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Insan özünü dark etdiyi andan onun ilk qarşılaşdığı masalalardan biri 
ölürola mübariza, abadi hayat qazanmaq istayi olmuşdur. Bu masala ayn-ayrı 
inarnlar sisteminda, mitolobida va dinlar tarixinda xususi yer tutur. Bu daha çox 
insan hayatının müayyan marhalalarinda, ixtiyarlıqda, ölüm endişasi ila üz-üza 
galdikda baş verir .. Qarşılıqlı tutuşdurmalar sübut edir ki, aski inarnlar 
sisteminda, nağıl va dastanlarda, hatta samavi dinlarda abadi yaşamaq, ölümdan 
qaçmağı hansısa meyva va çiçakda, daha çox suda axtarmışlar. Belalikla, bir sıra 
dini-mifolobi matinlar meydana galmiş müayyan inarnlar sistemi 
formalaşmışdır. Bu özünü şifahi xalq yaradıcılığında, ondan qaynaqianan 
manbalarda daha çox göstarir. Manbalarn söykanarak demak olar ki, ölümdan 
qaçan, abadi hayat qazanmaq İstayan şaxs har hansı bir gözlanİlmaz hadisa ila 
qarşılaşır va bunun vavsitasi ila tapdığını, çatdığını itirir. · Belalikla, 
ölümSüzlüyün mümkün olmadığını, abas yera say göstardiyini dark edir . .. 

Olümsüzlükla bağlı ünsürlari araşdırarkan dini manbalari, tarixi 
malumatları, müxtalif ravayatlari nazara alaraq demak olar ki, ölümsüzlük 
meyvasi, abadi hayat qazanmaqla bağlı bitkilario mövcud olması inaını daha 
qadim dövrlarda formalaşmışdır. Bunu samavi dinlarda, xüsusan Qurani
Karimda va Bibliyadakı malumatlar, hamçinin tarixin alt qatlarında yaranmi'ş, 
qadim Şumer-Akkad manbalarda Bilqamıs (Kılkamış) adı ila bilinan dastandakl 

· subet da tasdiq edir. Sonrakı inkişaf marhalasinda mifalogiyada «hayat ağacı», 
«hayat meyvasi», «hayat çiçayi» inaroları meydana galmişdir. 

Zaman keçdikca bu inarnlar panteonuna su stixiyası, sudan varolma, 
nahayat <<Ahi-hayat» va Hz. Xızırın onu içib ölümsüzlük qazanması daxil 
olmuşdur. Bununla alaqali inamları, mifolobi matnlari araşdırarkan har dafa 
abadi hayat qazanmaq saylari, insanın har hansısa bir sabahdan istayina 
çatmamasına, ölÜmün qalib galmasina şahid oluruq. Biz bu yazımızda harnin 
masalalari samavi dinlardaki abadi hayat masalasind;:m yola çıxaraq aski inarnlar 
va dinlar sistemi asasında araşdırmağa çalışacağıq. 



Diinyanin bir abadi masalasinin aragdlrarkan
Bibliyaya soykanarak bunu munasibatlari ila alaqalandirmaya 

ilk va aldadaraq cannatdan sabab
on plana Onlar Bibliyada Hz. Adami va Hawa nanani

yasaq meyvadan
adabiyyat ilanla manfi miinasibatlarin 

Bibliyadan daha qadim masalada cahata diqqat
verilmalidir. va Bibliya aldatmaqda
maqsadini Tabii sual Ilan iradasina
neca gala bilardi? Allah ona bu vermamigdir. Demali, Bibliyada 
masala qaranliq qalmaqla bunu na etdiyi malum olmur. Ilan insana 
niya kasilmali idi? Bunlara gatirmak Bibliyayaqadarki
manbalara, va digar adabiyyatlara miiraciat etmak 
yerina diigardi.

