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Xülasə. Məqalədə türk xalq qəhrəmanlıq dastanlarında advermə motivinin 

təzahürü alp qadınlar üzərində tədqiq edilmişdir. Dastan qəhrəmanına ad 

digər bütün türk qəhrəmanlıq dastanlarında olduğu kimi ağsaqqal, dərviş və 

yaxud mistik bir obraz tərəfindən verilmiş olur. Bunlar “Manas”, “Kız 

Dariyka”, “Ak Kağan” və “Xan Orba” dastanları üzərində araşdırılmışdır. 
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ALP WOMAN AND NAMING MOTIVATION 

IN TURKIC NATIONAL HEROIC EPICS 

 

Jala Khalilli 
Institute of Folklore ANAS, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The deals with the naming motive in the 

Turkic folk heroic epics about alp women. The 

name of the hero of eros, as in all other Turkic 

heroic epics, is given by an elder, dervish or 

mystical character. These facts were studied in the 

epics "Manas", "Kiz Dariyka", "Ak Kagan" and 

"Khan Orba". 
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МОТИВАЦИЯ АЛЬП ЖЕНЩИН И ИМЕ-

НОВАНИЯ В ТЮРКСКИХ НАЦИОНАЛЬ-

НЫХ ГЕРОИЧЕСКИХ ЭПОС  

 

Жаля Халилли 
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Резюме. В статье исследуется проявление мо-

тива именования в тюркских народных герои-

ческих эпосах об альп женщинах. Имя героя 

эроса, как и во всех других тюркских 

героических эпосах, дает старейшина, дервиш 

или мистический персонаж. Эти факты 

изучены на эпосах «Манас», «Киз Дарийка», 

«Ак каган» и «Хан Орба». 

Ключевые cлова: именования, альп, женщина, 

эпос, мотив. 

 

1. Giriş 

Türk xalq dastanları türk xalqının adət-ənənəsini, dünyagörüşünü, tarixini əks etdirən 

ən böyük şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir. Bu epik əsərlərin türk dilində yazılması onların 

türk xalq dastanları adı altında təqdim olunması üçün yeganə səbəb deyildir. Belə ki, müxtəlif 

zaman çərçivəsində və geniş coğrafiyanın fərqli ərazilərində yaşayan türk xalqları tərəfindən 

yaradılmış bu epik əsərlərdə sıx rast gəlinən ortaq motivlər müşahidə edilir. Bu ortaq motivlər 

say etibarı ilə çoxluq təşkil edir. Motivlərin bəzilər araşdırılmış, bəzilərinin isə hələ də 

araşdırılmağa ehtiyacı var. Buna baxmayaraq motivlərin təxmini təsnifatı müəyyən 

edilmişвшк və bunlar aşağıdakı kimidir: 

1. Övladsızlıq motivi; 

2. Yuxu motivi; 

3. Qurd motivi; 

4. At motivi; 
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5. Alp qadın motivi; 

6. Ad vermə motivi və. s [5, s.1]. 

Qeyd edilən motivlər içərisində advermə motivi diqqəti daha çox cəlb edir. Belə ki, 

türk xalqlarında ad əsasən qəhrəmanlar tərəfindən qazanılmalı idi. Ad qazanılana qədər 

qəhrəmanın adsızlıq dövrü olur. Ad qazanması üçün qəhrəmanın hər-hansı cəngavərlik 

nümayiş etdirməsi lazımdır. Bəzi dastanlarda isə əsasən xan, bəy, elin başçısının övladının 

qeyri-adi doğuluşundan sonra el ağsaqqallarının, mömin bir şəxsin peyda olması ilə və yaxud 

yuxuda Xızır peyğəmbərin valideynlərə əvvəlcədən dedikləri ad verilir.  

 

2. Alp qadın qəhrəmanlar 

Qadınların dastanlardakı rolunun müxtəlif cür təsnifatları vardır. Onlarla əsasən ana, 

bacı, sevgili, həyat yoldaşı kimi rastlaşırıq. Bu qadın tipləri əsas kişi qəhrəmanlardan ikinci 

planda dayansa da onların kişilər qədər gücə, sözə, haqqa malik olduğunu müşahidə edirik. 

Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı Burlaxatın obrazı yoldaşı Qazan xan kimi 

obada sözü keçir. Eyni dastanda digər qadın obrazlardan Banuçiçək  Beyrəklə döyüşüb onun 

gücünə əmin olduqdan sonra könlünü ona verir [1, s.152-153]. Bundan başqa “Manas” 

dastanında ona Kanıkeyin məsləhət verməsini, Semeteyin anası ilə məsləhətləşib qərarlar 

qəbul etdiyini görürük.  

Belə qadın obrazlardan əlavə baş qəhrəmanının qadın olduğu dastanlar da kifayət 

qədərdir. Bu dastanlarda qadınlar əsasalp, ərənqadın obrazı kimi təsvir edilir. Bu qadınların 

əsas özəllikləri sadəcə yemək hazırlamaq, övlada baxmaq kimi ailə-məişət işləri deyil, onların 

döyüşçü olmaqlarıdır. Belə dastanlara Xakas xalq dastanı olan “Altın Arıq”, Qırğız dastanı 

olan “Kız Dariyka”, “Ak Kağan” kimi dastanları nümunə göstərmək olar.  

 

3. “Manas” dastanındakı qadın qəhrəmanlarda advermə motivinin təzahürü 

Türk qəhrəmanlıq dastanlarda qadınlara adların verilməsi ilə bağlı mərasimlərə 

təsadüfi rast gəlinir. Bu mərasim əsasən kişi qəhrəmanlarda müşahidə edilir. Qadınlara verilən 

adları adətən yad eldən gətirilmiş qıza yeni adın verilməsi şəkilində təsadüf edirik. Nümunə 

kimi “Manas” dastanındakı gəlin gələn Sanirabiyqo obrazını göstərmək olar. Sanirabiyqo 

tacik Altemir xanın qızıdır. Gözəlliyi ilə yanaşı ağlı ilə də fərqlənir. Atasının ona “oğlan 

olsaydın taxtımı verəcəkdim, indi xan arvadı olmağa layiq oldun”sözünü deməsi buna 

sübutdur [2, s.156]. Sanirabiyqo Manasın xatunu olduqdan sonra Kanıkey adı ona verilmişdir. 

Adın dəyişdirilməsi dastanda belə təsvir edilir: “Böyük elçi Çıyırdı xanım Atemir xan ilə 

xatununa yaxınlaşdı: 

-Tanrının nəsib etdiyi padşah, xan qohumlarım! Qızınıza yaraşdırıb ad verən ata, ana 

sizsiniz. İndi Sanirabiyqo bizim gəlinimiz oldu. İcazə verin oğlumun bu toy məclisində gözəl 

gəlinimizə öz dilimizdə bir adı da verək və hər iki adı bərabər çağıraq. Manasın xatunu olmaq 

şərəfinə ona “ana xan” dərəcəsini göstərib Kanıkey adını veririk” [2, s.161]. 
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Dastandan verilmiş bu hissədə adın “ana xan” mənası ifadə etdiyi qeyd edilsə bu adın 

qırğız dilində çirkli, kirli mənaları da vardır. Belə məna ifadə edən sözün ad olaraq verilməsi 

müxtəlif cür izahı vardır. Bunlardan biri insanların göz-nəfis, pis ruhlarla bağlı inancının 

olmasıdır. Belə ki, qırğız xalqının inancına görə bu cür adlar insanı pis ruhlardan, sehrli 

qüvvələrdən qoruyur.  

Dastanın Semeteylə bağlı hissəsində də qadına ad verilməsi müşahidə edilir. 

Semeteyin qənimət olaraq qazandığı Kül Çoraya verdiyi Çaçıke adı dastanda bir dəfə qeyd 

edilmişdir. Kiçik, saçaq mənası ifadə edən bu adı qırğızlar özəl qadınlara əsasən vermişlər.  

 

4. “Alpamış” dastanındakı qadın qəhrəmanlarda advermə motivinin təzahürü 

“Alpamış” dastanında da qız övladına ad verilməsi motivi müşahidə edilir. Dastan biri 

şah, biri isə zəngin, dövlətli adam olan iki qardaşın övladsızlıq həsrəti ilə başlayır. İki qardaş 

övladları olmadığı üçün getdikləri məclislərdə xor görülürlər. Bayböri bəyin təklifi ilə 

qardaşlar Şahmerdan pirinə gedirlər. İnanca görə bu pirə gedib gecə qalan adam diləyinə 

çatarmış. Baysarı və Bayböri hədiyyələrlə üç gün yol getdikdən sonra pirə çatırlar və burada 

qırx gün qırx gecə qalırlar. Qırx günün sonundaqeybdən gələn səs onlara qırx gün də burada 

qalmaq lazım olduğun söyləyir. Növbəti dəfə qeybdən gələn səs onlara övladlarının olacağı 

müjdəsini verir. Evlərinə qayıdan kimi iki qardaş qırx gün, qırx gecə toy qurur, şənlik edir. 

