Duaçmam, hər şey öz əlindədir,
Yaşımın üstünə bir az yaş gətir.
Səndən qüvvət alıb başladım sözə,
Bir gün tamamlaram, versən icazə.
Ey dilim, vəsf elə ulu Tanrını,
Qurd-quşdan arıtdı KÖnül tarlamı.
Qəlblərə nur saldı, seçdi, yaratdı,
Doğru yol göstərib dadıma çatdı.
Tulladı zülmətdən məni işığa,
Qərq oldum günəşə, yar-yaraşığa.
Azıb batmış idim, yol göstərdi, yol,
Oddan çıxarmasa, küI olardım, küI.

Sevdi, əzizlədi, məni ucaltdı,
Xətalar yolundan dartdı, çıxartdı.
Könlümü doldurdu səadət ilə,
Dilimə can verdi şəhadət ilə.
IdraKim, qayəmdir peyğəmbər sözü,
Yapışsın qolumdan peyğəmbər özü.
Mən nəydim? Taqətsiz, yolsuz bir köIə,
Ilahi, yetişdim sənin fəzlinlə.
Necə şÜKr edim kİ, eşitsin Tanrım?
Çatsın imdadıma ağ sabahlarım.
Ilahi, bilirsən açizliyimi,
Tək sənə bəllidir qəlbimin qəmi.
Sənə şÜKr etməyə gücüm çatarmı?
Sən özün şÜKr elə ozünə, Tanrım!
ImKan vermə çıxım haqqın yolundan,
Sönməsin KÖnlümdə bu din, bu iman.
Canım çıxan zaman üstümə tələs,
Axır nəfəsimi şəhadətlə kəs.
Alanda qoynuna yer altı məni,
Yağdır məzarıma öz rəhmətini.
Taqətsiz qulunam, ey ulu yəzdan,
Özün fəzlin ilə Keç günahımdan.
Bütün mö'minlərə həyansan, həyan,
Bu gün bir nişan ver baqi dünyadan.

GÜNDOĞDU ELBAŞI ÜSTÜNƏ SÖZ
Fəhm fəhm eləyir, bilİK bildirir!
Vəfasız dünyanı bizə güldürür.
Qartımış qarıdır, mələK cildi var,
Bir qız cəmalında görünən Kaftar.
Özünə cəzb edər o şux gülnəfəs,
Fəqət əl uzatsan əlini verməz.
Sevməz sevənləri, ceyran təK qaçar,
Ondan qaçanların ayağm qucar.
Bə'zən görərsən Kİ, bəzənib gedər,
Bə'zən baxar yerə, nazlanıb gedər.
Gahdan arxasını çevirər sənə,
Tutmaq istəyərsən, əl verməz, dönər.

Neçə bəy qarıtdı, qarımaz özü,
Neçə bəy Kİritdi, çəh-cəhdir sözü,
Çahanda m ərd, çəsur b ir bəy də vardı,
Aləm sayəsində b ir laləzardı.
Dövləti bərqərar, adı G ündoğdu,
Bəxtinin günəşi v ax tm d a doğdu.
Əmri, fe 'li d ü rü st, gozü-KÖnlü tox,
Dili baldan şirin , yalan sözü yox.
H üşyar, zəKa əhli, savadı ə'la,
Düşmənə am ansız, od-alov, bəla.
Q üdrətli, q ü ru rlu el b ah ad ırı...
Onu tez yÜKSƏİtdi mərd addım ları.
Hümmətlə yürüdüb siyasətini,
Çox uca tu tard ı ləyaqətini.
Buna u yar gəlir Kİşinin sözü,
Oxuyub anlasan, açılar gözün.
Kişinin h ü sn ü d ü r hüm m ət, m ü rü v v ət,
Hər b ir alçaqlığa alovlu n ifrə t.
Mərdin öz hüm m əti, öz m ü rü v v əti
A rtırır ondaKi qədri-qiym əti.
Gündoğdu xilqəti örnəKdir bizə,
Günəş və Ay Kİmi n u r saçdı ərzə,
Hər Kİm ağıllısa çəKdi yanm a,
U caltdı özünün KəhKəşanına.
Yığdı ə tra fın a seçmə bəyləri ZəKalı, qeyrətli min h ü n ərv əri.
Xalqa can yandırdı, y aratd ı, q u rd u ,
MüdrİK Kİşilərin üstündə d u rd u .
Təni yardım etsin hər başı uca,
0 da nəfəs dərib dinçəlsin azca.
Bir gün qayğılanıb dedi: Şübhə yox, bu bəylİK işləri əzablıdır çox.
Hər işin nə qədər baş ağ rısı v ar,
İşlər tü rlü -tü rlü , vaxt az, macal dar.
Təkcə nasıl görüm bu qədər işi,
Mənə yardım gərəK, iş görən Kİşi.
Yetsin im dadım a b ir ərən, b ir ər,
Qeyrətli, bilİKİi, çəsur, h ü n ərv ər.
Dili düz, qəlbi düz, işlə qol-boyun,
Mehriban, im anlı, haqsevər olsun.

Sirrim i, əhdimi bildirim ona,
B ütün işlərim i qoysun yoluna.
MüdrİK, dünya görmüş, sınanmış Kİşi,
Başmdan Keçirib bütün gərdişi.
Mənə KÖməKÇİlər, yardımçılar ver Elmli, qeyrətli, hər işə qadir.
Yardımçılar gərəK qeyrətli, işcil,
Yalnız iş görənlər həyata qabil.
Yardımçı çox olsa, məşəqqət olmaz,
Bəylər bəy işini görər, Keyfi saz.
Yardımçı -bəyliyin qanadı, qolu,
Onsuz hansı tədbir yerini tu td u ?
Gündoğdu yardım çı tapa bilm ədi,Nə qəm, b ir cüt əlim sağ olsun! -dedi.
H ər gün tab elədi yüz məşəqqətə,
Dincəlsə, dinclİK də döndü zəhmətə.
Yaxşı k İ, müqəddəs bəxtin yiyəsi,
Bu haqda bəxş edib bir söz töhfəsi.
Bir sevinc umursaK yüz Kədər gəlir,
Məşəqqət KÖKÜndə qayalar dəlir.
BörKÜ də böyüyür, boyüdÜKCə baş,
Baş ağrısıyla da gəl tu taş.
Əİİk bütün elə göz-qulaq oldu,
Açıldı qapılar, qara ağ oldu.
Boğdu öz əlilə yaramazları,
A tdı yam anları eldən dışarı.
Bu cür təmizlədi eli-elatı,
Şöhrəti yÜKSəldi, dövləti artdı.
Burda şair dili söz demiş gözəl,
Olmuş ağızlarda, dillərdə məsəl:
QafillİK ucundan çoxları öldü,
Ayıqlıq həmişə imdada gəldi.
SaKin, qafilliyi özünə ar bil,
H ər İk İ d ü n y a d a m isK İndi q a fil.
Yurdu basıb gəlsə düşmən qəfildən,
Öncə qafil olur gəbərən, KÖpən.
Daim ayıq-sayıq, hüşyar olmasan,
Y ırtıcı düşməni nə cür yıxarsan?
ÖİKədə ayıq ol, ey başçı qüdrət,
Bunu tələb edir həm də şəriət.

Vaxtı öldürənlər ən böyÜK axmaq,
Hələ kİ qadirsən, qafil olma, qalx!
Ayıq başçılardan qüvvət alır Kənd,
Bürüyür öİKəni xeyKr-bərəKət.
Elbaşı ayıqsa çiçəKİənər yurd,
Eyni sudan içər həm qoyun, həm qurd.
Sevənlər eşq ilə onu öydülər,
Yağılar eşidib boyun əydilər.
Pənah istədilər çoxları ondan,
Çoxları öpdülər astanasmdan.
Könlü ayıqlarm fİKri, mətləbi,
Əlvandır səhrada çiçəKİər Kİmi.
BəylİK-ayıqlıqdır, haq yoluna çıx,
Ey Kəmalı günəş, çöhrəsi açıq.
BəylİK -siyasətdir, ey elsevər bəy,
Onu doğru-düzgün yürütməK gərəK.
Bəxtiyar yaşayar ellər, əmin ol,
Bəyləri tu tsalar doğru-dürüst yol.
Yaxşı ad -mərd üçün necə səadət!
ÖlməzlİK ülviyyət, ən ülvi qismət.
Bəy bayraq eləsə insaniyyəti,
Bütün yaxşılıqlar olar qisməti.
Elbaşı ucaltdı eli-obanı
Bürüdü cahanı şöhrəti, şanı.
Alqışlar, dualar onu ucaltdı,
Ad-sanı, dövləti günbəgün artdı.
Oldu cahan xalqı ona aşina,
Yığıldı hər yandan ellər başına.
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dib Əhməd Yüqnəni (YüqnəKİi) Qaraxanlılar dövründə
yaşayıb yaratm ış mütəfəKKİr türK-islam şairlərindəndir.
Onun türK dili ilə yanaşı ərəb, fars dillərini dərindən bilməsi, islam
elmlərinə vaqif olması məlumdur. Gözləri görməsə də, daxili aləmi,
ruhu nurlu olan bu müqəddəs şəxsiyyət haqqmda daha çox diniəfsanəvi mətnlər-mənbələr danışır.
Ə.YüqnəKİnin qorunub saxlanmış yeganə əsəri “Atibətülhəqaiq”, yaxud “Hibbətül-həqaiq”, əslində, əxlaq Kİtabıdır. XII əsrin
birinci yarısında yazılmış əsər dövrün hÖKmdarlarmdan əmiri-əzəm
Mühəmməd Dada İspəsalar bəyə həsr edilmişdir.
“Şahnamə”dən gələn ənənəyə uyğun olaraq, Y. Balasaqunlunun
“K utatqu biliy”i Kİmi, “Atibətül-həqaiq” də əruz vəzninin mütəqarib
bəhrində yazımışdır. Ə.YüqnəKİ vəzni, bəhri saxlamaqla türK şerinin
əsas forması sayılan dördlÜKİərdən də geniş istifadə etmişdir.
Bununla yanaşı “A tibətül-həqaiq” poetİK Keyfiyyətlərinə görə
“K utatqu biliq” qədər mÜKəmməl deyil.
R .R .A ra tın fİKrincə, Ə.YüqnəKİnin əsərinin m ü x təlif
nüsxələrinin m övcudluğu g ö stərir Kİ, “A tibətül-həqaiq” türKmüsəlman ziyalıları arasm da Kİfayət qədər m əşhur olmuş, orta
yüzillərin əxlaq Kİtabı Kİmi m araqla oxunm uş, özündən sonraKi türK
ədəbiyyatına əhəmiyyətli təsir etm işdir.
Ə

Əhməd YüqnəKi

TANRININ MƏDHİ
İlahi, öküş həmd ayurm ən sanqa,
Səninq rəhmətinqdin umarmən onqa.
İlahi, sənə çox həmd söyləyirəm ,
Səndən mərhəmət umuram.

Sənamu ayuqay səza bu tilim?
Unarça ayaym, yarı bir manqa.
Bu dilim səni öyə bilərmi?
Gücüm yetincə öyürəm , mənə yardım et.

Səninq barliKinqKa tanuKİUK b irü r
Cəmad, canvar, uçqan, yüqürqən nənqə.
Sənin varlığma şahidlİK edir
Canlı, cansız, uçan, qaçan hər şey.

Səninq birlİKİnqKƏ dəlil arKaqan
Bulur bir nənq içrə dəlillər minqə.
Sənin varlığm a dəlil arayan
Bircə şeydə m inlərlə dəlil tapır.

Yok erdim , y arattm q , yana yoK Kilıp
İKİnç bar Kilursən muKİrmən m unqa.
Yox idim, yaratdm, yenə yox edib
İKİnci dəfə yaradacaqsan, buna inandım.

Aya şək yolmda yiliqli, odun,
Kəl ottm özünq yul ölümdin önqə.
Ey şübhə yoluyla gedən, oyan,
Gəl ölüm dən öncə atəşdən qurtar.

Yarattı ol uqan tününq, Kündüzünq,
Udup biri-birKƏ y orır önq-sonqa.
Qadir tanrı gecəni-gündüzü yaratdı,
Bir-birinə uyub ard-arda gəlirlər.

Tünətür tününqni Kününq Kİtərip,
Tününq Kİtərip baz y aru tu r tanqa.
Gündüzü aparıb gecəni qaraldır,
Gecəni aparıb yenə danı ağardır.

Ölüqdin tiriq , həm tiriqdin ölüq
ÇiKarur, KÖrürsən munı, Kəd anqa.
Ölüdən diri, diridəndə ölü,
Çıxarır, bunu görürsən, yaxşı anla.

Bu Kudrət idisi uluq bir bayat,
Ölüqlərni tirqüzməK asan anqa.
Bu qüdrət yiyəsi uca bir tanrıdır,
Ölüləri dilitməK onun üçün asandır.

Peyqəmbərin mədhi
Eşit emdi Kaç söz həbib fəzlından,
U kuş huş y ititip sözümni anqa.
Dost fəzlindən indi bir neçə söz eşit,
Huşunu mÖKəm toplayıb sözümü anla.

01 ol haİK talusı, Kİşi Kutluqı,
Törütmiştə yoK bil anqa tuş, tənqə.
Odur xalqm seçim i, ən müqəddəs Kişi,
Yaradılanlar içində onun tayı, bərabəri yoxdur.

Rəsullər örünq yüzbu, ol yüzKƏ köz,
Ya olar Kizıl ənq, bu, ənqKƏ mənqə.
Peyğəmbərlər onun ağ üzüdür, o, üzdəKİ gözdiir,
Yaxud onlar al yanaq, o, yanaqdaKi xaldır.

Anmq öqdisindin tatır bu tilim,
Anınq mədhi bolsa şəKər, şəhd anqa.
Onu öydÜKcə dilim dadlanır,
Onun mədhindən dilim şəKər, bal olur.

Bu KÜn təqsü mindin dürud, ol yarın,
Əliq tuttaçırriKa əqirsə munqa.
Bu gün məndən ona ehtiram olsun, o, sabah
Əlimdən tutacaq mən dərdə düşsəm.

Bilgi
Biliqdin ururmən sözümKə ula,
BiliqliqKƏ, ya dost, özünqni ula.
Biliq birlə bulnur səadət yolı,
Biliq bil, səadət yolını bula.
BilİKdən vururam sözümə təməl,
Biliyə, ey dost, K Ö n l ü n ü b a ğ l a .
BİİİkIə tapılır səadət yolı,
Bİİİk bil, səadətin yolını tap.

Bahalıq dinar ol biliqliq Kİşi,
Bu cahil biliqsiz bahasız bişi.
Biliqliq, biliqsiz Kaçan tənq bolur,
Biliqliq tişi ər, cahil ər tişi.
BiIİKİi adam qiymətli dinardır,
Bİİİksİz cahilqara qəpİKdir.
BilİKİi ilə bilİKSiz nə zaman bərabər olur,
Bİİİkİİ qadm Kişidir, cahil Kİşi qadındır.