Ilanla qadim abadi
abadi mubariza Dini ravayatlara, 

samavi kitablann gora, ilk insan-Adam yerdan Allahm 
torpaqdan yaradtlaraq cannatda Hz. Adam va

Hawanm cannatdan sabab olan hadisaya qadar belaca
Tabii ki, bu Hz. Adama sacda etmayan, 

onu narahat edirdi. bir
ayasinda (Bakara suresi, aya 36, Araf suresi, aya 22, Ta-Ha suresi, aya
121) Iblisin Hz. Adam va aldadaraq Allahm yemamalarini,
ona etdiklari meyvadan yedizdirib, cannatdan yer

ciira azaba sabab oldu.
Bibliyada va ondan bir ravayatlarda cannata

xabar verilir. Bibliyada bununla ki,
heyvanlardan ilan cannata olub, Hz. Adam va

meyvadan yemalarina sabab oldu. Naticada Adam va
haya aradan Allah cannatdan

gora ilan altina gondarilib, ona torpaq yemasi 
amr edildi. Hz. Adama tari qazanmaq, Hz. Hawaya isa
toramak verildi (Bibliya, boliim 3, bab 1-19) . Belalikla, ilan
na onun meyvadan yemasi Bibliyada malumat yoxdur. Bu 
isa mantiqi cahatdan yani burada bir olmur.

Allah tarafindan Bu masalanin Qurani-Karimdaki
isa har real ortaya Yani, Adam va

Hawa nananin cannatdan sabab Iblisin sacda 
Adama kotiiliik etmak istayindan irali Ilan-iblis

bir dini adabiyyatlarda da manbalarda



Iblisin ilan cildin~ düşm~si v~ ya onun ilanın ağzında c~nn~t~ daxil olması 
fikirh:ıri vardır. Lakin nec~ olursa olsun bu ilanın deyil Iblisin işidir. 

Maraqlıdır Allah t~r~fınd~n Hz. Ad~m va H~vvaya döna-dön~ şeytanın 
onlara düşm~n olduğu, onları düz yoldan çıxarmağa çalışdığı bildirils~ d~ 
göras~n nay~ göra onlar aldandılar? H~r şeydan_ önca nafsl~ri v~ abadi h~yat 
arzusu onları bu vaziyy~ta saldı, Şeytan onları · aldatdı: «Derken şeytan onun 
aklını karıştınlı «Ey Adam! dedi. sana ebeciilik ağacını va sonu gelmez bir 
saltanatİ gÖsteryim mi?» (Ta-Ha suresi, ay~ 120). «Şeytan birbirine kapalı ayıb. 
yerlerini kendilerine gösterm~k için onlara vesvese verdi v~: Rabbiniz size bu 
ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi hayatda kalanlardan olursunız deye 
yasakladı, dedi ». (Araf suresi, ay~ 20). 

Belac~ abadi h~yat arzusu Ibiis-Ilan t~rafınd~n ortaya atılmaqla Adam va 
H~vvanın c~nn~tdan çıxarılmasına s~bab oldu. Qurani- Karimin ay~larind~n 
balli olur ki, ;ıblis qiyamat~ q~d~r insanı düz yoldan azdıracağına and içmişdir. 
Bunun üçün müx~tlif vasital~rdan istifada etmak hüququ qazanmışdır. Sonunda 
is~ o v~ ona uyanlar böyük azaba düçar olacaqlar. 

Bilıliyanın malumatma söyk~nan bir sıra müalliflar, xüsusan Ceyms Core 
Freyzer müayyan paralellara söykanarak, bunu ilanın ~b~di hayat qazanmaq 
istayi ila alaqalandirir. Onun ziddiyy~tli fikri bundan ibaratdir ki,· güya Allah 
ilanı Adam va Havvanın yanına göndarir ki, onlara desin: «Filan ağacın 
hanndan yemayin, yoxsa mahv olarsınız. O birindan yeyin ki, abadi hayat 
qazanasınız». Ilan isa yer üzünün ~n hiylagar heyvanı olduğundan galib aksini 
deyir. Adam va H~vva o meyvani yedikdan sonra cannatdan çıxarılırlar. Ilan is~ 
abadi hayat meyvasini yeyarak har il darisini dayişib cavanlaşır. C. Frezer yazır 
ki, agar ilan ona deyil~n sözü d~yişdirmasaydi, Havva nan~ni aldatmasaydı biz 
özümüz ilan kimi ilda bir kara darimizi dayişdirib ölümsüz olardıq, abadi 
gancliya qovuşardıq! (21 s. 45) 