Qırx günün sonunda xatunları hamilə qalır və zamanı gələndə doğum edirlər. Baybörinin bir 

oğlu bir qızı, Baysarın isə bir qızı olur. Bu münasibətlə bəylər nəzir verir, yeməklər bişirtdirib 

kasıbları,doydurur, toyun edə bilməyən subayların toyunu edirlər. Toyun sonunda dərviş 

(Şahmərdan piri olduğu güman edilir) gəlir və uşaqların adını verir. Oğlan uşağına Hakimbek 

adını verib sağ çiyninə beş barmağın vuraraq iz salır. Baybörinin qızına Kaldırgac, Baysarın 

qızına isə Ay Barçın adını verir. Dərvis Hakimbeklə Barçınıbeşikkərtməsi edib gözdən itir [8, 

s.2]. Adları verilən bu qadınlar tanrının seçilmiş bəndələri hesab edilir. Onların sonrakı həyatı, 

mübarizəsi bunun sübutudur. Onlar qardaşlarına, yoldaşlarına həm meydanda, həm siyasətdə 

böyük kömək olan mərd, cəngavər qadınlardır.  

 

5. “Ak Kağan” dastanındakı qadın qəhrəmanlarda advermə motivinin təzahürü 

 Türk xalq qəhrəmanlıq dastanlarından olan “Ak Kağan” da ənənəvi motiv olan yaşlı 

insanların Ak Kağan ilə Altın Arıqın övladı həsrəti başlayır. Ak Kağan dastanında da 

Manasda olduğu kimi üç nəsildən ibarət hadisələr təsvir edilib. Dastanda hadisələr həm yer 

altında, həm də yer üzündə baş verir. Ak Kağan ovda olan zaman onların bir qız, bir oğlan 

əkiz övladı olur. Yaşı keçmiş ana və babadan olan bu uşaqlara adverilməsi üçün böyük toy 

məclisi qurulur. Toydan sonra bir ağsaqqal gələrək uşaqlara dualar edərək qıza Altın Tana, 

oğlana Altın Tayçı adını verir. Dastanda qadın qəhrəmanlar geniş planda təsvir ediliblər. 

Onların qəhrəmanlıq göstərərək eli xilas etmələri, at yarışdırmaqları, döyüşməkləri kişilərdən 

geri qalmır [7, s.3]. 
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6. “Kız Dariyka” dastanındakı qadın qəhrəmanlarda advermə motivinin təzahürü 

Qırğız dastanı olan “Kız Darıyka” dastanı da digər türk dastanları kimi övladsızlıq, 

qocaldıqdan sonra övlad sahibi olması kimi ənənəvi girişlə başlayır.Dastanda qırğızvə 

qıpçaqların Qatıranın hökümdarlığı altında məsud, firavan həyat yaşamaları təsvir edilib.  

Qatıran bir gün güzgüyə baxıb qocaldığının fərqinə varar və övladsızlığının, ondan sonra 

dünyada bir izinin qalmayacağını özünə dərd edər. Bir müddət sonra duaların nəticəsində 

onun qız övladı dünyaya gəlir. Övladının doğumu münasibətilə Qatıran toy təşkil edir, bütün 

xalq dəvət edilir, qurbanlar kəsilir, yeməklər yeyilir. Toyun sonunda ağsaqqallar uşağın adını 

“Darıyka” qoyurlar [5]. 

Süyünüp toyun berip, malın soyot,  

Kelgen el Katırañga konok bolot.  

Keneşip akırında karıyalar,  

Balanın Darıyka dep atın koyot [5, s.176]. 