SünqəKKƏ yiliq təq ərənKə biliq,
Ərən KÖrKİ aKİ ol, sünqəKninq yiliq.
Biliqsiz yiliqsiz sünqəK təq hali,
Yiliqsiz sünqəKKƏ sunulm az əliq.
İnsanda bilİK sümÜKdə İİİK Kimidir,

İnsanm zinəti onun ağlı, sümüyün zinəti iliyidir.
BiÜKSizin halı İ ü k s İ z sümüyün halı Kİmidir,
İ İ İ k s İ z sümüyə Kİmsə əl uzatmaz.

Biliq bildi,boldı ərən bəlqülüq,
Biliqsiz tiriq lə yitÜK KÖrqülüq.
Biliqliq ər öldi, atı ölmədi,
Biliqsiz tiriq erKən atı ölüq.
BilİKİi insan məhşur oldu,
Bİİİksİz diriyKən itm iş görünür.
BilİKİi Kİşi öləndə adı ölmədi,
BilİKSİzin diriyKən adı ölər.

Biliqliq birinqə, biliqsiz minqin,
Tənqəqli tənqədi bilinqninq tənqin.
BaKa K örqil emdi UKa sınayu,
Nə nənq bar biliq təq asıqlıq önqin.

BilİKİi birdisə, bilİKSiz mindir,
Olçə bilənlər verə bilər biliyin ölçüsünü.

İndi anlayıb sınayaraq baxıb gör,
BilİKdən faydalı başqa nə var.

Biliq birlə alim yoKar yoKİadı,
BiliqsizlİK ərni çÖKərdi Kodı.
Biliq yinq, usanma, bil ol haK rəsul,
Biliq Çinqə ersə, siz arnand tidi.
BİİİkIə alim göylərə yÜKsəldi,
Bİİİksİzİİk insanı arxada qoydu.
Bİİİk axtar, yorulma, bil Kİ allahm peyğəmbəri
Bİİİk Çində də olsa, axtarıb tapın demişdi.

Biliqliq biliqni ədərqən bolur,
Biliq tatqm, ay dost, biliqliq bilür.
Biliq b ild ü rü r bil biliq Kadrini,
Biliqni, biliqsiz otun, nə Kilur.
BİİİKİİ həmişə bilİK axtarır,
Biliyin dadmı, ey dost, bilİKİi bilir.
Biliyin qədrini bilİK bildirir,
Bİİİksİz odun parçasıdır, biliyi neynir.

BiliqsizKƏ haK söz tatıqsız erür,
Anqar pənq nasihat asıqsız erür.
Nə tü rlü q arıqsız a rır yumaKin,
Cahil yup arımaz, arıqsız erür.
B ü İksİzə haq söz dadsız olur,

Öyüd-nəsihət faydasız gəlir.
K irlini yumaqla təmizləməK olursa,
Cahil yuyulub təm izlənm əz, çirKİi olur.

Biliqliq Kİşi KÖr bilür iş ödin,
Bilip itər işni, ÖKÜnməz Kİdin.
Kamuq tü rlü q iştə biliqsiz onqı
ÖKÜnç ol, anqar yoK onq anda adm.
BilİKİi Kişi hər işin vaxtını bilir,
İşini bilib görür, peşman olmur.
Hər cür işdə bilİKSİzin qisməti
Peşimanlıqdır, ona bundan başqa heç nə düşməz.

Biliqliq KərəKİiq sözüq sözləyür,
KərəKsiz sözini KÖmüp Kİzləyür.

Biliqsiz nə aysa ayur UKmadın,
Anın öz tili öz başını yiyür.
Bİİİkİİ gərəKİi sözü söyləyir,
GərəKsiz sözünü gömüb gizləyir.
Bİİİksİz nə desə düşünmədən deyir,
Onun öz dili öz başını yeyir.

Biliq birlə bilnür törütqən idi,
BiliqsizlİK içrə Kanı hayr yidi.
Biliq bilməqəndin bir ança budun
Özəlqin but itip idim bu tidi.
BilİKİə bilinir yaradan tanrı,
BilİKSizlİKdən xeyir görən hanı.
BilİK bilməməKdən neçə insanlar
Əlləri ilə büt düzəldib tanrım dedilər.

Biliqliq sözi pənd, nasihat, ədəb,
Biliqliqni öqdi əcəm, həm ərəb.
TavarsızKa bilqi tÜKənməz tavar,
NəsəbsıZKa bilqi yirilməz nəsəb.
BilİKİinin sözü öyüd, nəsihət, ədəb,
BilİKİini öydü əcəm və ərəb.
Dövlətsizə bilİK tÜKənməz dövlət,
İmKansıza bilİK almmaz imKan.

Dil
Eşitqil, biliqliq nədü tip ayur,
Ədəblər başı til KÜdəzməK tiyür.
Tilinq bəKİə tutqıl, tişinq sınmasun,
Kalı çiKsa bəKtin, tişinqni sıyur.
Eşit, bilİKİi nələr söylər,
Ədəbin əsası dili gizlətməKdir deyər.
D ilini möhKəm tu t, dişin qırılm asm ,
Əgər dilin çıxsa, dişin sınar.

Sanıp sözləqən ər sözi söz saqı,
Öküş yanqşaqan til unulmaz yaqı.
Sözünq boşlaq ıdma, yıqa tut tilinq,
Yetər başKa bir KÜn bu til boşlaqı.
K işinin düşünüb söylədiyi söz yaxşıdır,
Çox danışan dil güc yetm əz düşməndir.
Sözünü boşuna atm a, dilini bərK tut,
Bu dil bir gün başına bəla açar.

Xirədlıqmu bolur tili boş Kİşi,
Təlim başnı yidi bu söz til boşı.
ÖçÜKtürmə ərni tilin, bil bu til
BaşiKtursa bütməz, b ütər ok başı.
D ili boş adam ağıllım ı olur,
Boşuna söz deyən dil çox başlar yedi.
tnsanı dillə acıqlandırma, çünKİ dil
Yaralasa sağalmaz, ox yarası sağalar.

Səfih ər tili öz başı duşmanı,
Tilindin tÖKÜldi təlim ər Kanı.
Öküş sözləqəndə ÖKÜnqən təlim,
Tilin bəKİəqəndə ÖKÜnmiş Kanı?
Səfeh Kİşinin dili öz başının düşm anıdır,
Çoxunun qanı d ilinə görə tÖKÜldü.
Çox damşanlardan peşiman olanlar çoxdur,
D ilini saxlayanlardan peşiman hanı?

Nə Kİm kəIsə ərKə, tilindin Kəlür,
Tilindin Kim edqü, Kİm isız bolur.
Eşit,büt bu sözkə, Kamuq tanqda tən
Turup tiİKƏ yÜKnüp tazarru Kilur.

Nə gəlsə insana, dilindən gəlir,
D ilindən Kİmi yaxşı, Kİmi pis olur.
Eşit, inan bu sözə, hər sabah tezdən
Durub dilinə təzim edərəK yalvarır.

İkİ nənq Mİİksə bir ərdə Kalı,
BÜKəndi ol ərKƏ m ürüvvət yolı.
Bir ol yanqşar ərsə KərəKsiz sözüq,
İKİnç yaldan ərsə ol ərninq tili.
İkİ şey birləşsə bir Kİşidə əgər,
Ona KÖməK yolu bağlanır.
Biri gərəKSİz söz söyləməKdir,
İKİncisi dilin yalan danışm asıdır.

Tili yalqan ərdin yıraK tu r təzə,
Keçür sən me umrünq KÖnilİK özə.
Ağız, til bəzəKİ KÖni söz tu ru r,
Köni sözlə, sözni, tilinqni bəzə.
D ili yalan Kişidən uzaq dur qaçaraq,
Sən də ömrünü doğruluqla Keçir.
A ğızm , d ilin bəzəyi doğru söz olur,
Doğru sözlə danışığını, dilin i bəzə.

Küdəzqil tilinqni, kəI az Kil sözünq,
Küdəzilsə bu til, Küdəzlür özünq.
Rəsul ərni otKa yüzin atqusı,
Til ol tidi, yıq til yul ottın yüzünq.
D ilini saxla, az söylə sözünü,
Dil saxlansa, özünü qoruyarsan.
Peyğəmbər dedi Kİ, dili insanı oda atar,
D ilini saxla, üzünü oddan qurtar.

Köni söz əsəl təq, bu yalqan basal,
Basal yip açıtma aqız, yi əsəl.
Bu yalqan söz iq təq, KÖni söz şifa,
Bu bir söz, uzaKi urulm ış məsəl.
Doğru söz bal Kİmi, yalansa soğan,
Soğan yeyib ağzını acıtm a, bal ye.
Yalan söz xəstəlİKdir, doğru söz şəfa,
Bu, Keçmişlərdən qalmış m əsəldir.

Köni bol, KÖnilİK kiI, atan KÖni,
Köni tiyu bilsün K İşilər sini.
KönilİK tonın Ked Kodup əqrilİK
Kədim ton talusı KÖnilİK tonı.
Doğru ol, doğruluq elə, doğru ad qazan,
Doğru tanısınlar insanlar səni.
Ə yriliyi qoyub doğruluq donunu geyin
Geyimin yaxşısı doğruluq donudur.

Katıq Kİzlə razmq,
Sözinqdin özünqKƏ
Kamuq yaşru işinq
Bu KÖrqən, eşitqən

Kİşi bilməsün,
ÖKÜnç Kəlməsün.
bolup aşKara
sanqa Külməsün.

Sirrini bərK saxla, heç Kİm bilm əsin,
Sözündən özünə peşm anlıq gəlməsin.
Bütün g izli işin olub aşİKar,
Hər görən eşidən sənə gülm əsin.

İşim tip manıp sır ayma saKin.
Neçə mə m a n ç lıq iş ersə y aK in .
Sərip sində razınq sinqip turm asa
Sərərmü işinqdə, munı Kəd saKin.
Dostum deyib sirrini yayma, saqın,
Nə qədər olsa da inandığın, yaxın.
Sirrin özündə belə gizlənib durmasa
Dostunda durarmı, bunu yaxşı düşün.

Zəmanə
Məcaz boldı dostlun, haKİKat Kanı?
Minqər dostta b iri bulunm az KÖni.
ÖKÜşrəK Kİşininq içi qadr erü r,
Köni dostunq ersə taşı, bil münı.
Dostluq məcaz oldu, həqiqət hanı?
Min dostdan biri doğru deyil.
Çox insanm daxili vəfasızdır,
Doğru dostun olsa, çıxıb qaç, bunu bil.

Bu KÜn bu ajunda KİşilİK isiz,
Kanı, Kança bardı KİşilİK, isiz.
Vəfa KÖli suqlup Kurur yulları,
Cəfa toldı taştı tənqizdin ediz.
Bu gün bu dünyada insanlıq pislİKdir,
Hanı, hara getdi insanlıq, hayıf.
Vəfa gölünün qaynaqları qurudu,
Dəniz aşKarca cəfa ilə dolub daşdı.

Kanı əhd, əmanət, Kanı edqülüq?
Kidin KÜndə hayr iş mə KÖtrülqülüq.
Başı bardı xayrnmq, sonqı bardusı,
Önqi Kəldi şərrininq, sonqı Kəlqülüq.
Hanı əhd, əmanət, hanı yaxşılıq?
Son günə xeyirxah işlər qalacaq.
Xeyrin ə w ə li getdi, sonu gələcəK,
Önü gəldi şərin, sonu gələcəK.

Ajun toldı udvan, cəfa, cəvr bilə,
Kanı bir vəfalıq, bar ersə tilə.
Sən artaK sən, anın ajun artad ı,
NəIük bu ajunKa Kilur sən gilə?
Dünya doldu düşmanlıq, cəfa, cövr ilə,
Hanı bir v əfalı, var isə dilə.
Sən pozuqsan, dünya ona görə pozuqdur,
Nə üçün bu dünyaya əzab verirsən?

Qərib erdi islam, qərib boldı baz,
İbadət riya boldı, abid məcaz.
Xarabat oramı bolup abadan,
Xarab boldı məscid, budun binəmaz.

Qərib idi islam, yenə qərib oldu,
Ibadət riya oldu, abid məcaz.
M eyxanə çevrəsi abad oldu,
Xaraba oldu məscid, xalq namazsız.

Əməl Koddı alim və zahid vəra,
A rif raKS çiKarıp itə r xoş səma.
Bidətın yıqıqlı Kİşi Kalmadı,
Anın KÜndə a rta tu ru r bu bida.
Əməldən aynldı alim, zahid zühddən,
A rif rəqs çıxarıb xoş səma edir.
Bidətdən im tina edən adam qalmadı,
Ona görə də hər gün bidət artır.

Kanı əm rü m aruf Kilur edqü ər?
Kanı Kəndü edqü Kİşi tu rq u yir?
Yirər sən zamananqnı, haİKin Kodup,
Zamananqnı yirmə, Kİşisini yir.
Hanı əmri-maruf edən yaxşı Kİşi?

Hanı yaxşı Kİşinin duracağı yer?
Zəmanəni, xalqı qoyub gedərsən,
Zəmanəni qoyma, insanı qoy.

Kim ol yüzçi ersə, Kİşi yiqi ol,
KərəK ersə yiqlİK, yorı, yüzçi bol.
Kim ol yolluq ersə, anm q yolı yoK,
Kim ol yolsuz ersə, anqar Kİnqrü yol.
Kim İKİüzlüdürsə, Kİşinin yaxşısı odur,
Y axşılıq gərəKdirsə, İKİüzlü ol.
Kim haqlı isə, onun yolu yoxdur,
Kim haqsız isə, ona geniş yol.

Aya artaK işliq, sevinçin, salın,
Səninq ruzgarınq bu, KÖnqülçə Kilm.
Tİİəkçə tiril inç, fariq, Kadqusuz,
Nə yirKƏ yıqar baz sini, nə tilim ?
Ey pozuq işli, sevinclə, salamatlıqla,
Sənin zamanındır, KÖnlüncə yaşa.
Diləyincə yaşa, rahat, qayğısız,
Harda alacaqlar qarşını, hansı dillə?

Uvut yitti, yindip bulunmaz yıdı,
Halal yiqli K an ı, KÖrünməz bodı.
Halal Kəndü Kayda bu KÜn, Kanı? Kim
Haramnı yiyürdə haram tip yidi?
Abır getdi, aransa qoxusu tapılmaz,
Halal yeyən hanı, izi-tozu yox.
Halalm özü bu gün hardadı? Kim
Kim haramı yeyəndə haram deyib yedi?

Budun mallıq ərKƏ urup yüzlərin
Tözü k u I mlurlar azad özlərin.
Kim ol malsız ersə ol ərni KÖrüp
Yüz evrüp Keçərlər yumup KÖzlərin.
Xalq üzünü zənginlərə çevirib
Öz azadlıqlarını KÖləliyə qurban verirlər.
Kimsə bir Kİşini yoxsul görsə,
Gözlərini yumaraq üz çevirib gedir.

Aya maİKa suk ər, yaKin bil, bu mal
Bu KÜn Kadqu, saKinç, yarm yÜK vəbal.
Haram ersə malmq əzab ol sonqı,
Şisab ol, əqər bolsa malmq halal.
Ey mala həris Kİşi, yaxşı bil Kİ bu mal-dövlət

Bu gün qayğı, əndişə, sabah yÜK, vəbaldır.
Malm haramdırsa, əzabdır sonu,
Hesab var, nə qədər halal, nə qədər haramdır.