Bu fıkirl~r h~qiqati ~ks etdirmir. H~r şeyd~n önca Ad~m v~ Havva 
cannatda yerlaşdirilarkan onların orada daim qalması nazarda tutulmuşdu. Digar 
tarafdan qadağan sistemini pozduqları üçün onlar yer üzüna atıldılar va bizlar 
doğub töradik. Tabii ki, onlar qalsa idilar bizl::ır olmazdıq. El;:ı is~ hansı abadf 
h::ıyatdan danışmaq olardı? 

avv::ıla ilan variantı Bibliyadadır. Qurani~K::ıdmda bunu Iblis edir. C. 
Frezeriri ş::ırhind::ın f::ırqli olaraq Bibliyada, Allah Ad;:ım v;:ı H::ıvvanı . C;:ınn;:ıt;:ı 
yerl;:ışdir::ırkdn hansı meyvadan yem::ım;:ıl;:ırini onlara söylamişdi. Bibliya, V arlıq . . 
2. Ad::ım v;:ı H::ıvva Ed;:ım bağında, bab 17-d;:ı açıq ş::ıkilda bildirilir ki, filan 
meyv::ıni yem;:ı yoxsa öl::ırs::ın. Dem::ıli, sonradan ilanı gönd~nnak fıkiri yalnışdır. 
Çünki ilanın Allah tarafind;:ın göndarilm::ısi haqda Bibliyada heç bir m::ılumat 
yoxdur. Digar tarafd~n ilanın o meyv::ıd~n yem::ısi da malum deyil. Bela olduqda 
Iblisin ilan cildind;:ı va ya ilanın ağzında cann;:ıt;:ı daxil olması ravay::ıti daha çox 
üstünlük qazanır. Bu is;:ı Qurani K::ırimin hökml::ırin::ı, yani m::ıs::ılanin Iblisla 
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gatirib Bibliya ilan na
Allah olur

ki, Iblis maqsada etdiyi Iblis
qovularkan Allahdan qiyamata qadar mohlat alir va

Rabbim! ise, tekrar
dirileceyi giine kadar bana mohlet (Hicr, aya 36).

San bilinen bir kadar (Hicr, aya 

Yuxanda malumatlardan olur Allah Adam
xabardar . . Rableri onlara: Ben size 

va bir demedim mi? diye 
nida (Araf suresi, aya 22).

masalasi problemlari malum olur
ilanin daimi abadi olmaqdan etmasi,

onun su alaqasi Bibliyadan daha qadim 
dovrlara Asiyada, Mesopotomiyada
ravayatlarda onun boyiik alda etdiyi ganclik ilan
tarafindan bahs olunur. Har geydan abadi
verrnasindan, yani oliimsiizliik gancliya

Bu dibinda
Goyamtak bitib boy

ala
sana qismat 

agar gedib ona 
o ganclik 

Gancliyina (5, s. 96).
Gancliyina ondan istifada eda

bilmir. Sudan sababi ila ondan geri
suda qimarkan ilan

va onu
sarinlik

o
Ilan

sakitca s. 97) .