Dastan qəhrəmanlarının əsas özəllikləri olan cəsarət, qeyri-adi gücə malik olmaları və 

sair onun təmsil etdiyi millətin ümumi xüsusiyyətlərinin timsalıdır. Qəhrəmanlar bir şəxs 

olmaqdan çıxaraq millətin mübarizəsini, azadlıq istəyiniəks etdirən millətin özü olur. Bu 

istəklərin nəticəsidir ki, dastanlarda qəhrəmanların doğuluşu, adının verilməsi və xarici 

görünüşü qeyri-adi təqdim edilib. Uzun müddət övladsızlıq həsrəti çəkən elin bəyinin 

dualarla, qurbanlarla, möcüzəli şəkildə övladının doğumu tanrının millət üçün seçdiyi, adını 

verdiyi timsalı kimi təqdim edilir. Yəni xalqın azadlıq arzusu, firavan həyat istəyi övladın 

istənilməsi müddəti ilə assosiasiya edir.  

“Kız Darıyka” dastanında da eynilə dünyaya gələn bu qız övladı böyüdükcə bahadır 

olur, onunla döyüşən bütün pəhləvanlara qalib gəlir. Xarici görünüşünə görə ona xalq aslan 

deyir. Qeyri-adi gücün görüb atası silahını qızına verir, xalqın da razılığı ilə öz taxtına 

əyləşdirir və Dariyka bütün həyatını xalqına həsr edir.  

Kün sanap öse berdi kızı dagı,  

Kızıgıp baykap cüröt eldin baarı. 

Aytışat arstanday türün körüp,  

Balbandın belgisi dep bardık cağı [5, s.176]. 

 

7. “Xan Orba” dastanındakı qadın qəhrəmanlarda advermə motivinin təzahürü 

Xakas türk xalq dastanı olan “Xan Orba” dastanında advermənin tamamilə maraqlı 

məqamları öz əksin tapıb. Belə ki, burada qadına verilən addan əlavə ad verən özü də 

qadındır. Dastanda Hara xanla Qara Tarğahın hücuma məruz qalmaları və obalarını tərk 

etmələri təsvir edilir. Düşməndən övladların qorumağa çalışan Xan Tarğah onları sehrli 

güclərlə gülə çevirir. Bir müddət sonrafırtınanın qopması ilə göydən yerə qızıl tüklü Altın 

Harlık adlı guguk quşu enir. Bu quş uşaqları yenidən insana çevirir və onlara ad verir. Oğlan 
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uşağına Xan Mirgen, qıza isə Xan Orba adını verir. Bu dastanda advermə motivi digər 

dastanlardan fərqli şəkildə öz əksini tapmışdır.  

Dastanda qadınların qəhrəmanlıqları ilə yanaşı onların özlərinin də ad vermə icra 

etdiyini müşahidə edirik. Dastanda Xan Orbanın öz qardaşı oğluna, daha sonra isə qardaşı 

qızına ad verməsitəsvir edilmişdir. Onun Kaan qız adını verdiyi qardaşı övladı da alp 

qadınlardan olur, döyüşlərdə iştirak edir.  

Dastanda verilən adların bir çoxunda xan sözü işlənir. Bu bir növ statusun ifadəsi 

kimidir. Dastandakı alp qadınlardan olan Xan Orba da eynilə xan ailəsindən olan bir qadın 

olduğu üçün “Xan” sözü adın əvvəlində işlənmişdir. Orba adının da mənasımüxtəlif cür izah 

olunur. Şəxsin mistik güclərə malik olması adın mənasında öz ifadəsini tapmışdır. Belə ki, 

orbaXakaslarda şamanların istifadə etdiyi musiqi alətinin bir hissəsinə deyilir. Lakin, bu orba 

deyilən musiqi alətinin hissəsi öz-özünə də səs çıxarda bilir. Çünki bu alətin üzərində səs 

çıxardan dəmir parçaları vardır. Şamanlar bu musiqi aləti ilə xəstələr üzərində müxtəlif dini 

ayinləri icra edərkən dini musiqilər ifa edir və yaxud səmavi səyahət zamanı bu musiqi 

alətindən istifadə edirdilər[4, s.6].Beləliklə dini-mistik məna ifadə edən nəsnə ilə Xan 

Orbanın yeraltı güclərlə mübarizə aparması onun adındaöz ifadəsini tapmışdır.  

Nəticə. Qeyd edə bilərik ki, türk xalq qəhrəmanlıq dastanlarında kişi dastan 

qəhrəmanları ilə yanaşı bəzi qadın qəhrəmanlara da ad verilməsi müşahidə edilir. Bundan 

başqa qadın ad verilməsində alışılmış olandan fərqli formalar da müşahidə edilir. Bunlara yad 

eldən gətirilmiş qadına yeni adın verilməsi və yaxud bir qadının qadına ad verməsini misal 

göstərmək olar.  
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