N əIük maİKa munça suk ol bu özünq?
Könqüldə qəminq ol, tilinqdə sözünq.
Barursən, bu malınq yaqmqKa Kalur,
Uyadıp birürlər sarmqu bözünq.
Nə üçün m ala-dövlətə bu qədər hərissən?
O KÖnüldə qəmin, dildə sözündür.
ÖləcəKsən, malın düşmənə qalacaq,

Utansa sənə bÜKÜlməyə yalnız bez verəcəK.

Səninq malmq ol mal aşmdurduKunq,
Sanqa h əsrət ol təK tu tu p turduK unq.
Bu Kün Kəndü süçüq bu tirməK sanqa,
Açıq bolqa yarm Kodup barduKunq.

Həqiqi m al-dövlət axirətdir,
Tutub durduğun yalnız həsrətdir.
Mal yığm aq bu gün dadlıdırsa sənə,
Sabah qoyub getdiyin acı olacaq.

Bu ajun məzəsi Katıqlıq məzə,
Izası ÖKÜşrəK, məzəsi aza.
Əsəl Kayda ersə bilə arısı,
Arı zəhri tatqu əsəldin oza.
Bu dünyanın dadı qarışıq daddır,
A cısı daha çox, dadısa azdır.
Harda bal varsa, orda arı var,
Baldan öncə arı zəhəri dadılır.

HünərlıqKa ajun vəfasızraK ol,
HünərsızKa mundın cəfa azraK ol.
H ünər birlə dəvlət birİKməKİİKİ
Bulunmaz Kamuq Kizda ol, KizraK ol.
H ünərliyə dünya daha vəfasızdır,
H ünərsizə cəfa ondan azdır.
H ünərlə taleyin birləşm əsi
Çox nadirdir, çox görülm əz.

Nə yazdı ajunKa bu sahib hünər,
NədÜKƏ bu anı ulaşı Kinar?
Xəsislərni K Ö trüp, nəfisni ç a lıp ,
Azu Kutsuz ajun Karıpmu munar?
Nə etdi dünyaya hünər salıibi,

Nə üçün dünya onu daim qınayar?
Xəsisi yÜKSƏİdib, nəfsi yerə çalıb,
Yoxsa bədbəxt dünya qocalıbmı?

Aya hÜKmin ajun tapa üqqüçi,
Yirip munı birər, yana öqqüçü!
Uqan hÜKmi birlə KƏİür Kəlqən iş,
Anmq əmri birlə təqər təqqüçü.
Ey dünyada hÖKmünü yürüdən,
Əvvəl hÖKm edib, sonra öyən!
Olan işlər tanrı hÖKmü ilə gəlir,
Onun əmri ilə yetişir hər yetişən.

Əhməd YüqnəKi
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AjunKa bu söküş, məlamət nəlİK?
Kazalar yorıtqan, yaratqan məlİK.
Kaza birlə sançlur adaKKa tİKən,
Kaza birlə iln ü r tuzaKKa əİİk .
Dünyada bu söyüşmə, məlamət nədir?
Taleyi yürüdən, yaradan tanrıdır.
Qədərlə ayağa tinan batır,
Qədərlə düşür tələyə ceyran.

Kamuq təqdəçi nənq Kazadın erür,
UKUşsuzlar anı səbəbdin KÖrür.
Kaza birlə uçqan KaliK Kuşları
K arm a Konar, həm qəfəsKa Kİrür.

ƏHMƏD YƏSƏVİ

Hər şey başa qəzadan gəlir,
A ğılsızlar onu səbəbdən bilir.
Uçuşan göy quşları qədərdən
Gah Kola qonur, gah qəfəsə düşür.

Kaza kəIsə, yüqrÜK yüqürməz urup,
Kaza Kaytarılmaz Katıq ya Kurup.
Sanqa rənc, anqa qənc biriqli uqan,
Cəza Kilma ya rənc idisi tarup.

DİVAHİ-HİKHeT

Qəza gəlsə, qaçan vurmaqla qaçmaz,

MöhKəm yay qurmaqla qəza qaytarılmaz.
Sənə qəm, ona dövlət verən tanndır,
Dara düşdÜKdə şİKayət etm əyin mənası yoxdur.

<•T*

ürKİərin İslamı qəbul etdİKİəri İİk əsrlərdə zəngin türK
təfəKKÜrü ilə Islam dünyagörüşünün təmasmdan yaranan
(və orta əsrlərin sonu yeni dövrün əvvəllərinə qədər türK
ədəbiyyatınm əsas yaradıcılıq mənbəyi olan) təsəvvüf (sufilİK)
özünün İİk mÜKəmməl təzahürünü TürKİstan müdrİKİ Əhməd
Yəsəvidə tapdı. BöyÜK mütəfəKKİr (və İİk böyÜK müqəddəs türK
müsəlmanı!) haqqındaKi rəvayət-m ənbələr tezlİKİə bütün türK
ellərini dolaşaraq ona heç Kİmin iddia edə bilməyəcəyi qədər geniş
şöhrət gətirdi. Yüzlərlə m ürid-dərvişlər el-el, oba-oba gəzib Əhməd
Yəsəvi ilahilərini, yaxud hİKmətlərini türKİər arasında yaydılar. Və
öz m ürşidlərinin nə qədər böyÜK fəzilət sahibi olduğunu göstərməK
üçün onun demədiyi sözləri belə onun admdan söyləməKdən
çəKİnmədilər. BeləlİKİə, həm mürşid Əhməd Yəsəviyə, həm də onun
m üxtəlif yüzillİKİərdə yaşamış müridlərinə (Yəsəvi dərvişlərinə) aid
sufi şerləri sonraKi dövrlərdə tamamilə təbii olaraq "TürKİstan
müdrİKİ"nin əsərləri, türK müsəlman ədəbiyyatmm ü k üç incisindən
(Yusif xas Hacib B alasaqunlunun "Qutadqu biliq"i, Əhməd
Yəsəvinin "divani-hİKmət"i, Əhməd YüqnəKİnin
”Atibətül-həqaiq"i) biri Kİmi təqdim olunmağa başladı.
T

* * *

Əhməd Yəsəvi XI əsrin İKİnci yarısında TürKİstanda-Yəsi
şəhərində Şeyx Ibrahim adlı müqəddəs bir Kİşinin ailəsində dünyaya
gəlmişdi. Atasmı, onun ardınca anası Ayişə xatunu itirdİKdən sonra
böyÜK bacısı Gövhər Şahnazla yetim qalanda gələcəyin məşhur
təriqət sahibinin hələ yeddi yaşı var idi.
Əhməd Yəsəvi o zaman Yəsədə məşhur olan türK şeyxi Arslan
Babanı çox gənc yaşlarında özünə mürşid seçir. Və rəvayətə görə, bir
neçə yüz il yaşı olan Arslan Baba Peyğəmbərin ona verdiyi əmanəti
yüz illərdən sonra Əhməd Yəsəviyə təqdim etməKİə onun (Əhməd
Yəsəvinin) müqəddəsliyini hələ gəncliyindən təsdiq eləmişdi. Həmin
rəvayət-mənbənin təfsilatı belədir Kİ, ac qalan ətrafı Məhəmməd
Peyğəmbərin yanına gələrəK ondan yeməK istəyir. Peyğəmbər dua
edir. Və onun duası ilə Cəbrayıl cənnətdən bir tabaq xurma gətirir.
Xurma yeyilərKən biri tabaqdan yerə düşür. Cəbrayıl deyir Kİ, bu

xurm a sizin üm m ətinizdən Əhməd adlı birinin qism ətidir.
Peyğəmbər ətrafm daıulara həmin xurmanı Kİmin öz sahibinə çatdıra
biləcəyini soruşur. Heç Kəsin dinmədiyini görən Arslan Baba bu işi
öhdəsinə götürür. Peyğəmbər xurmanı Arslan Babaya verib Əhmədi
nə zaman, harada tapacağını söyləyir, təlim-tərbiyəsi ilə məşğul
olmağı da ona həvalə edir. Arslan Baba Yəsiyə gəlib Əhmədi
uşaqlarla oynadığı yerdə tapır. Və özünü tanıtdıqda (hələ xurmadan
bəhs etməmiş) uşaq ona çatacaq əmanəti istəyir. Arslan Baba beş yüz
il ağzında saxladığı xurm anı çıxarıb sahibinə verir.
Peyğəmbərin ətrafından (əshabələrindən) olan Arslan Baba
təxminən bir il öz m üridinin təlim-tərbiyəsi ilə məşqul olub (yəni
ilahi missiyasını həyata Keçirib) vəfat etdİKdən sonra Əhməd Yəsəvi
bütün TürKİstanda məşhurlaşmağa başlayır.
LaKİn bundan əvvəl onu şöhrətləndirəcəK başqa bir hadisə də
olubm uş... Qışı Səmərqənddə Keçirib yazda, yayda TürKİstan
dağlarm a ova çıxan Yəsəvi adlı hÖKmdar bir dəfə əmr verir Kİ,
idarəsi altm da olan ərazidə məsKunlaşmış bütün dərvişlər toplaşıb
ova gedəndə onun yolunu Kəsən QaraçuK dağmm aradan
götürülm əsi üçün dua etsinlər. Dərvişlər nə qədər dua etsələr də bir
nəticə hasil olmur. HÖKmdar soruşur kİ, öİKədə duaya qatılmayan
dərviş qalıbmı. Şeyx İbrahim in oğlu Əhmədin hələ uşaq olduğuna
görə dəvət edilmədiyini deyirlər. HÖKmdar Əhmədin ardmca adam
göndərir.
Əhməd əhvalatı böyÜK bacısına söylədİKdə o deyir Kİ, atamızın
vəsiyyəti var... Sənin zühur məqammm gəlib-gəlmədiyini atamızın
türbəsindəKİ bağlı süfrədən biləcəyİK. Əğər o süfrəni aça bilsən,
deməK zamanın gəlib, dəvəti qəbul edə bilərsən... Əhməd atasının
türbəsindəKİ bağlı süfrəni tapıb açır, onu da özü ilə götürüb Yəsiyə
gedir. Gəlib görür Kİ, dərvişlər onu gözləyir. Süfrəni açıb oradanı
bir parça çörəyi camaat arasında elə bölür Kİ, hamıya lazımi qədər
çatır. Onun bu Kəramətini görənlər mövqeyinin ucalığmı anlayırlar.
Əhməd atasından qalmış xirqəyə bürünərəK elə bir dua edir kİ,
birdən-birə göydən QaraçuK dağınm üzərinə tÖKÜlən sel-su ətrafda
böyÜK bir dərya yaradır. Dərvişlərin səccadələri su üzərində
üzürmüş. Əhməd başmı xirqədən çıxaran Kİmi su çəKİlir, günəş
çıxır. Və oradaKilar baxıb görürlər kİ, QaraçuK dağmdan bir nişanə
də qalmayıb.
HÖKmdar Əhməddən rica edir Kİ, onun adınm əbədi qalması
üçün dua etsin. Əhməd höKmdara "Dünyada hər Kİm bizi sevərsə,
qoy sənin admla yad eləsin" deyir. Və o zamandan başlayaraq hər

İKİsinin -həm hÖKmdarın, həm də onun adı Əhməd Yəsəvi" olaraq
yad olunur.
Əhməd Yəsəvi Islam ın əsaslarını daha dərindən öyrənməK üçün
böyÜK elm-mədəniyyət mərKəzlərindən olan Buxaraya gedib burada
dövrün m əşhur sufi alim i Şeyx Y usif Həmədanidən (1048-1140)
təlim -tərbiyə alır. Güman edilir kİ, Əhməd Yəsəvi 1110-cu ildən
1140-cı ilə, yəni böyÜK m ürşidin vəfatına qədər ona müridlİK eləmiş,
həm İslam m əsaslarını, həm də sufiliyin incəlİKİərini öyrənərəK Şeyx
Yusif Həmədaninin üçüncü xəlifəsi mövqeyinə yÜKSəlmişdi. Şeyx
Yusif Həmədaninin vəfatından sonra onun yerinə əvvəl birinci
xəlifəsi Şeyx A bdullah Bərni, sonra İKİnci xəlifəsi Şeyx Həsən
ƏndaKİ, ondan sonra isə (1160-cı ildə) üçüncü xəlifəsi Əhməd Yəsəvi
Keçir. Lanin çox çəKmir k İ, öz yerini dördüncü xəlifə Şeyx
Əbdülxaliq Qucduvaniyə verib Yəsiyə dönür. Və TürKÜstamn geniş
çöllərində məsKunlaşmış xalq arasm da sürətlə m əşhurlaşm ağa
başlayır. TürK, ərəb və fars dillərini, Islam m əsaslarm ı dərindən
bilməsi, böyÜK fəzilət sahibi olması, xalqm anlayacağı b ir dildə
söylədiyi hİKmət-ilahilər tezlİKİə "TürKÜstan m üdrİK İ'nin admı
yəsəvilİK təriqətinin yaradıcısı Kİmi hər yerə yayır.
Rəvayətə görə, Əhməd Yəsəvi altm ış üç yaşm a çatdıqda
m üridlərinə b ir quyu qazdırıb onun dibində yalnız bir insanm sığa
biləcəyi genişÜKdə hücrə düzəltdirir. Ö m rünün sonuna qədər həmin
hücrədə ibadətlə məşğul olan böyÜK m ürşid 1166-cı ildə elə buradaca
vəfat edir.
Əhməd Yəsəvinin İbrahim admda oğlu, Gövhər Şahnaz və
Gövhər Xoşnaz adlarmda İkİ qızı olmuş, oğlu atasınm sağlığında
dünyadan KÖçmüşdür.
Rəvayətə görə, böyÜK m ürşidin doxsan doqquz min müridi,
özünün həyatda İKən təyin etdiyi çoxlu xəlifələri mövcud imiş. İ!k
xəlifəsinin Arslan Babanm oğlu M ansur A ta, İKİnci xəlifəsinin
Xarəzmli Səid Ata, üçüncü xəlifəsinin isə türıdər arasmda çox
məşhur Süleyman HaKİm Ata olduğu göstərilir.
...Rəvayətdə deyilir kİ, vəfafm dan İkİ yz il sonra Əhməd Yəsəvi
böyÜK türK hÖKmdarı Əmir Teymurun yuxusuna girərəK ona
qarşıdaKi müharibələrdə zəfər qazanacağı barədə müjdə verir.
Düşmənlərini məğlub edən hÖKmdar Yəsəyə gəlib Əhməd Yəsəvinin
məzarmı ziyarət elədİKdən sonra göstəriş verir Kİ, onun üzərində
möhtəşəm bir türbə tİKİlsin. Və Əmir Teymurun tİKdirdiyi həmin
türbə sonralar dağılsa da, türK hÖKmdarları tərəfindən zamanzaman bərpa olunmuşdur.