Verilmiş parçadan çiçayin ilan tarafından oğudandığı aydın olur. Nadansa 
Qadim Şarq 8dabiyyatının tanınmış araşdırıcısı C. Nağıyev bunu ilan cildina 
ginniş Tanrı ila alaqalandirarak yazır: «Bilqamıs danizin tarkina baş vurur va 
gözal <<hayat otunu» ala keçirir. Ancaq tanrıların qararı qatidir. Artıq heç bir 
insan ölümsüzlük alda etmamalidir. Tanrılar Bilqamısı izlayir va o, balaca bir 
çayda çimarkan tanrılardan biri ilan cildina girarak harnin otu oğudayır va o 
vaxtdan etibaran ilanlar ilda bir dafa qabığını dayişarak cavanlaşıdar. » {6, s. 
101). Düzdür dastanda bir neça yerda insan üçün ölümsüzlüyünü, abadi hayatın 
mümkün olmadığı söylanir. Lakin yuxarıda bahs olunan masala ila bağlı deya 
bilarik ki, dastanda Tanrının ilan cildina girmasi ila ·bağlı heç bir malumat 
yoxdur. Digar bir tarafdan agar Tanrı ilan cildina giribsa, onda naya göra ilanlar 
qabığını dayişirlar? Bela çıxır ki, ilanlar cildlarini dayişmiş tanrıdır. Bizca bu 
masalada heç bir tanndan söhbat geda bilmaz. Çiçayi oğudayan ancaq ilanın 
özüdür: 

olu b: 

O çiçayi oğudayıb sakitca çakib apardı. 

Cavanlaşdı, tazalaşdi yuvasına dönan kimi, 

Köhna qabığından çıxıb, o dayişdi qabığını (5, s. 97). 

Bilqamısın söyladiklarindan da tam aydın olur ki, çiçak (ot) ilana qismat 

Bu allarkimin yolunda, daridan, 

qabıqdan çncdı? 

Nadan ötrü azab çakdi, özünü odlara ya.xdı? 

Öz xeyrima çalışmadırn, 
özüm da dadmadım onu, 

Yer şirina qismat oldu(S, s. 98). 

ilanın qabığından çıxınası abadi hayatı, istiliyi, işığı oğudaması ila bağlı 
ravayatlar Sibir-Altay türkiari arasında da geniş yayılmışdır. 

Ilanın qabığını dayişarak cavanlaşınası, ölümsüzlüyü dünyanın müxtalif 
xalqları arasında geniş yayılmışdır. Guya onlar insanlar, müxtalif heyvanlar v~ 
quşlar tarafından öldürülınasalar qocalıb ölmüdar (2 1, s. 41-46). 

Maraqlıdır ki, Bilqamıs yorulub yata bilardi sonra da ilan çiçayi 
oğurlayardı. Masala ölümün va ya ölümsüzlüyün, gancliyin su ila 
alaqalanmasidir. 

Diqqati çakan bir masala da var. Görasan naya göra Bilqamıs çiçayi tapan 
kimi ondan istifada etınadi? Nadan Utnapişti çiçakdan neca istifada edacayini 
ona öyratınadi? Düzdür, dastandan balli olur ki, Bilqamıs onu yurduna götürüb 
haınıya vermak istayir. Ancaq masalanin mahiyyatinda ölümsüzlük deyil, ölüma 
mahkumluq dayanır. 
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Digar cahat hayatın bağışlanması, abadi hayat verilmasi insanlığa deyil 
yaradıcıya maxsus olduğundan Utnapişti abadi hayat vera bilmazdi, çünki onun 
özüna abadi hayat allahlar tarafindan, çox böyük sınaqdan sonra verilmişdi. 
Bilqamıs dastanında bu masalalada bağlı ayrıca yazı naşr etdirdiyiınizdan ondan 
geniş bahs etmayacayik (13). 

Bu suoet samavi diniara keçarbn bütün yaranmışların ınahv olacağı, 
başlıcası isa Qurani Karimda: «Har canlı ölümü dadacaqdır ... » (Al-i Imran, 
aya 185, Ralıman aya 26) hökınüna göra qararlaşdı. 