Əsl həyatı, tərcümeyi-halı çoxlu sayda müqəddəs rəvayətlər
içərisində görünməz olmuş Əhməd Yəsəvinin türn dünyasmın ən
böyÜK düşüncə ərənlərindən olduğu tamamilə şəKsiz-şübhəsizdir Kİ,
bunu "TürKİstan müdirİKİ"nin məşhur -"Divani-HİKmət"i də sübut
edir. LaKİn türK sufiliyinin İİk mÜKəm-məl əsərlərindən biri (bəlnə
də, birincisi) olan "Divani-HİKmət" Əhməd Yəsəvi tərəfindən KİassİK
divan yaradıcılığı ənənələrinə müvafiq bir şəKİldə tərtib olunmuş
əsər deyildir. MütəfəKKİr sənətnarın m üxtəlif vaxtlarda (görünür,
daha çox ahıl yaşlarında) söylədiyi təsəvvüf məzmunlu şerləri onun
müridləri bütün TürKÜstanı dolaşaraq oxumuş, həmin şerlərə
zaman-zaman müəyyən əlavələr etmiş, İ!k müəllifinin tərcümeyihalından alınmış motivlərlə "Divan"ı daha da zənginləşdirmişlər. Və
tədqiqatçılar şübhə etm irlər kİ, sonralar "Divan"a daxil olunan
hİKmətlərin müəyyən hissəsi bilavasitə onun İ!k müəllifinə aid deyil.
"Divani-hİKmət"in ən mÜKəmməl nəşrini hazırlamış prof.
Kamal Əraslan göstərir Kİ, "Divan"ın Əhməd Yəsəvinin bütün
hİKmətlərini əhatə edən əsaslı bir nüsxəsi yoxdur. ƏlimizdəKİ
nüsxələrin ən qədimi XVI və ya XVII əsrə aiddir. Müxtəlif
bölgələrdə ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən toplanıb yazıya alınan
hİKmətlər bir məcmuə səciyyəsi daşım aqla yanaşı, həmin
məcmuələrdəKİ hİKmətlərin sayı fərqlidir. Və "Divani-hİKmət" admı
daşıyan əlyazmalarındaKİ şerlərin çoxu Əhməd Yəsəviyə məxsus olsa
da, Yəsəvi dərvişlərinə aid olanlar da vardır.

***

Bismillah dip bəyan eyləy hİKmət aytıp
Taliblərgə d ü rr ü gühər saçtım muna.
Riyazətni Katığ tartıp, Kanlar yutup
Min dəftəri-sani sözin açtım muna.
Sözni aydım, hər Kİm bolsa dıdartaləb,
Cannı canğa peyvənd Kİlıp rəgni ulab,
Ğarıb, faKİr yetım lərni KÖnqlin avlab
Könqli b ü tü n xəlaymdm Kaçtım muna.
Kayda görsənq Könqli sınur, mərhəm bolğıl,
Andağ mazlum yolda Kalsa, həmdəm bolğıl,
Ruzi-məhşər dərgahığa məhrəm bolğıl,
Ma vü mənlİK xəlaym dın Kİçtim muna.
Ğarıb, faKİr yetımlərni Rəsul sordı,
Uşol tü n i Mirac çİKİp dıdar KÖrdi,
Kaytıp tüşüp, ğarıb, yetim izləp yördi,
Ğariblərni izin izləp tüştim muna.

Ümmət bolsanq ğarıblərgə tabi bolğıl,
Ayət, hadıs hər Kİm aytsa, sami bolğıl,
R izk u ruzı h ər nə birsə, Kanı bolğıl,
Kanıc bolup şövq şərabın içtim muna.
Mədinəgə Rəsul barıp boldı ğarıb,
ĞarıblİKdə m inət tartıp boldı habıb,
Cəfa tartıp YaratKanğa boldı Karıb ,
Ğarib bolup aKbələrdin aştım muna.

Aqil irsənq ğarıblərni KÖnqlin avla,
M ustafa dİK ilni Kİzip yetım Kavla,
Dünyapərəst nacinslərdin boyun tavla,
Boyun tavlap dərya bolup taştım muna.
Işk babını Mövlam açKaç manqa tigdi,
TofraK Kİlıp, hazır bol dip boynum igdi,
Baransıfat məlamətni okİ tigdi,
PeyKan alıp yürəK bağrım tiştim muna.

Könqlüm Katığ, tilim açığ, özüm zalim,
Kuran okup aməl Kİlmas yalğan alim,
Ğarıb canım sərf eyləyin, yontur malım,
HaKdın KorKup otna tüşməy bistim mıma.

Xurm a birip, başım siləp nazar Kildı,
Bir fu rsa td a uKba sarı səfər Kİldı,
Əlvəda dip bu aləmdin güzər Kİldı,
MəKtəb barıp, Kaynap-tolup taştım muna.

Altmış üçkə yaşım yitti, öttüm ğafil,
HaK əmrini möhKəm tutmay, özüm cahil,
Ruzə, namaz Kaza Kİlıp boldum Kahil,
Yaman izləp yaxşılardın Kİçtim muna.

Inna fətəhnanı onup məna sordum,
Pərtəv saldı, bixod bolup didar
Kördüm, Səlam urup usKÜt didi, banıp turdum,
Yaşım saçıp muztar bolup turdım muna.

Va dirığa, muhabbətni camm içməy,
Əhl ü iyal xanum andm tÜKƏİ Kİçməy,
Cürm ü isyan girihlərin munda çiçməy,
Şeytan ğalib, can birərdə şaştım muna.

Əya, nadan, manna bol dip aydı, bildim,
Andın sonğra çöllər Kİzıp haKnı sordım,
Ruzı Kİldı, Azazilni tutup mindim,
Ləngər tÖKÜp, bilin basıp yançtım muna.

Imanımğa çəngal urup Kİldı ğəmnam,
Piri-muğan hazır bol dip saçtı tiryaK,
Şeytan lain mindin Kaçıp Kİtti bıbaK,
Bihamdillah, nuri-ıman ilttim muna.

ZİKrin tamam Kİlıp öttüm divanəğa,
HaKdın özgə hiç sözləməy biganəğa,
Şəmin izləp şagird Kİrdim pərvanəğa,
Ahnər bolup KÖyüp-yanıp öçtim muna.

Piri-muğan xizmətidə yügrüp yördüm,
Xizmət Kİlıp KÖzüm yummay hazır turdum ,
Mədəd Kİldı, Azazilni Kavlar sürdüm,
Andm sonqra Kanat Kamp uçtım muna.

Nam u nişan hiç Kalmadı la-la boldum,
Allah yadm ayta-ayta illa boldum,
Xalis bolup, muxlis bolup, fəna boldum,
Fəna fillah maKamığa aştım muna.

Ğarıb, faKİr, yetımlərni Kİlğıl şadman,
Xulnlar Kİlıp azız canınğ eylə Kurban,
Taam tapsanq canmq bilə Kİlğıl ihsan,
Haıcdm iştip bu sözləmi aydım muna.

Sünnət irm iş, Kafir bolsa, birmə azar,
Könqli Katığ dil-azardm Xuda bizar,
Allah haKKİ, andağ nulğa Siccın tayyar,
Danalardın iştip bu söz aydım muna.

Ğarib, faKİr, yetim lərni hər Kİm sorar,
Razi bolur ol bəndədin pərvərdigar,
Ey bixəbər, sin bir səbəb, özi asrar,
HaK M ustafa pəndin iştip aydım muna.

Sünnətlərin muhKəm tutup ümmət boldum,
Yir astığa yalğuz Kİrip nurğa toldum,
HaKpərəstlər maKamığa mahrəm boldum,
Tığı-batın birlə nəfsni yançtım muna.

Yitti yaşda Arslan Babğa birdim səlam,
HaK M ustafa əmanətin Kİlmğ inam,
Uşol vantda minq bir ziıcrin Kİldim tamam,
Nəfsim ölüp laməKanğa aştım muna.

Nəfsim mini yoldın urup xar eylədi,
Tilmür turup xəlayİKKa zar eylədi,
ZİKf ayturm ay şeytan birlə yar eylədi,
Nazir sin dip nəfs başını sançtım muna.

Kul Xacə Əhməd ğaflət birlə ömrünq ötti,
Va hasrəta, KÖzdin tizdin Kuvvət Kİtti,
Va vəyləta, nədamətni vaıctı yitti,
Əməl Kİlmay Karvan bolup KÖçtim muna.

Əya, dostlar, KUİaK salmq ayduğumğa,
Nə səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Mirac üzrə haK M ustafa ruhum KÖrdi,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
HaK M ustafa Cəbraildin Kildı sual,
Bu nəçÜK ruh, təngə Kİrməy taptı
Kəmal, közİ yaşlığ, halna başlığ,
Kaddı hilal, ol səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Cibril aydı, üm m ət işi sizgə bərhaK,
Kökkə çİKİp məlayİKdin alu r səban,
Nalişigə nalə Kİlur həftüm taban,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Əvvəl ələst birabbİKum didi bil
HaK, Kalu bəla didi ruhum , aldı səban,
HaK M ustafa fərzənd didi, bilinq mutlaK,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Fərzəndim dip haK M ustafa Kİldı Kəlam,
Andm sonğra barça ərvah birdi səlam,
Rahmət-dərya tolup taş dip yitti pəyam,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Rahim içrə peyda bol dip nida Kİldı,
ZİKr ayt didi, azalarım titrə y birdi,
Ruhum Kİrdi, süngƏKİərim allah didi,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Tört yüz yıldın Kİyin çİKİp ümmət bolğay,
Niçə yıllar yörüp haİKKa yol KÖrgüzgəy,
(Yüz) on tört minq müctəhidlər hizmət K İlğ ay ,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.
Tokuz ay u toKuz gundə yirgə tüştüm ,
Tokkuz saat turalmadım, kökkə uçtum,

Ərş ü KÜrsi payəsini barıp Kuçtum,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Yitimiş minq fəriştələr yığıp Kİldi,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.

Ərş üstidə namaz OKup tizim bÜKtüm,
Zarım aytıp, HaKKa baKİp yaşım tÖKtüm,
Yalğan aşİK, yalğan sufı KÖrdüm, sögtüm,
01 səbəbdən altm ış üçdə rdim yirgə.

Cənazəsin onup yirdin nötərdilər,
Bir fu rsa td a uçmaK içrə yitKÜrdilər,
Ruhın alıp iliyyingə Kİrgüzdilər,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.

Candm Kİçməy hu-hu digən barı yalğan,
Bu KaltaKdm sormanq sual yolda Kalğan,
HaKnı tapnan, özi pinhan, sözi pinhan,
01 səbəbdin altmış üçdə Kirdim yirgə.

Allah-allah, yir astıda vatan Kildı,
M ünnir, NəKİr mən rabbİK dip soruğ sordı,
Arslan Babam islamıdın bəyan Kİldı,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.

Bir yaşımda ərvah manğa ülüş birdi,
İ kİ yaşta peyğambərlər Kİlip KÖrdi,
Üç yaşımda Çiltən Kİlip halım sordı,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.

A k i ! irsənq, irənlərgə hizm ət Kilğıl,
Ə m ri-m aruf Kİlğanlarğa izzət Kilğıl,
N əhuyi-münKər Kİlğanlarğa hörm ət Kİlğıl,
01 səbəbdin altm ış üçdə Kİrdim yirgə.

Tört yaşımda haıc Mustafa birdi xurma,
Yol KÖrsəttim, yolğa Kİrdi niçə gumrah,
Kayda barsam Xızır Babam manqa həmrah,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

SİKİzimdə sİk k İz yandm yol açıldı,
HİKmət ayt dip başlarımğa nur saçıldı,
Bihamdillah piri-muğan mey içirdi,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Biş yaşımda bilim bağlap ta at Kİldım,
Tatavvu [la] Ruzə tu tu padət Kİldım,
Kiçə-Kündüz zİKrin aytıp rah at Kİldım,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Piri-muğan han Mustafa, bişəK bilinq,
Kayda barsanq vəsfin aytıp təzim
Kilınq, Dürud aytıp Mustafağa ümmət bolmq,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Altı yaşda turm ay Kaçtım xəlayİKdm,
Kökkə çİKİp dərs ögrəndim məlayİKdin,
Damən Kİsip həmə əhl ü əlayİKdın,
01 səbəbdin altmış üç Kİrdim y irg ə.

ToKuzumda tolğanmadım toğrı yolğa,
TəbərrÜK dip alıp yördi Koldın Kolğa,
Kıvanmadım bu sözlərgə, Kaçtım çölgə,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Yitti yaşda Arslan Babam ızləp taptı,
Hər sir KÖrüp pərdə birlə bÜKÜp yaptı,
Bihamdillah, KÖrdüm didi, izim öpti,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

On yaşınqda oğlan boldunq, Kul Xacə Əhməd,
Xacəl İkkə bina noyup Kilmay taət,
Xacə min dip yolda Kalsanq, vay, nə həsrət,
01 səbəbdin altmış üçdə Kİrdim yirgə.

Kabız Kİlip Arslan Babam canm aldı,
Hurlar Kİlip harır tondm Kəfən Kİldı,

* * *

Hər subh-dəm nida Kİldi Kulammğa,
ZİKr ayt didi, zİKrin aytıp yördüm muna.
IşKSizlarnı KÖrdüm irsə, yolda Kaldı,
01 səbəbdin İşk dÜKKanm Kurdum muna.
On birimdə rahmət-dərya tolup taştı,
Allah didim , şeytan mindin yıraK Kaçtı,
Hay u həvəs, ma vü mənlİK turmay KÖçti,
On İKKİdə bu sırlarnı gördüm muna.
On üçümdə nəfs həvanı Kolğa aldım,
Nəfs başığa yüz minq bəla Karmap saldım,
TəKəbbürni yirgə urup basıp aldım,
On törtüm də tofraK sıfat boldum muna.
On bişimdə h u r u ğılman Karşu Kİldi,
Başım üzüp, ko! Kavşurup tazım Kildı,
Firdəvs atlığ cənnətidin muhzır
Kildi, Didar üçün barçasım Koydum muna.
On altımda barça ərvah ülüş birdi,
Hay, hay, sizgə mübarəK dip Adəm Kİldi,
Fərzəndim dip, boynum Kuçup KÖnglüm aldı,
On yitimdə Tüncİstanda turdum muna.
On səKKİzdə Çiltən birlə şərab içtim,
ZİKrin aytıp, hazır turup KÖgsüm tiştim ,
Ruzi Kİldı, cənnət Kİzip hurlar Kuçtım,
HaK M ustafa cəmalların KÖrdüm muna.
On toKuzda yitm iş maKam zahir boldı,
ZİKrin aytıp iç ü taşım tahir boldı,
Kayda barsam Xızır Babam hazır boldı,
Ğavsul-ğıyas mey içürdi, toydum muna.

Yaşım y itti yigirmigə, ötdim maıcam,
Bihamdillah, p ir hizmətin Kİldım tamam,
DünyadaKİ Kurt u Kuşlar Kİldı səlam,
01 səbəbdin HaKKa yavuK boldum muna.