Zaman keçdikca abadi hayat ınasalasi, onun har hansı bir meyva va ya 
çiçakla alaqalandirilmasi insanlar arasında hayat ağaçı, hayat ıneyvasi inamının 
forınalaşmasına sabah oldu. Bebalikla har xalqın özünamaxsus hayat ağacı, 

darddan, sonsuzluqdan, ixtiyarlıqdan qurtarmaq gücüna malik olan ıneyvasi 
inamı yarandı. Azarbaycan türkiarinda va dünyanın digar türk xalqlarında hayat 
ağacı farqlansa da alma hayat ağaci meyvasi olaraq qabul edilmişdir. Bunu 
nazara alaraq alma ila bağlı inandar va onların genezisi üzarinda dayanmaq 
istardik. Hayatımızda önamli yer tutan alma inancının genezisini araşdırınaq 
qararına galdik. 

Görkamli türkoloq V. M. binnunski yazır ki, türklarİn nağıl va 
dastaniarında darvişin verdiyi qırınızı almanı ar va arvadın bölüb yemasi 
naticasinda sonsuzluqdan qurtulmaları ila bağlı magik cahatlar xüsusi yer tutur. 
Çox vaxt harnin almanın qabıqları ata verilir. Bundan galacak qahramanın atı 
doğulu(20, s. 229-230). 

Anadolu türkiarinda qırınızı alma inamı ila bağlı Yılmaz Elmas(7), Yaşar 
Kalafat(9) va digar müalliflarin çox sayda yazıları naşr edilmişdir. Görkamlİ turk 
tarixçisi F. M. Kırzıoğlu türklarin xalq adatlari va inarnlarında qırını~ı almanın 
xüsusi yer tutduğunu göstarir(I 0). 

Müqayisali araşdınnalar sübut edir ki, azarbaycanlılarda alma hayat 
meyvasi kimi tasvir edilir. Har alma deyil, daha çox qırınızı alma müqaddasdir. 
Naxçıvanın Ordubad bölgasindaki Gamiqaya adlanan arazidaki qayaüstü 
tasvirlarda aşkar edilmiş üzarinda yumru meyvalarİ olan ağacın hayat ağacı, 
meyvalarinin isa alma olduğu sübut olunmuşdur. Araşdıncılar Gamiqaya 
arazisindaki qayaüstü tasvirlardaki rasınlara söykanarak Naxçıvan arazisinda 
almanın hayat ağacı va hayat ıneyvasi olması inaınının m. ö. IV minilliya aid 
olduğunu söylayir.lar (4, s. 237; 14, s. 92-93). Azarbaycanda 6 min ilctan artıq 
tarixa malik olan inam sonrakı dövrlarda nağıl va dastaniara keçmişdir. 

"Malikınammad" va "Tapdığ"ın nağılında bu barada geniş malumat 
vardır. "Malikınammad" nağınlında cavanlıq almasından bahs olunur. Nağıla 
nazar salsaq görarİk ki, şahın bağında olan cavanlıq alması 1- ci gün çiçak açır, 
2- ci gün çiçayini tökür, 3- cü gün isa meyva verinniş. Bu almadan yeyan adam 
15 yaşında olarınış (I, s. 125-162). Göründüyü kimi, alma adi alma deyil. 
Meyvalarİn yetişmasİ düşüna bildiyimiz zamandan çox süratlidir: üç güna 
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yetişir. Eyni zamanda çiç~kl~yir, yetişm~ f~sli b~lli deyil. Bu xüsusiyy~tl~rin~ 
gör~ zamanı qabaqlayır. Cavanlığı geri qaytarır. Lakin uzun müdd~t şah h~min 
meyv~l~ri yığa bilmir. Çünki alma yetişm~ m~qamında kims~ onları oğurlayır. 
N~hay~t. qardaşlarından f~rqli olaraq, M~likm~mın~d divi yaralayıb, almaları 
atasına g~tirir. Sonra qardaşları il~ birg~ divin ardınca gedir v~ quyuya enir. 
M~likm~mm~din g~tirdiyi almanı şahın yeyib-yem~diyi m~lum olmur. 
M~likm~mm~d divin ardınca quyuya girdikd~n sonra uç div öldürüb, üç cavan 
qızı xilas edir. Ipin bsil~c~yini bil~n qız M~likm~mm~d~ deyir ki, iki qoç 
döyüşa-döyüş~ g~l~c~k: biri ağ, biri qara. Ağ qoç qara qoçu qovacaq, onda atıl 
min ağ qoçun belin~. O s~ni işıqlı dünyaya çıxarsın. Qara qoça mins~n, qaranlıq 
dünyaya düş~c~ks~n. 

Nağılda h~r şey qız dey~n kimi olur. Lakin ağ qoç M~likm~mm~di işıqlı 
dünyaya çıxarmır, atır qara qoçun üstün~. O da aparır qaranlıq dünyaya. 
M~likm~mm~d burada qaranlıq (yeraltı) dünyanın· t~msilçisi ~ödahanı öldürüb, 
işıqlı dünyanın t~msilçisi, xeyirxahlıq ~mzi Zümrüd quşunun balalarını xilas 
edir. Nağıldan m~lum olur ki, ~ödaha h~r il Zümrüd quşunun balalarını 

yeyirmiş. Dem~li M~lik M~mm~d Zümrüdün soyunun bsilm~sinin qarşısını 
almışdı. ev~zind~ Zümrüd quşu onu işıqlı dünyaya g~tirir. Bel~likl~, almaların 
kimi cavanlaşdırdığı m~lum olmasa da, m~hz onların ucbatından qızlar, Zümrüd 
quşunun körp~ balaları divd~n, m~hvolmadan qurtarırlar. Dolayısı il~ alma 
inancı onların h~yatını xilas edir. 

"Tapdığ"ın nağılında is~ "Dirilik gülü"nd~n, "Dirilik ağacı"ndan v~ 
onlann ş~faverici yarpaqlarından b~hs olunur. Nağıl Tapdıqla Ş~msin 
m~h~bb~tind~n b~hs edir. Tapdıq bilm~d~n hacısı Ş~ms~ aşiq olur. Gün xanım 
is~ bunlann bacı qardaş olduğunu bildiyind~n onlann sevgisin~ mane olur v~ 
Tapdığa Ş~msin hacısı olduğunu deyir. Bunu eşid~n Tapdıq qılıncla özünü 
öldürür, onu bel~ v~ziyy~td~ gör~n Ş~ms özünd~n gedib yer~ yıxılır. Gün xanım 
"Dirilik ağacı"ndan bir yarpaq qopanb Tapdığın yarasına ç~kib sağaldır. "Dirilik 
gülü"nünd~n qopardığı yarpağı Ş~msin bumuna tutub oyadır. 

Çiç~yin ağır x~st~ni ölümd~n qurtarması il~ bağlı inam "Kitabi- D~d~ 

Qorqud" dastanında da vardır. Dirs~ xan oğlu Buğac b~y boyunda Buğac 
yaralandıqda boz atlı Xızır (~. s. ) onun yarasını üç br~ sığallayıb: "Sana bu 
yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoxdur. Dağ çiç~gi anan südüil~ s~nin yarana 
m~lh~mdir" deyir (ll, s. 39). 

Az~rbaycanın b~zi bölg~l~rind~ is~ m~hsul yığımı başlayanda sübh 
tezd~n qopanlan almanın insana sağlamlıq verdiyin~ inanılır. Qış gir~nd~n 9 gün 
sonra bir almanı eşikd~ Ay işığına qoyulur. Bu "ayazvurmuş" adlanır. H~min 
almanı uşağı olmayan g~linl~r~ verirmişl~r (15, s. 10). 

8ski inarnlar sistemind~ «H~yat Ağacı», <<H~yat çiç~yi» il~ b~rab~r su 
stixiyası, «Abi-H~yat» da xüsusi yer tutur. Bu daha çox Hz. Xızınn, Isg~nd~rin, 
D~d~ Qorrqud v~ dig~r seçkinl~rin h~yatları il~ ~laq~l~ndirilir. 
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Bir miialliflarin ravayatlarda Dada Qorqudun oliimdan
onun abadi axtarmasindan bahs olunur. Ravayata gora, afsanavi

qahrainan Dada Qorqud vatani geca-
yaralanan Dada Qorqud atrafa nazar salir,

olan bulaq galib doyunca 
sudan iqir va gedir. Bir
gordukda "Dirilik suyundan (3, s. 76). 