Mümin irm əs, hİKmət iştip yığlamaydur,
İrənlərni aytKan sözin tınqlamaydur,
Ayət, hədis mazmunını anqlamaydur,
Bol rivayət Ərş üstidə Kördüm muna.
Rivayətni KÖrüp HaKKa sözləştim min,
Yüz minq tü rlü q məlayİKKƏ yüzləştim min,
01 səbəbdin HaKinı sözləp izləştim min,
Can u dilim anqa fəda Kildım muna.
Kul Xacə Əhməd, yaşınq y itti yigirmi bir,
Nə Kilğay sin, günahlarınq tağdın ağır,
Kıyamət KÜn ğazab Kİlsa Rabbim Kadir,
Əya, dostlar, nəçÜK cəvab ayğum muna.
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Xoş ğayibdin KulaKimğa ilham Kİldi,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Barça büzürg yığlıp manqa inam birdi,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Min yigirm ə İKİ yaşda fəna boldum,
Mərhəm bolup çin dərdlİKKƏ dəva boldum,
Yalğan aşİK, çın aşİKKa güvah boldum,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Əya, dostlar, yaşım y itti yigirm ə üç,
Yalğan dava, taatlarım barçası puç,
Kiyamət KÜn nə Kİlğay min bürəhnə, luç,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp K İld im m una.
Min yigirm ə törtKƏ Kİrdim haıcdm yıraK,
AxirətKa b aru r bolsam, Kanı yaran,
Ölgənimdə yığlıp urım q yüz minq tayaK,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Cənazəmni arKasıdm taşlar atm q,
AyaKİmdın tu tu p südrəp gurgə iltinq,
HaKKa k u I I u k Kİlmadınq dip yançıp tipinq,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Y azu K b ilə n yaşım y i t t i y ig irm ə biş,

Sübhan dəm ziıcr ögrətip KÖgsümni tiş,
KögsümdəKİ girihlərin sin özünq yiş,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Min yigirm i altı yaşda sevda Kİldım,
M ansursıfat didar üçün ğavğa Kİldım,
Pırsiz yörüp dərd ü halət peyda Kİldım,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Min yigirmi yiti yaşda pirni taptım,
Hər sır KÖrdüm pərdə birlən bÜKÜp yaptım,
Astanəsin yastarıban izin öptim,
01 səbəbdin HaKKa sığn ıp K İld im mıma.

Min yigirm i sİk k İz yaşda aşm boldum,
Kiçə yatm ay m ihnət tartıp sadİK boldum,
Andın sonqra dərgahığa laym boldum,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.

Bir Kəm otuz yaşna Kİrdim, halım xarab,
I şk yolıda bolalmadım misli-türab,
Halım xarab, bağrım Kəbab, KÖzüm pür-ab,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Otuz yaşda otun K ilıp K Ö y d ü rd ilə r,
Cümlə büzürg yığlıp dünya Koydurdılar,
Urup, sögüp, yalğuz HaKnı söydürdilər,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.
Kul Xacə Əhməd, dünya Koysanq işinq bitər,
KögsündəKİ çİKKan ahmq ərşə yitər,
Can birərdə haK Mustafa K olunq tutar,
01 səbəbdin HaKKa sığnıp Kİldim muna.

Əhməd Yəsəvi
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Va dirığa, nətÜK Kİlğum ğariblığda,
Ğariblığda ğurbət içrə Kaldım muna.
Xorasan u Şam u İraK niyyət Kilıp
Ğariblığnı Kör Kadrını bildim muna.

Nələr k ü sə KÖrməK KİrəK ol Xudadm,
Yusufını ayırdılar ol Kənandın,
Toğğan yirim ol mübarəK TürKİstandm,
Bağırımğa taşlar urup Kildim muna.
Ğurbət tigdi Mustafa dİK irənlərğa,
Otuz üç minq səhabə, həm yaranlarğa,
Əbu BəKİr, ömər, Osman, Murtazağa
Ğurbət tigdi alarğa həm, aydım muna.

Ğurbət tigsə, püxtə Kilur KÖp hamlarnı,
Dana m lur, həm xas Kilur KÖp amlarnı,
Kiyər k iz ton, tapsa, yiyür təamlarnı,
Amnq üçün TürKİstanğa Kildim muna.
Ğariblığda yüz yıl tursa, irür mihman,
Taxt u baxt u bustanları irür zindan,
Ğariblığda qul boldı ol Mahmud Sultan,
Ey yaranlar, ğurbət içrə KÖydim muna.
Ğariblığda Arslan Babam izləp taptı,
Hər sır pərdə birlə bÜKÜp yaptı,
Bihamdillah, KÖrdüm didi, izim öpti,
Uşbu sırnı KÖrüp heyran Kaldım muna.
ArzulİK m in KarmdaşlİK vilayətğa,
Uluğ babam ravzaları A k Türbətğa,
Babam ruhı saldı mini bu ğurbətğa,
Min bilməs min nəçÜK tansır Kildım muna.

Kul Xacə Əhməd sözləgəni HaKnı yadı,
İşitməgən dostlarığa Kalsun pəndi,
Ğurbətlənip öz şəhriğa Kaytıp yandı,
TürKİstanda məzar bolup Kaldım muna.

NİZAMİ QƏNCƏVİ

ədim türn ədəbiyyatı tarixinin son böÜK hadisəsi Nizami
Gəncəvinin (1 141 -120 9) yaradıcılığıdır. “Xəmsə” müəllifi
Kİmi müsəlman şərqində məşhur olan Nizami farsdilli olduğu qədər
də türKdür (və sözün dərin mənasmda, türKdillidir).
N.Gəncəviyə qədərKİ türK ədəbiyyatı bütün tarixi təKamül
məntiqi ilə məhz “Xəmsə”yə gətirib çıxarır: qədim türK eposu,
Y .Balasaqunlunun “Q utatqu biliy”i, Ə.YüqnəKİnin “A tibətülhəqaiq”i,
Ə.Yəsəvinin
“Divani-hİKmət”i...
və
Nizaminin
“Xəmsə”si!... İdeal dövlət idarəçiliyi axtarışları... Və İsKəndər!...
Nizami ideyalarm m , başqa sözlə, m etafizİKasınm da k ök ü ƏlFərabi ət-TürKİdən gəlir və dahi türK şairinin yaratdığı, deməK olar
kİ, bütün poetİK obrazlarm fəlsəfi sxemi dahi türK filosofunda
m övcuddur: hÖKmdarın Kam illiyi, ideal idarə sistem i, etİK
intelleKtualizm, qnoseoloji optim izm və s.
Əgər nəzərə alsaq Kİ, Nizaminin dönə-dönə müraciət etdiyi
antİK fəlsəfənin Şərqdə ən mÜKəmməl şərhçisi Əl-Fərabi ət-TürKİdir,
onda aydm olur kİ, dahi tünc filosofunun dahi türK şairinə
müəllimliyi geniş miqyaslıdır. Əl-Fərabi deyirdi Kİ, insan oğlu “ilahi
intelleKt” in fəaliyyət sferasm a nüfuz etməK imKanma malİKdir - bu
inqilabi mövqeyi Nizami də müdafiə etm işdir.
“X əm sə”nin əsas qəhrəm anı ideal (təd ricən ideallaşan!)
hÖKmdarıdır. “S irlər x əzin əsi”ndən “İsK əndərnam ə”yə qədər
Nizamini getdİKCə daha dərindən və şübhəsiz, daha geniş problemlər
KonteKstində düşündürən bu ideya qədim türK eposunun marKƏzində
dayanır. Xosrov, Bəhram və xüsusilə İsKəndər obrazları qədim türK
eposunda mürəKKəb ta rix i təKamülün faKtı Kİmi müəyyənləşmiş
“epİK qəhrəm an”ın v arsid ir... Həm qədim türK eposunun, həm də
“Xəmsə”nin “epİK qəhrəm an”ı dünyada universal nizam yaratm aq
cəhdinin ifadəsidir.
Q

QƏZƏLLƏR
* **
Allah, allah, bax bu cür dilbər mənim olsun gərən.
Zülmətə atəş saçan gövhər mənim olsun gərəK!

Aləmi odlandırır şəKər ləbinlə ud xalın,
Udla bir şəKKər səpən məcmər mənim olsun gərəK.
Duzda dad, ləzzət olar, amma şirinlİK, heyf, yox!
Həm şirin, həm duzlu bir şəKKər mənim olsun gərəK.
Hazıram nuş etməyə cüt aləmi bir badədə,
Saqim ol Kİ, sən verən sağər mənim olsun gərəK.

Mİşk zülfün ətrini saçmaqdadır dünyalara,
Ah, bu cür xoş rayihə, ənbər mənim olsun gərəK!
Zülfünə quldur Nizami, nə deyir zülfün ucu:
"Bax bu çür sadiq nÖKər, caKər mənim olsun gərəK!"

* * *
Dün gecə bəxtim oyandı, mənə pay gəlmiş idi,
Nur cəmalından açıb pərdəni, Ay gəlmiş idi.
Şeh axır güldən... atıb örtüyünü nazlı qəmər,
Bəd nəzərdənmi qaçıb salmış haray, gəlmiş idi.
Gözlərimdən su içən inçimə baxdım, baxdım.
Onun uğrunda gözüm yaşı, ya çay gəlmiş idi.

İKİmiz bir can olub, ah, necə xoşbəxt uyuduq,
Oyanıb:-Tez!-dedi-Qalx!-sanKİ bir hay gəlmiş idi.
- Gedirəm, bəİKƏ umarsan bir um u,- bircə öpüş!
Qəlbimə həsrət odu, ah ilə vay gəlmiş idi.

Tez qaçıb mən ürəyi yanmışa bir od vurdu,
DirilİK çeşməsi getdi, bir humay gəlmiş idi.
Şirvanı şah bilərəK başına and içdi KÖnül,
Gör, Nizami, yuxuna hanKİ susay gəlmiş idi

* **

** *

Mənim dərdim böyÜK dastan.. oxu, dərmanım ol, ey dost!
Canım yarə, günüm qarə, sÖKÜlmüş danım ol, ey dost!

Ürəyimə yara vurdun öz əlinlə, gülə-gülə.
Gözlərimdən qanlı yaşlar axıb gedər gilə-gilə.

Önündə mən Kəmərbəstə, nə əm r etsən, gözüm üstə.
N igarım san, canım istə, qulam, sultanım ol, ey dost.

Ürəyimin içindəsən, şəKİin neçin bayırda bəs?
Tamarzmam, içərimdə olduğunu bilə-bilə.

SəbuhKm ol, salıb yadə.. qanımdan dolur al badə,
Desəm "Nəğmə oxu bir də"! Ahım, əfqanım ol, ey dost!

Bu dünyadan mənim payım yalnız sənə vurğun ürəK,
İkİ ürəK birləşibsə, qıyma, dönmə bir qatilə.

Gələr bayram, vüsal qıysan... de harda qaldı bəs qurban?
Bir az rəhm eylə, ver fərman, de Kİ, "Qurbanım ol , ey dost!

Biz Kİ, eşqin mizanmda tən, dürüstÜK...

Məgər hicran çəKən yarı sevindirməzmi dildarı?
Yolumdan yığ tİK anları... gülüm, reyhanım ol, ey dost!

Nizami bir ürəK... KÖvrəK... arar yarı tamaşa təK
Barı bir dəm gəlib baş çək , mehim, mehmanım ol, ey dost!

rəva görmə
Mənim eşqim çoxaldıqca, səninKİ az, yüngül gələ?
Bir vaxt məni əzizlərdin... De, bəs nədir bu düşmənlİK?
HəmənKİ dost deyiləmmi? Ey nur, ey ilahi şö’lə!
Bütün KÖnlü qırıqları məlhəminlə sağaldan sən.
Nizamiyə çatıb növbən... qəsd eləmə, insaf elə.

“İSKƏNDƏRNAMƏ”dən
ALLAHA XİTAB
Harda Kİ, ağıl bir xəzinə tapar,
Allahın adını eyləyər açar.
Allah ağıllıya nəvazişKardır,
Ağılsızlara da əlacı vardır.
O, sözün sirrini əyan eyləyər,
O verər zəlilə, acizə hünər.
Zahirdən, batindən aşİKar, nihan,
Əqlə yol göstərən odur hər zaman.
O, bu im arətin səqfini tİKmiş,
O, bu Karxananın nəqşini çəKmiş.

Qəlbə də xoş gəlir ondaKi qüdrət,
Əqlə də vacibdir ona itaət.
Bütün varlıqların fövqündə durur,
Varlığı hər şeyi yaradıb qurur.
HİKməti gizlindir, hÖKmü aşİKar,
Onun tərifinə dil aciz qalar.
Əsli paK, zatı paK, təKdir vücudu,
Nə oddur, nə torpaq, nə yel, nə də su.
Varlıqlar hamısı onun möhtacı,
Onunsa heç kəsə yox ehtiyacı.
Yeddi qat içində nə var binadan,
Min alqış ona Kİ, odur yaradan.
Ona qovuşmağa yol yoxdur fəqət,
Əqlə, düşüncəyə sığmaz bu hİKmət.
DesəK Kİ, göydədir o Pərvərdigar,
Ona təzim edən yer tənha qalar.
Yox, əgər yerdədir, söyləsəK, Allah,
Şənini alçaltmaq olmazmı günah?!
Məbudun zatmdan danışan zaman
Axtarm a nə göydə, nə yerdə məKan.
Əgər qüdrətindən deyib danışsaq,
HÖKmünə tabedir bu göy, bu torpaq.
Hər bir Kərəminə, qəzəbinə sən
NaşÜKÜr olmayıb, baş əyməlisən.
Birinin Könlündə yandırar çıraq,

Birinin Könlünə çəKər dərdlə dağ.
Birinə saraylar verər fələKdən,
Birini quyuya salar yÜKsəKdən,
B irdir hüzurunda onun çox, ya az,
Böyüyü, Kİçiyi əsla ayırmaz.
Onun qarşısm da çöp Kİmidir dağ,
HÖKmünə bağlıdır ölməK, yaşamaq,
Heç bir kəs torpağa dil verə bilməz,
Nəqş vura bilməz suya da heç kəs.
Təkcə o yaradar torpaqdan insan,
Tək odur suya da naxışlar vuran.
yoluna n u r saçan odur,
Bağlı qapıları İ İ k açan odur.
SaKİn, mütəhərrİK, - nə var dünyada,
Varlığı bağlıdır o böyÜK ada.
HÖKmüylə yaranm ış bütün Kainat,
Bütün canlılara o verir həyat.
Ondan ad almışdır bu varlıq tamam,
O, tam dır, qalanlar nə var - natamam.

MlNACAT
Bəndəyə əl tutan sənsən, ilahi,
Yoxdur səndən başqa onun pənahı.
Olmuş-olacağı sənsən yaradan,
Sənin Kərəminə möhtacdır insan.
Lütf elə, əlini mənə də uzat,
Mənə öz qovğamdan özün ver nicat.
Sənsən, Pərvərdigar, hər bir muradım,
Səndən hasil olar hər bir muradım.
Mərhəmət görərsə səndən bir insan,
Nə göydən qorxar o, nə də ulduzdan.
Sən varKən ehtiyac yoxdur göylərə,
Asiman var İKən Kİm baxar yerə.
VarKən bu dünyada hər cürə büsat,
Behiştdə nə üçün axtarmaq həyat?
Inanma Kİ, cənnət burdan şən olsun,
Deyirsən yaxşıdır, sən deyən olsun.
Bizə də behiştdə bir yer ayır sən,

Sil pis naxışları düşüncəmizdən.
Biz öz çarəmizi bilmirİK əsla,
Hansı yol yaxşıdır apar o yola.
Səni ümid ilə hey axtarmaqda
Kimisi qarada, K İm is i ağda.
Bir meyvə dərməKçün sənin bağından,
Hərə bir qapıda eyləyir fəğan.
Məndə cəsarət yox sənə söz deyim,
«Onu ver,» - deyərəK bir şey istəyim.
Diləyim yerinə yetsə hər Kəsdən,
Görürəm o deyil, sənsən lütf edən.
Sənin mövcudata yox ehtiyacın,
Onların hamısı sənin möhtacın.
Sən Kİ, dostluq ilə çıxdm qarşıma,
BiganəlİK k ü Iü tÖKmə başıma.
Feyzindən işıq ver gözlərimə sən,
Qoy olum asudə özgə gözlərdən.
Pərvanə olmuşam şəbçırağma,
Bir quşam, qonmuşam sənin bağına.
Bu k İç İk bəndəni salma gözündən,
BöyÜKSən, KÖməK et böyÜKİÜKİə sən.
Mən nəyəm, bir zərrə - gözlə görünməz,
Səndən nur almışdır o zərrə - sönməz.
Sənin qüdrətinlə aşKar olmuşam,
Hər bir xəzinəyə açar olmuşam.
Köhnə heKayəti çatdırdım sona,
Başlasın təzə söz indi cövlana.
Saldm İİk sözümü sən dildən-dilə,
Bu son addımı da yetir mənzilə.
Ziya saç, qoy qəlbim işıqla dolsun,
Incə mətləblərə o, güzgü olsun.
Bu çətin yollarda budur məqsədim:
Sənin bəyəndiyin bir yolla gedim.
Elə KÖməK et Kİ, işlərim ə sən,
Özün şad olasan dedİKİərimdən.
Mən öz xoşum ilə gəlim önünə,
İtaət eyləyim peyğəmbərinə.

SONUNCU PEYĞƏMBƏRİN
TƏRİFİ
Nə bir taxt istədi Məhəmməd, nə tac,
Qılıncla çox aldı şahlardan xərac.
Yox, yox, səhv elədim, o böyÜK nəbi
Həm taxt sahibiydi, həm tac sahibi.
Onun taxtı idi bütün bu əflaK,
Başının müqəddəs tacıydı «lövlaK».
MəIək simalıydı, Allahtanıyan,
Bizə də Allahı o verdi nişan.
Bizləri cənnətə odur aparan,
Cəhənnəm odundan odur qurtaran.
Parlayıb n u r saçdı bu Kainata,
Bənzərdi Zülmatda abi-həyata.
Uca qalxmasaydı ərşin tağından,
Kimdi K a in a tm s ir r in i açan?
Mənəvi bir töhfə o verib bizə,
Ərşin sovqatmı göndərib bizə.
Yolunun torpağı olan başımız
Dəyməz başındaKi bir tÜKə yalnız.
Bizim halımıza qəlbən yanaraq
Gündüz Günəş oldu, gecələr çıraq.
Hər sınıq ürəyin odur pənahı,
Odur bağışladan hər bir günahı.
Dahidir, böyÜKdür o, dahilərdən,
Üstündür, yÜKSƏKdir hər peyğəmbərdən.
Cənnətdən torpağa gəldisə Adəm,
O qoydu torpaqdan cənnətə qədəm.
AytəK çıxdı Yusif quyudan əgər,
Nur saçdı quyudan o, Aya qədər.
Xızra abi-həyat oldusa qismət,
Həyat çeşməsindən Keçdi Məhəmməd.
Yunisi uddusa balıq bir zaman,
Ona səcdə etdi balıqla ilan.
Davuddan yadigar təK bir zireh var,
Məhəmməd yüz zireh qoyub yadigar.
Süleymanın taxtı getdisə bada,
Məhəmməd əbədi qaldı dünyada.
Isanm beşiyi göyə qovuşdu,

Məhəmmədsə özü göylərə uçdu.
T ur dağı Musaya oldusa eyvan,
Məhəmmədin qəsri yarandı nurdan.
Şamının önündə durub çıraqlar,
Səndən işıq istər, səndən pay umar.
Şəffaf bir çeşməsən, təmiz b ir bulaq,
Ü zünü suyunla yuyub bu torpaq.
Bu quru torpağm səfası sənsən,
Bu xəstə dünyanm şəfası sənsən.
HəKİmsən, aydm dır düşüncən, zəKan,
Əlində Allahm hÖKmü bir dərman.
Məxluqun gözünə sən işıq verdin,
Göydə mələKİərə yaraşıq verdin.
A dm m öhür Kİmi sözə ziynətdir,
Camından h ər qətrə əbədiyyətdir.
Ondan bircə udum içərsə hər kəs,
Dünyada dərd bilməz, əziyyət bilməz.
Elə et Kİ, olsun o dadlı şərbət
Bu yazıq bəndənə - mənə də qismət.

KİTABIN YAZILMASININ
SƏBƏBİ
Dolanıb döndÜKCə qoca ruzigar,
Özünə bir yeni müəllim arar.
Köhnə havaları dəyişər tam am ,
O, yeni nəğmələr bəstələr müdam.
Dövran oyunbaztəK oynar bir müddət,
Ç ıxarar pərdədən b ir təzə su rət.
Edib fü s u n K a rlıq bu surət ilə ,
X alqı əyləndirər b ir zaman belə.
Onu da qocaldıb dövran itirə r,
Səhnəyə yeni b ir su rət gətirər.
Təzə şairlər də təzə x ətt ilə
Köhnə tarix ləri təzələr belə.
H ər dövrün olar b ir usta bağbanı,
Bəsləyib böyüdər Körpə fidanı.
B ir gövhər hüsnünü itirsə əgər,

Daşdan baş qald ırar başqa bir gövhər.
Gəlinimdə olan şuxluq, tərav ət
PeyK ərşünaslara eylər Kİfayət.
Təzə olm asaydı bu əsər, yəqin
Təzə bir söz deməK olardı çətin.
B ir h arm a t idim bir zam an mən də,
Zəhmətlə, zillətlə düşdüm Kəməndə.
H ər b ir xəzinədə var məndən nişan,
Ancaq, heyf olsun kİ, deyiləm cavan!
GənclİK - təzə nallı, h arın , Köhlən at,
Qocaldın - nal qızır, d ü şü r əldən at.
K ürədən çıxanda güzgü bərq v u rar,
Fəqət sm an zam an zirehə yarar.
Söz, sənət eşqilə çırpm an ürəK
A lır sirdaş Kİmi ilhamdan KÖməK.
Düşüncəm beynimin qızıl qanından
IncitəK incə söz alardı hər an.
ÇünKİ gizlində b ir ilham çım vardı,
Mənimlə ö rtü lü söz danışardı.
Susm uşdur sirdaşım xeyli zam andır,
Mən də söz tapm ıram , halım yam andır.
B ir də Kİ, sözüm ü dinləyib duyan
Bizi tərK eləyib, gedib dünyadan.
Şah A rslan torpaqda, qəbirdə İKən,
Necə söz söyləyim, şer yazım mən?
Şah əgər lü tf ilə etsə m ərhəm ət,
Yeni söz deməyə eylərəm cürət.
Bu dar Keçidlərdə dərd məni aldı,
Bədənim sustaldı, rəngim saraldı,
Yolumu tufantəK tu td u fİKİrlər,
Gözümdə qalmadı yuxudan əsər.
Gecə, dar qəlblərdən qara bir gecə,
Yollar baş tÜKÜndən daha da incə!
Belə bir gecədə mümKÜnmü səfər?
Heç belə bir yolda quyu seçilər?
Zülmətə bürünm üş KeşİKÇixana,
Həmlə eləm işdir fil pasibana.
Bir ahu balası doğm uşdur çəmən,
MüşK-ənbər saçmada öz göbəyindən.
Nə pərvanə şamdan uzaq dayanır,

Nə də Kİ, şam ondan uzaqda yanır.
Bir belə gecədə oturmuşam təK,
Kağızda yazılar qara gecətəK.
Dürr üçün qəvvastəK suya batırdım ,
Gah seçib götürür, gah da atırdım ...
Gecədən bir qədər Keçmiş olardı,
Hələ qaranlıqdı, sübhə çox vardı,
Fələyin KÖhləni olub təngnəfəs,
Xoruzlar banlamır, gəlməyir bir səs.
Daxmada gecənin hörÜKİərindən
Yeddirəng ipəKİər toxuyuram mən.
Bu lacivərd KÜpdən mən də İsatəK
İplər çıxarıram hər an rəngbərəng.
Əvvəldən bəsləyib tərbiyə verən
Bir nəcib insandır məni yetirən:
Mötəbər bir şəxsdir o Xoylu İmad;
Qalxmaq istəyənə o edər imdad.
Səxası dünyanı salmış heyrətə,
Dürlə bəzəK vurmuş o, səxavətə.
Bu qoca dünyada ona tay hanı
Ki, sözü, səxası tutsun cahanı?
Onda M üştərini görərəK hər an,
Vurar üzüyünə Ütarid nişan.
Əfsus kİ, bəxtimin sərKəşliyindən,
Gizləyir bu dünya o zatı məndən.
İşlərim düyünlü, nəsibim dərd-qəm,
Nə yaxm bir dost var, nə də bir həmdəm.
Məgər neçə uşaq tutar bir mama?
Bir ağac nə qədər yetirər xurma?
Yuxusuz, ac-susuz qalıb o gecə,
Bu mavi dəryada üzürdüm təKcə.
Gecə - gecə deyil, dibsiz bir quyu,
Ayı da, Günü də udmuşdu suyu.
Gecənin bağrını yarmışdı zülmət,
Kölgə eyləyirdi işığa töhmət.
Atdığım Kəməndlə, şahm bəxtindən,
ƏmlİK ceyranları ovlamışam mən.
Əngin dənizlərə mən tor atmışam,
Bu torla növbənöv balıq tutmuşam.
Xoş görüb bəxtini şahm rəsəddə,

Mən sözə başladım xoş bir saətdə.
Vuruşur önümdə Çin ilə Həbəş,
Şaha edəcəyəm onları peşKəş.
O qorxunc gecədə süstləşirdim mən,
Tutmasaydı şahın bəxti əlimdən,
Çatdı mədəninə gövhər axtaran,
Könül azad oldu qəmdən, qubardan.
Qızıl çadırmı Günəş ucaltdı,
İpləri dağlarm başma atdı.
GecəKİ əzabı unutm aq üçün
Bir məclis bəzədim mən də həmin gün.
A riflər bəyənən bir yer seçərəK,
Orda bir taxt qurdum mən sultanlartəK.
Yeni bir üsulla büsat quruldu,
Düşüncəm məclisə xidmətçi oldu.
Şərabım, reyhanım, məzəm, həmdəmim
Sözümdü, fİKrimdi, qəlbimdi mənim.
Qızışıb coşduqca beynim şərabdan,
Gəldi səxavətə söz də bu zaman.
İlham buludlarım çəKdi nərələr,
Gövhərşünaslara yağdırdı gövhər.
İkİ şey cəsarət istər insandan:
Biri od, biri də yırtıcı aslan.
SanKİ həmcins imiş odla aslan da,
Nə düşsə məhv edər bunlar bir anda.
Taleyim açıldı, oldum bəxtəvər,
Zöhrə dəf göndərdi, Müştəri dəftər.
Lütfdən gah bəzəK yaradıram mən,
Gah hİKmət saçıram söz xəzinəmdən.
Saçdığım gövhərlə bəzəndi cahan,
ÇünKİ var şah Kİmi bir gövhər alan.
Yenidən mədənə mən əl uzatdım,
Gedib xəzinənin məğzinə çatdım.
Heç yaxşı iş deyil yalan danışmaq,
Bu qızıl, bu da od, ərit, yoxla, bax!
Neçə vaxt ağ rəngə lacivərd qatdım,
Bitdi «Şərəfnamə», murada çatdım.
Coşdu Çin naxışlı şerim, sənətim,
Gör hara qalxacaq mənim şöhrətim!
Gör əvvəl nə ƏKdim, gör bitdi nələr,

Sınığı bu sayaq bitişdirərlər.
Neçə il olar kİ, gövhər sevənlər
A xtarıb tapm ayıb b ir belə gövhər.
A xır kİ, tapıldı b ir gövhər satan,
Yaxşı mal alın ar satıcısm dan.
Padişah əm r etdi: bəzənsin bir bağ,
Sərvlər çəmənə gətirsin növraq.
Qəlbi nurlu şahm şərəfinə mən
Güc alıb idraKin şəfəqlərindən,
Bir sərv bəzədim k İ, məclis şad olsun,
Onun şərəfinə badələr dolsun.
Şer yox, mənasız nəzm yazanlar
ÇətinlİK çəKməzlər, onlara nə var?
Daşlardan cəvahir çıxaran ancaq
Bilir Kİ, çətindir gözəl söz tapmaq.
Bu incə xəyallar məni coşdurdu,
Könlümün atəşi beynimə vurdu.
Öz tüstüm başım a qalxdıqca mənim,
Quruyub qaxaca döndü bədənim.
Gəlincə bu gözəl gəlin hasilə,
Məndə səbr gərəK, şahda hövsələ.
Sözə bax, baş alıb hara ucalır,
Mən nələr deyirəm , o nələr çalır?
Bilmirəm, bu qədər füsunKar sözlər
Babil quyusundan çıxır nə təhər?
Zöhrəyə o «Zənd»i Kİmlər öyrətdi,
Oxuyub H aru tu tam am bənd etdi?
Sehirli nəğməmdən Zərdüşt xar oldu,
Söndü çox «Zənd»lərin alovu, odu.
Dəryaya d ü rr saçsm qətrə buradan,
Qoy xurm a daşısın Bəsrə buradan.
Bu altiKÜnc tağda bir buludam mən,
Səpərəm hər yana su ciyərimdən.
BitKİtəK pay alır hamı suyumdan,
Yağışım sərvlər y etirir hər an.
KölgətəK işıqdan Kİm çəksə zərər,
Əlbəttə, həmişə ondan çəKİnər.
Çeşməmdən feyziyab olsa da çoxu,
Getmir gözlərinə həsəddən yuxu.
Mənim meyxanamdan içərlər şərab,