Digar manbada gostarilir ki, Qorqud yuxuda ikan bir galib,
ona "40 deyir. Bundan sonra Qorqud davasina 
oliimsiizliik Na qadar gazib dolanirsa abadi tapa
bilmir. gazdiyi biitiin yerlarda qabir isa

deyirlar. bilmayan Qorqud
suya xalqa qopuz Qorqud qopuzla

oliim ona gala 7 qopuz qalan
Qorqud doza bilmir onu
Qorqudun qopuz maqsad qiiwalari

s. 189).
abadi su ila inamlara qadim "Ural-

da rast Dastanin bag Ural onu mahv
edacayini, "Dirilik suyunu biitiin maqsad

(18, s. 59). Dastandan malum olur rangli ovlayan
ailasi onu kasmak istayarkan kasib yeya bilmayacaksiniz, 

mani "Dirilik ila deyir va uqub gedir. 
dediklari 0,Umay Dastandan
malum olur ki, Ural azab aziyyatdan sonra Umay qugunu Umay
"Dirilik divlar olkasinda deyir. oyrandikdan
sonra Ural onu tapmaq divlar Manbalarda gostarilir ki,
Ural azab aziyyatdan sora "Dirilik tapir
bilimir. Suyu sababi "Dirilik su iqib abadi
qazanan bir ona mane Urala deyir

oliim abadi olan na yoxdur. Man "Dirilik
iqib abadi mana azab aziyyatdan

na vermir, biitiin oldii, acal mani
apannlr. Bundan sonra "Dirilik su istamir. 0,
suyu doldurub qamanlara, sapir. Ela 

va
Boyiik Gancavi "Isgandamama"

hissasinda (a. s. )in Isgandarla birlikda "Dirilik suyu"
bahs edir. Boyiik qatinliklardan (a. )"Dirilik tapir.



Xızır hayat suyunu tapınca.artıq 
Harikl gözüna galdi bir işıq. 
Aşağı enarak darhal soyundu, 

Doyunca ham çimdi ham da yuyundu. 

Doyunca içdi o hayat suyundan, 

ebadi hayata çatdı arayan, 

Atma içirdi, çimdirdi onu, . 
Tökdü ağ qadaha hayat suyunu. 

Atının yanında oturdu bir an, 
Göz götürmaz oldu o aydın sudan. 

Istadi galinca yoldan Isgandar 

Desin: "Hayat suyu budur, qıl nazari" 
Bir daha çeşmaya göz gazdirirkan, 
Dirilik çeşmasi yox oldu birdan (16, s, 338). 

asardan malum olur ki, "Dirilik suyu" Isgardara deyil, Xızır (a. s. )a 
qismat olur. "Dirilik suyu" içan Xızır (a. s. ) va atı abaeli hayat qazandıqdan 
sonra onun darda qalanlara yol göstarmasi ila bağlı inarnlar xalq arasında indi da 
yaşamaqdadır. 

Digar ravayata göra llyas va Xızır peyğambar birlikda "Dirilik suyu" 
axtarmışlar. Ravayatdan malum olur ki, har ikisi "Dirilik suyu"nu axtarmağa 
gerlarkan rastlaşıb yoldaş olurlar. Yolda bulaq başında süfra açı b yemak 
yeyarkan süfradaki rluzianmış quru balığın suya düşüb canlanması onları heyrata 
gatirir. Belalikla, "Dirilik suyu"nu tapdıqları üçün sevinirlar, sudan içib 
qiyamata qadar yaşayırlar. 