Mənim sözlərim dən bağlarlar Kİtab.
Bu feyzi onunçün qazandım kİ, mən
Əsla su içmədim yad bir çeşmədən.
X əlvətdə poladdan sildim kİ, pası,
Y aqut rəngi alsın onun aynası.
Silib bu aynanı parlatdım par-par,
Yerdən toz-torpağı k ü I ək aparar.
O Çin üzlü n ig ar, bilm irsən məgər
Rum un qalasını necə fəth edər?
Xəzinə Kəşf etməK istəsə biri,
GərəK unutm asm çətinlİKİəri!
Xəzinə Kəşf etməK istəsən əgər,
H ər bir çətinliyə tab et, sinə gər!
Məsəl var, deyərlər, eşit, qulaq as:
«Viranə ocaqdan heç tü stü çıxmaz!»
Yuxu var, əvvəlcə çox qorxunc olur,
Gün doğur, ürəyin fərəhlə dolur.
Qəlbə qorxu salan çox şeylər üçün
Insan şÜKr eləyir axırda b ir gün.
Nə çoxdur şairlİK iddia edən, Qorxuram meydanda qan tÖKÜlməKdən.
Yayın ortasm da çox yağsa yağış,
Elə soyuq düşər, sanKİ dönüb qış.
Havaya yağışdan nəm çöksə əgər,
Günəş o çirKİəri silib məhv edər.
Payız y e tişd İK d ə, b i lir k İ, h ə r k ə s ,
Daha lətif k ü I ə k , incə meh əsməz.
A rtıq rütubətdən törəyər vəba,
Tənəffüs çətin d ir belə havada.
Bundan qurtarm aqçün qalayarlar od,
TÖKərlər bu oda səndəl, gül və ud.
Təbimlə şaha ud yandıraram mən,
Daha başqa bir iş gəlməz əlimdən.
Allah məni ona bəndə xəlq etm iş,
İtaətdən başqa bilmərəm b ir iş.
Dünyagörmüş adam, - yaxşı ya yaman, ŞİKayət eyləməz öz ruzgarından.
Bu dünya heç kəsIə deyil həmavaz,
Sazəndələr Kimi bir hava çalmaz!
O sazda görərsə ipəK bir teli,

Qırıb atmaq üçün uzanar əli.
İpəK yetirm əK də İk İ cür q u rd var,
Ziddir odla sutəK həmişə onlar.
Biri baramanı toxuyur bir-bir,
O b iri Karvanla ipəK məhv edir.
PətəKdə İkİ cür arı var müdam,
Necə kİ, aldadar pərvanəni şam, Biri yem daşıyar hey axşam-səhər,
O biri gizlincə o yemdən yeyər.
Bal verən arının bircəsi, yəqin,
Yüzündən yaxşıdır bal yeyənlərin.
Hələ can almamış əcəl, turactəK:
«Dad, məni tutdular!» - çığırıb dad çək.
TamahKar dünyadan nə ummaq olar,
Ya səni yandırar, ya da çiy saxlar;
Qaynayıb coşarsan, yanarsan dərddən,
Qaynayıb coşmasan, çiy qalarsan sən.
FəIək - yeddibaşlı qorxunc əjdəha,
Bircə zərbə vursa, məhv oldun daha.
Xəlbirə bənzəyən teştdir asiman,
Sən bir xəlbir torpaq, o da bir teşt qan.
O, teştdən su toKsə başına nahaq,
Sən ələ xəlbirtəK üstünə torpaq.
Torpaq da, çeşmə də olan bir yerdə
Lazımdır, əlbət Kİ, teşt də, xəlbir də.
Bu göy rəngli Küpün çox hiyləsi var,
İçindən görərsən yüz cür rəng çıxar.
Küpə bir cadugər minər, deyərlər,
Bu KÜpə m inm işdir yüz min cadugər.
FəIək hesabını gəl etmə nahaq,
Alçağı yÜKsəKdir, yÜKSəyi alçaq.
O gah altda olur, gah üstdə olur,
Ona alt-ü st deməK daha doğrudur.
Əbəsdir fələKİə bəhsə girişməK,
Heç kəsIə həm ahəng olmayıb fələK.
Atdığı hər addım fənddir, KƏİƏKdir,
İşləri büsbütün oyundur, rəngdir!
Birini göylərə ucaldır bəzən,
Bəzən də qul edir onu, görürsən.
TüİKÜtəK geydirər qırmızı papaq,

Sonra qara itə yedirdər ancaq.
Nədir dörd yol üstə məsKən düzəltməK?
Nədir qarın güdməK dördayaqlıtəK?
Dörd balış qeydindən qurtaranda biz,
Asudə yatarıq səssiz-səmirsiz.
Yolüstü mənzildir bu Köhnə torpaq,
I kİcə qapısı var onun ancaq:
Giriş qapısmdan girərsə hər kəs,
Çıxış qapısmdan çıxmaya bilməz.
Bədbəxtdir bu dərin quyuda qalan,
Qar Kimi düşərəK donub buz olan.
Xoşbəxtdir şimşəKtəK yalnız bir anda
Parlayıb sönənlər fani cahanda.
Nə lazım dünyada fərsiz bir şamtəK
Gecələr uzunu can verib sönməK?
Etibar etməyən öz gəmisinə
GərəK əvvəlcədən üzməK öyrənə.
Tələsən adama Köhlən at gərəK,
Yabıyla nə qədər o, yol gedəcəK?
Hiylədən pozulub, Korlanıb dünya,
Nə qəlbdə qan qoymuş, nə üzdə həya.
F əIək o fəlƏKdir: dağ çəKİb hədər,
Bizi gah saraldar, gah da göyərdər.
Hər pərdədə yalnız o adam çalar
Ki, ola pərdədən yaxşı xəbərdar.
Düz yolu yaxşı bir rəhbər göstərər,
Mən yola çıxıram, bəs hanı rəhbər?
Elə bir pis vaxtda gələcəK ölüm
Ki, bezmiş olacaq dünyadan KÖnlüm.
Qəflət qoşun çəKİb gələcəK birdən,
Yatağa baş qoyub yatacağam mən.
Xəyal dünyasına edib tamaşa,
ömrü yuxu Kİmi vururam başa.
Belə qol-qanadla olarmı uçmaq?
Hara çatdıracaq belə əl-ayaq?
Belə dörd müxalif yol ayrıcından
Çıxmaram, ya qoca olum, ya cavan.
Qocalıq ədası göstərsəm əgər,
Məndən bu cavanlar üz döndərərlər.
Cavanlıq eləsəm bu bədənlə mən,

GərəK başqasından borc alam bədən.
Yaxşısı budur Kİ, olam hər zaman
Qoca ilə qoca, cavanla cavan.
Açma bu düyünü, bəİKƏ birtəhər,
Məndən dost-aşnalar inciməyələr.

SÖZÜN TƏRİFİ YƏ
PADŞAHLARA NƏSİHƏT
Dəniz dalğalanıb gələrsə feyzə,
Sədəfdən d ü rr alıb çıxardar üzə.
Yenidən dövlətim başımdan aşdı,
Dövlətli ürəyim sözlə dostlaşdı.
Qaranlıq çəKİldi, doğdu gözəl gün,
Şux səhər açıldı şux bülbül üçün.
Oyandı yenidən, bəxtim oldu yar,
Gör indi şad Könlüm nələr yaradar?.
Tale birisinə verərsə açar,
O, qara daşdan da gövhər çıxarar.
Hər günə ruzigar dedİK əzəldən,
Birində tələ var, o birində dən.
Varlıq pərgarının ulu rəhbəri
Mənə söz müİKÜnü verəndən bəri,
Xeyli düşündüm Kİ, bu öİKəni mən
Bəs Kimə tapşırım özüm gedərKən?
Bir şəhər yaratsam , baxtım olsa yar,
Kim olsun bəs ona sonra şəhriyar?
Ağlxm söylədi Kİ: «Belə şəxs gərəK
Tanınsm dünyada məşhur insantəK.
Elə lütfKar əl ola Kİ, onda,
Misli tapılmaya bütün cahanda.
GərəK qarışqaya azca yem verə,
Filə də fil payı seçib göndərə.
Olmaya sərsəri, xam adamlartəK;
Əlindən gəlməyə qələm də çərtməK.
Qarışqa yemiylə fili yemləyə,
Cəbrayıl rütbəsi verə milçəyə.
Bütün bəxti dönmüş şahların, əlbət,

ölçü b i l m ə z l İ K d ə n olub b ə x t i b ə d .
Baş ilə ayağı pis fərq etmişlər,
Məst olub, tacı da qoyub getmişlər.
Kİçİk ç o x pay almış, böyÜK az almış,
Böyüyün qiyməti belə azalmış!
Mənasız səxavət göstərsə hər k ə s ,
Yırtıq təbil K i m i çıxaracaq səs.
Ölçü-biçi bilsən hər bir işdə sən,
BöyÜK hesabları düz həll edərsən.
Mətahı böləndə sən elə böl K i ,
Aparanın ağır olmasm yÜKÜ.
Qoyma qoca şaha gənc üstün gələ,
Şiruyə Pərvizi öldürdü belə.
Qocaman ağaca mişar çənmə sən,
ZöhhaK bunun üçün düşdü təxtindən.
HÖKmdar ölçüylə bəxş edə gərəK
Odu da, suyu da, -GüntəK, buludtəK.
Əliylə d ü rr saça o, dənizlərə,
Dağlarda torpağı lələ döndərə.
Harda bayrağını ucaltsa göyə,
Kisədən paylaya bol-bol hədiyyə.»
IdraK sahibidir, şÜKÜr Allaha,
Naz da, nəvaziş də yaraşır şaha.
Dağlardan ta saman çöpünə qədər
Hər şeyin hər zaman qədrini bilər.
Hər Kəsdə nə qədər varsa ləyaqət,
O qədər göstərər ona səxavət.
Odur Kİ, çox-çoxdur mədh edənləri,
Dünyada yox m isli, yox bərabəri.
Çoxları istədi «Iqbalnamə»ni,
Tək ona həsr etdim mən bu naməni.
ÇünKİ tanıdığım bütün şahlardan
T ək odur əməyə düz qiymət qoyan.
Boşdur çox şahların ancaq başları,
Nahaq çox Kəsdirmiş onlar başları.
Hay-Küy çox, heç bir şey yoxdur süfrədə,
Dönüb bədənləri quru cəsədə.
Onlarda bir tacir təbiəti var,
ZəlitəK qan sorub ləzzət alarlar.
DəniztəK düşüncəm, dürrtəK sözlərim,
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Ləl ilə doludur mənim əsərim.
Şah özü sərrafd ır, qədrini bilər,
Sözümün rü tb ə s i qat-qat yÜKsələr.

KİTABIN BAŞLANMASI
Yunanlı filosof, zəKada nadir,
Ç ıxartdı mədəndən belə cəvahir:
Bir dəfə dünyanı səyahət edən
İsKəndər KeçərəK neçə öİKədən,
Gəlib öz yerinə, yurduna çatdı,
Doğma vətənini n u rla parlatdı.
Ağıl hər b ir sirrə yol tapsm deyə,
O verdi fİKrini elmə, biliyə,
Xəyalı göyləri gəzdi, dolaşdı,
Bağlı qapıların sirrin i açdı.
Bəyəndi pəhləvi, yunan və dəri
Dilində yazılm ış b ir çox əsəri.
B ir də fars dilində şahanə dəftər
Olmuşdu dilində su Kİmi əzbər,
İstə r Rum elində, istər Yunanda,
Dünya dillərində nə var cahanda,
B uyurdu tərcüm ə edilsin bütün
Bİİİk xəznəsini doldurm aq üçün.
D ürr yığdı elm üçün bir-bir hər yandan,
B unlardan y aratd ı böyÜK b ir ümman.
Onun yaratdığı birinci əsər
Dünyaşünaslıqdan verirdi xəbər.
O biri - ru h an i sirlərə açar,
Onunla yunanlar əbədi yaşar.
B ir də «İsKəndərin qeydləri»dir,
Mum K İm i yum şalar bununla dəm ir.
K in, qəzəb m ərhəm ət nədir - bilərlər,
Fələyin sirrindən tu ta rla r xəbər.
O gövhər Kanını yox edib ruzgar,
Bircə «Antiyaxis» qalıb yadigar.
Neçə əql övladı n u r yaya-yaya,
O şahm rəyilə gəldi dünyaya.
O böyÜK, ağıllı ayıq hÖKmüdar

Öz şahlıq ta x tm d a tutarK ən qərar,
Əmr etdi, verildi belə bir fərm an:
«Alimdir gözümdə ən əziz insan!
Elmlə, hünərlə! —Başqa cür heç kəs
Heç k əsə üstünlÜK eləyə bilməz!
Rütbələr içində seçilir biri Hamıdan ucadır alimin yeri!»
Belə qərar verdi: yanında ancaq
Hər k əs öz elmiylə bir yer tutacaq.
Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət,
ÇünKİ elmə təşviq edirdi dövlət.
Elmə qiymət qoydu böyÜK hÖKmüran,
Elmilə ucaldı dünyada Yunan.
Onun tacü tə x ti indi yoxsa da,
Elm ilə m əşhurdur b ü tü n dünyada.
Qəsrinin bürcləri göyə dəyərdi,
Haqqm cəlalına o, baş əyərdi.
Hücrəsi ziynətsiz, bərsiz-bəzəKsiz,
B ir dəri üstündə o, çÖKərdi diz.
Söyüddən qurulm uş sadə bir otaq,
Yerliyi ağappaq, tərtəm iz torpaq.
Könlü bu dünyadan doyduğu zaman
Ibadətxanaya olardı rəvan.
Tacını götürüb, b ir xeyli m üddət
Elərdi ürəKdən haqqa ibadət.
Üzünü sürtərəK təmiz torpağa,
Başlardı T anrıya o yalvarm ağa.
Keçmiş günlər üçün şÜKr eləyərəK,
GəIəcək işlərə dilərdi KÖməK.
B ütün qazandığı qalibiyyəti
Sanardı A llahın b ir inayəti.
Allaha şahanə dua edərdi,
Özü də duaya layiq bir ərdi.
Könüldən gəlməyən dua, yaxşı bil,
Mənasız bir işdir, ibadət deyil.
Sidq ilə ibadət eləsə insan,
Naümid qayıtm az haqq dərgahından.
İsKəndər belə bir düz yolla getdi,
Odur kİ, cahanı tam am fəth etdi.
Qafil şahlar Kİmi Keyfə dalaraq,

Yaxşını, yamanı gözündən iraq
Qoymazdı... 0 , zülmə verməzdi imnan,
Saxlardı dünyada daim bir mizan.
Qocalar, cavanlar, uşaqlar üçün
Açıqdı qapısı onun bütün gün.
Özünə düzlüyü eləyib şüar,
O, yeddi öİKəyə oldu hÖKmüdar.
Tədbir soruşardı iş bilənlərdən,
Odur kİ, olmuşdu özü işbilən.
Yoxsa rum papaqlı bir türK nə sayaq
Çinə, Hindistana basardı ayaq?
Deyirlər, getsəydi o bir yer üstə,
Yanında hazırdı bu altı dəstə:
Minlərcə ən möhKəm, mərd qılıncvuran
Durardı əmrində onun hər zaman.
Əfsunda H arutu vurub Keçənlər,
Neçə əfsun quran, neçə cadugər,
Elə natiqlər Kİ, dilləri atəş,
Heyrandı onlara səmada Günəş.
Alim, uzaqgörən hİKmətşünaslar,
Saysız-hesabsızdı qiymətşünaslar.
Qoca zahidlər də vardı bir qədər,
Dua elərdilər onlar gecələr.
Peyğəmbərlərə də gətirib pənah,
Almışdı orduya onlardan da şah.
Bir işi düyünə düşsə, hər zaman
KöməK istəyərdi daim bunlardan.
Bu altı dəstədən məclis qurardı,
Onlardan iş üçün tədbir sorardı.
Hər kəs bildiyini açıb deyərəK,
Ona öz işində edərdi KÖməK.
Bu qədər KÖməKçi edib məsləhət,
Düyünü açardı onlar, nəhayət.
Yaşlı K İş ilə rin m ə sləh ə tilə ,
Xoştale ulduzun hərəKətilə
Gördüyü tədbirlər düz çıxan zaman,
Çatardı məqsədə qadir hÖKmüran.
Ona rast gələndə bir qatı düşmən,
Vuruşda işləri bərKƏ düşərKən,
Qızılı salardı işə ən əvvəl,