Zaman keçdikca «Abi-Hayat»tasavvüf ahli arasındabir ilham çeşmasi, 
illiamın manbayi kimi anlaşılmaqla şeir dünyasında xüsusi yer tutmuşdur (12). 
Ariflar onu yuxuda, xalvatda Hz. Xızırdan, har hansısa seçkindan aldıqlarını 
söylayirlar. 

1' 

Bir sıra araşdıncılar <<Abi-Hayat>>ın badii yaradıcılığa Qurani-Karimin 
81-Kahf. surasinin 60-82-ci ayalarindaki masala ila hlaqali olaraq galdiyini 
söylayirlar. 

Ümumiyyatla, "8badi hayat"ın suda axtarılmasının digar sahabiarindan 
biri da ölmüş har hansı bir canlının suya düşmasİ va dirilmasi ila bağlıdır ki 
bunun da asas qaynağı Kahf surasinin 61-63-cü ayalarinda Mussa (a. s) va 
yoldaşının qarşılaşdıqları manzara, yemak üçün götürdüklar ölü balığın suya 
düşüb dirilmasi, bununla da Hz. Xazarın buradaolması hadisasi ila alaqali olaraq 
formalaşmışdır. Ölmüş heyvanın suya düşdükdan sonra dirilmasi ila bağlı 
ravayatlara Naxçıvan arazisinda da rast galinir. Cu/fa bölgasinin Şurut 

kandindan toplanmış "Sirli Göl" adlı ravayatda deyilir ki, ovçuluqla maşğul 
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olan bir nafor gölün kanarında oturuh vurduğu quşu yuyub tamizlamak istayir. 
Ölmüş quşa su dayan kimi ovçunun alindan uçub gedir. Ovçu bu gölün suyunun 
"D irilik suyu" olduğunu bilir, Allah- Taala bu sirri insanlardan gjzlatmak iiçün 
lıamin anda orada çox sayda göllar yaradır. Ovçu gölün lıansı olduğunu bilmir. 
Oxşar ravayat Anadolu türklaai arasında da yayılmışdır. Evliya Çalabi 
tarafindan qeyda alınmış, bir sıra manbalarda öz aksini !apmış ravayatda 
ovçunwı öldiirdiiyü quşun qanını yıimaq istadikda quşun dirilmasindan, belalikla 
lıamin gölün suyunun «Diri/ik suyu» olmasından, ovçunun ondan içmak 
isıayarkan min balaça göla parçalanmasından sölıbat ged r(l2, s. 195). 

Naxçıvan arazisindan toplanan materiallar içarisinda Xızır (a.s.) 
peyğambar "Dirilik suyu" içib abadi hayat qazandıqdan sonra darda olanların, 
ondan kömak istayanlarin, xastalarin kömayina çatdığıp.a inanırlar. Xalq 
arasında Xızır (a. s. )ın "Dirilik suyu" içmasi ila bağlı müxtalifravayatlar vardır. 
Toplanan ravayata görn Xızır (a. s. ) "Dirilik suyu"nu içdikdan sonra bir bardaq 
da insanlara gatirmak üçün götürür ki, har kas abadi hayat qazansın va ölümsüz 
olsunlar. Yorğun olan Xızır (a. s. ) çinar ağacının kölgasinda yatır. Yuxuda 
olarkan bilmadan ayağı bardağa toxunur onda olan su çinar ağacının dibina 
tökülür. Harnin sudan orada olan qarğa da içir. · Xalq arasında mövcud olan 
inama görn, o vaxtdan çinar ağacı va qarğa uzunömurlü olmuşlar (3, s. 48). 

Yuxandakılann qısa naticasi kimi demak olar ki, yarandığı, hayatı dark 
etdiyi andan, atrafında ölümün, yaranışın dayişmasinin baş verdiyini görnn insan 
ondan qurtarmaq, abadi var olmaq üçün yollar axtarmış va har dafa 
müvaffaqiyatsizliyya uğramışdır. Sonda Tannnın iradasina tabe olmuşdur. 
Bütün canlı varlıqlar ölümü dadacaqdır. abadi var olan ancaq Allahdır. 
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