QızıltəK eylərdi işi təmiz həll.
Qızıl iş görməsə, iş olsa mahal,
Qılınca atardı əlini dərhal.
Qılınc etməsəydi bu işə çara,
Işi tapşırardı əfsunçulara.
Bir iş görməsəydi onlar da əgər,
KÖməyə gələrdi onda natiqlər.
Söz də etməsəydi düşmənə təsir,
Alimlər yığışıb görərdi tədbir.
Onlar da qalsaydı tədbirdə naçar,
Zahidlər Allaha yalvarardılar.
Bu da verməsəydi əgər səmərə,
Həvalə edərdi peyğəmbərlərə.
İşə gəlməsəydi heç biri hərgah,
Haqqa gətirərdi axırda pənah.
Bəxti yar olardı o şaha müdam,
İşinə verərdi xeyr ilə əncam.
Keçdiyi yollara edərdi diqqət,
Gördüyü şeylərdən alardı ibrət.
Kefdən, əyləncədən ovçuluğadəK
Heç şeyə baxmazdı bir oyuncaqtəK...
Şah İçkİ məclisi düzəltdi bir gün,
Şadlığa qərq etdi dünyanı bütün.
Müğənnilər gəldi, çalanlar gəldi,
Ucsuz-bucaqsız bir məclis düzəldi.
Məclisdə bir gözəl oxuyan vardı,
Şah ona daima nəzər salardı:
Libası yeddi rəng zərif ipəKdən,
Ərişi, arğacı güldən, çiçəKdən.
O qəşəng paltara edib tamaşa,
Heyran qalmış idi xanəndəyə şah.
Paltar Günəş Kİmi par-par yanırdı,
Ancaq kİ, xam bezdən astarı vardı.
O paltar sahibi bir xeyli müddət
Ömr etdi, hər yanda qazandı şöhrət.
Soldurdu, toz-torpaq vermədi aman,
O zərif paltarı Köhnəltdi zaman.
TİKİşlər sÖKÜlüb, bəndlər boşaldı,
Xanəndə oxuyub-çalmaqdan qaldı.
Gördü çox KÖhnədir əynində paltar,

A starı üz etdi, üzü də astar.
Bu bədrəng paltarı şah görən zaman
Ona acıqlanıb dedi: «A nadan,
Atıb qızılgülün ləçəKİərini,
Bəzədin tİKanla ətəKİərini,
Niyə palaz oldu geydiyin ipəK?
Gövhərşünaslara şəvə nə gərəK?»
Xanəndə baş əyib təzim eylədi,
Başına, canına and içib dedi:
«Haman o libasdır bu, ey hÖKmüdar,
Diqqətlə nəzər sal, özüdür Kİ, var.
Dəyişməyib onda, inan Kİ, heç nə,
A starı çevrilib ancaq üzünə.
Üzü KÖhnəlmişdi, gizlətdim mən də,
ÇünKİ utanardım şahım görəndə...»
Bu sözlər o şaha eylədi əsər,
Heyrətlə dayanıb baxdı bir qədər.
Şaha xoş göründü ondaKi xislət,
Ona bəxş elədi hədiyyə-xələt.
Söylədi, təsirdən qəhərlənərəK:
«Sirrimiz gizlində saxlansın gərəK!
Bizim iç üzümüz açılsa əgər,
Dünyanı üfunət basar, bürüyər!
Madam Kİ, o rumi ipəK bir rəngmiş,
İçdən belə çirKİn, üzdən qəşəngmiş,
Gümüş məcməyidə gərəK biz nahaq
Bir qara ud Kİmi coşub daşmayaq.
Ud, söyüd Külüylə yoxsa gözəllər
Dişini ağardıb bizə gülərlər...»

İSKƏNDƏR İLƏ ÇOBAN
DASTANI
Müğənni, dayanma, sübh açılarKən,
Püxtə bir mizrab vur o xam ruda sən.
Könlümə ruh versin gözəl nəğməsi,
Bu qafil sevdanı oyatsın səsi.
HəKİmlər içində misilsiz olan
Bir qoca bu sayaq eyləyir bəyan:

O, rumi Kəmərli, o Çin taclı şah
Taxtda oturmuşdu yenə bir sabah,
Qaşını çatmışdı onun qüssə, qəm,
Gözündə deyildi əsla cami-Cəm.
Yarının çöhrəsi Günəşdi, Aydı,
O qızı qızdırma yandırmadaydı.
Qəlbində qalmışdı arzusu, Kamı,
Əfsus Kİ, müşKÜldü onun əncamı.
Şahın da KÖKSündə sevdalı ürəK
Qəmli, qüssəliydi həmin xəstətəK.
Əmr etdi, nə qədər Rumda həKim var,
Hansı bir öİKədə, harda olsalar
Gəlsinlər, etsinlər çarə birtəhər,
Şahın ürəyindən silinsin Kədər.
İşdən başı çıxan həKİmlər gəldi,
Sarayda məşvərət - məclis düzəldi.
Min cür çarə etdi hərə bir yandan,
Ancaq o gözələ olmadı dərman.
Yanırdı almatəK qızın yanağı,
Şahm açılmırdı qaşı, qabağı.
Ona vermiş idi şah öz Könlünü,
Qəmlə Keçirirdi bütün gününü.
Qüssə gətirmişdi o şahı cana,
Taxtından enərəK çıxdı eyvana,
Eyvanda dayanıb qəmgin, mÜKəddər,
Ordan çölə, dağa salırdı nəzər.
Padişah çölləri seyr edən zaman
Göründü gözünə onun bir çoban.
MüdrİK bir qocaydı, nurlu, zəKalı,
KafurtəK ağ idi saçı, saqqalı.
Sürü yayıldıqca çəmənə, çölə,
Ürəyi fərəhdən gəlirdi dilə.
Şah bir az sevindi onu görərKən,
ÇünKİ nur yağırdı gülər üzündən.
Tez adam göndərdi onun yanına,
Çağırtdı çobanı öz eyvanma.
Qulamlar baş əyib hÖKmünə yenə,
Piri gətirdilər şahm qəsrinə.
Çoban daxil olub uca saraya,
Bir qəsr gördü kİ, ucalmış Aya.

Bilirdi, belə sədd IsKəndərin var,
X oşbəxtdir bu qəsrə daxil olanlar.
Ədəblə yer öpdü, çünKİ bir m üddət
Başqa şahlara da etm işdi xidm ət.
Şah onu yanına dəvət elədi,
Onunla söhbətə başlayıb dedi:
«Ay Kİşi, gəl, mənə dağdan, dərədən
Gözəl bir sərgüzəşt danış görüm sən.
Ürəyim Kədərdən çəKİlib dara,
BəIkə söhbətinlə edəsən çara...»
Çoban söylədi Kİ: «Ey tacidar, sən
Özünsən aləmi abad eyləyən.
T axtın işıq salsın öİKəyə hər an,
Pis göz uzaq olsun təx tü tacından.
Əvvəl söylə görüm , sən ey hÖKmüdar,
Nə üçün tu tm u şd u r KÖnlünü qubar?
Söylə Kİ, m üsahib o yolla getsin,
Sözləri dərdinə b ir çarə etsin.»
Çobanm sözünü şah çox bəyəndi,
Gördü Kİ, söz bilən və iş biləndi.
A ğıllı d an ışır dinpərvər Kİmi,
Mənasız söz dem ir çöllülər Kİmi.
Şah onu dərdindən etdi xəbərdar...
Bu sirri biləndə çoban da təKrar
Torpağı öpərəK yenə də şaha
Sidqilə, ürəKdən elədi dua.
Dedi: «Gəncliyimin xoş zam anm da
Mən xidm ət etm işəm şahlar yanında.
O xidm ət etdiyim şahlar içində
B iri var, yadım dan çıxmaz bu gün də:
O b ir şahzadəydi, Mərvdə yaşardı,
Uca qəd-qaməti, gül üzü vardı.
Boyuna sərvlər min həsrət çəKər,
Üzünün rəngindən sərxoşdu güllər.
Vardı bir gəlini - gözəl, m ehriban,
Saray nur alardı ay Kimi ondan.
Göz dəydi o qıza, üz verdi əzab,
Qızdırma əlindən oldu o, bitab.
Canını yandıran bu bəd azara,
Nə qədər etdilər, olmadı çara.

Uca sərv incəlib söyüdtəK əsdi,
Hamı o gözəldən ümidi Kəsdi.
Şahzadə ölümlə pəncə-pəncəyə
Görəndə gözəli: «Sağalmaz,» deyə, Hələ o dilbəri almamış əcəl,
Biçarə gözəldən tamam üzdü əl.
Naümid olaraq, o birdən-birə
Dünyadan əl çəKİb düşdü çöllərə.
Vardı həm in yerdə ucsuz-bucaqsız,
Q upquru bir səhra - meşəsiz, dağsız.
H ər tə rə f xaraba m ağaralardı,
Içində pələnglər, şirlər yatardı.
Nə bir ot, nə yarpaq - hər tə rə f ölü,
Xalq ona deyirdi: «Ölümlər çölü».
H ər k ə s əl çəKsəydi dünyada candan,
O m öhnət çölündə olardı nihan.
Heç görən, eşidən yoxdu: bir nəfər
Ordan sağ qayıdıb gətirə xəbər.
Şahzadə dözülməz qəmdən, qüssədən
O çölü etm işdi özünə məsKən.
Bir dostu vardı K İ , o şahzadənin
Yolunda canm dan Keçərdi yəqin.
Bildi Kİ, bu çöldə cavan şahzadə
Ömrünü verəcəK boş yerə badə.
QuldurtəK niqablı, əlində yaraq
Getdi arxasınca, ona çataraq
Tanınmaz bir səslə qopardı nərə,
Tutub şahzadəni o sərdi yerə.
Şahzadə sərvtəK yerə yıxılcaq
Tez onun gözünü bağladı qoçaq.
TərK etdi durm adan o qorxunc yeri,
Onu gözübağlı qaytardı geri.
Cavanın vardı b ir gizlin otağı,
Aparıb o tu rtd u orda qonağı.
Yanmda qoydu bir KeşİKçi - məhrəm,
Sirri şahzadədən saxladı möhKəm.
Çörəyə, suya da edib qənaət,
Başqa şey verməyə vermədi rüxsət.
O dustaq şahzadə, sinəsi dağlı,
Qəlbi, KÖnlü tutqun, gözləri bağlı,

Özü öz işinə qalmışdı heyran:
Bu bəla hardandır, nədir bu zindan?
Dostusa, durmayıb cəhd edir yenə,
Çarə axtarırdı onun dərdinə.
Çalışıb gəlini sağaltdı əvvəl,
Yüz cürə şərbətlə dəf oldu əcəl.
Dərdbilən bir təbib elədi dəvət,
Saxladı yanında onu bir müddət.
Qurtardı gözəli verdiyi dərman,
Tərtəmiz sağaldı o, qızdırmadan.
Əw ə Ikİ gözəllİK gəldi yerinə,
Başladı şənliyə, çəmən seyrinə.
Dərmandan tapınca o gözəl şəfa,
Durdu axtarm ağa KÖnlünə dəva.
Cavansa, gözəli görəndə belə,
Duydu Kİ, ürəyi vurur eşq ilə.
Evində şahanə bir məclis açdı,
Udun xoş ətrini hər yana saçdı,
Düzdü hər tərəfə gülü, sünbülü,
Oturtdu bir yanda o qızılgülü.
Sonra da gətirib gəldi içəri
Əjdəha ağzından çıxan qəməri.
Üzündən pərdəni açıb, nəhayət,
Elədi min cürə nəvaziş, hörmət.
Şahzadə nə gördü? Məclis düzəlib,
Sevgili yarı da məclisə gəlib...
Qorxunc cəhənnəmdən, dardan qurtuldu,
Həm cənnət, həm huri sahibi oldu.
Nə deyim, nə qədər sevindi o şah!
Daha nə şərh edim, artıqdır izah...»
lsKəndər dinlədi dedİKCə çoban,
Elə bil ayıldı pis bir yuxudan.
Dincəldi, yox oldu çəKdiyi əzab,
0 yetKİn qocadan aldı xam şərab.
Şah burda çobanla sohbət edərKən:
«Sağaldı!..Sağaldı!..» -Eşitdi birdən.
Padşah da sevindi, oldu bəxtiyar;
Bircə asqırmaqla sağalmışdı yar...
Çobanı görərəK belə xeyirxah,
Onunla şahanə rəftar etdi şah.

Hər Kəsin zatı paK olarsa əgər,
Ondan çox yazılar belə əsərlər.
Ay daim nur saçar, Müştəri parlar,
Hünərli şəxsin də hünəri parlar.
Itirmiş olmasa ağlını sərraf,
Tez seçib ayırar, deməz qəlpə saf.
Səninlə biri xoş danışsa əgər,
Könüldən dinlə kİ, bir xeyri dəyər.
Nalayiq söz ilə etsələr xitab,
Sən gərəK sÜKutla verəsən cavab.

Mündəricat
B ir neçə s ö z ..................................................................................3
Ön s ö z .............................................................................................5

Qədim türK ep osu ...................................................................................... 13

TÜRKXALQLARI
ƏDƏBİYYÄTI

Qədim türK şe r i.......................................................................................... 35
Qədim türK n ə s r i.....................................................................................147

I cild

Kitabi-Dədə Qorqud................................................................................201

Qədim dövr

Yusif Balasaqunlu. Qutatqu

b ilİK

.......................................................219

Əhməd YüqnəKİ. Atibətül-həqaiq........................................................ 253
Əhməd Yəsəvi. Divani-hİKmət..............................................................269
Nizami Gəncəvi......................................................................................... 287
Mündəricat..................................................................................................318

Prof. Dr.
Nizami Cəfərov

Naşiri
Nəşriyyatm direKtoru
Mətbəənin direKtoru
TexnİKİ redaKtoru
Kompüter dizaynı

HİKmət Hüseynov
Eldar Əliyev
Səhraf Mustafayev
Fərid Kərimov
Günay Yusifova

Yığılmağa verilib 25.03.2006. Çapa imzalanıb 13.05.2006.
Formatı 60x90 Vs. F.ç.v. 40. Ş.ç.v. 40.
Sifariş JvTs39. Sayı 1000 nüsxə.
“Çaşıoğlu” mətbəəsi.
BaKi şəhəri, MİKayıl Müşfiq KÜçəsi, 2a.
Tel. 447-49-71.

