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“ALTIN-ARIĞ” VƏ “BBDƏ QORQUB”DA 
ADVERMƏ VƏ SINAQ MOTİVİ 

XÜLASƏ
Müəllif qeyd edir ki, türk epik dastan infomıasiyası üçün xarakterik motivlərdən biri 

adsız qəhrəmanlara advermə motividir. Advermə motivi mahiyyətcə epik qəhrəmanı bir 
çox rakursdan smağa çəkməkdən ibarətdir. Xal<:asların “Altın Arıq” qəhrəmanlıq eposu 
Dodə Qorqud areahndan minlərlə kilometr uzaqda yerləşsə də, epik ənənəyə bağlı mo- 
tivlər biri-birinə həm forma, həm məzmun, hərn də üslubi çalarlar vasitəsilə bənzərliyi 
türk etnosuna məxsus mifopoetik mühitdən qaynaqlandığmı açıq-aşkar göstərməkdədir. 
“Dədə Qorqud” kitabında qəhramana adı Dodə Qorqud “Altm-Arıq” eposunda isə Pis- 
Tumzux... verir. Bununla yanaşı epik qəhrəmanların (Buğac, Çibetey...) taleyini Göy- 
xan, Çayan, Tanrı və Xuda müəyyən edir. “Altın-Anq” eposu Azərbaycan folklorşü- 
naslığında elmi araşdırnıa və təhlilə ilk dəfədir ki, cə!b edilir.
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МОТИВЫ НАРЕКАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ В ЭПОСАХ «АЛТЫН- 
АРЫГ» И В «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУДА»

РЕЗЮМЕ
В этой статье автор отмечает, что в тюрко-эпическом дастане одним из 

традиционных характерных мотивов является мотив наречение безымянных 
героев. Сущность мотива наречения эпического героя состоит в испытании его в 
различных ситуациях. Несмотря на то, что Хакасский эпос « Алтын Арыг» 
находится за тысяча километров от ареала распространения и формирования 
эпоса «Книги Деде Горгуда», однако их объединяют общие вза-имосвязанные 
форма, содержание и стиль, уходящие корнями к тюркскому эпосу, отмеченному 
мифопоэтической обособленностью, что и наглядно прослеживается. В « Книге 
Деде Горгуда» героя нарекает старец Горгуд, а в эпосе «Алтын Арыг» - Пис 
-Тумзух... Вместе с этим судьбу эпических героев ( Бугадж, Чибетей...) 
определяет Гей-хан, Чаян, Танры и Худа. Эпос « Алтын Арыг» в азербайджанской 
фольклористике исследуется и анализируется впервые.
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THE TRIAL AND THE MOTIVEN OF NAMING IN THE EPOSES “ALTIN- 
ARIG” AND “DEDE GORGUD”

SUMMARY
In this article the author notes that for Turk-epic epos information one of the motive 

of naming the unnamed heroes/ due to the aim of the epic hero the naming motive con
sists of some situations. Though Khakas heroic epos “Altin-Arig” situates thousands of 
kilometers far from Dede Gorgud area the motives closed to the epic tradition shows that



kilometers far from Dede Gorgud area the motives closed to the epic tradition shows that 
their similarity with the form, Subject, Stylistic shades resource from Turk ethnos 
mythonoethic environment. In the book of “Dede Gorgud” gives the name to the hero? 
But in the epos “Altin-Arig” Pis-Tumzuk does. Alike it Goy Khan, Chayan, Tanri, and 
Khuda determine the fate of the heroes (Buga£ Chibetey). The epos “Altin-Arig” for the 
first time is investigated and analyzed in Azerbaijan foklore-study.
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Turk dastari inform asiyası üçün xarakterik motivlərdən biri epik qəhrə- 
mana ad verməkdir. Müxtəlif türksoylu xalqların dastanlarında rast gəli- 
nən advermə motivi öz daxili miftk-fəlsəfi çalarlarına görə zahirən məişət 
səciyyəsi ifadə edən bir mərasim olsa da, daxilən ifadə etdiyi məzmunun 
semantikasına görə arxaik mifoloji şüurun formalarım əks etdirməkdədir. 
Adsız dastan qəhrəmamna ad vermək əslində arxaik mifik-fəlsəfi müstə- 
vinin tələblərinə görə ovçu və döyüşçü statusu almaq üçün, yüksək dərə- 
cəli ictimai smaqdan keçməlc üçün bir ən'ənəvi mərasim hadisəsidir. Ad 
almaq üçün təşkil edilən mərasim zamanı qəhrəmanın fərqləndirici əla- 
məti, onun həm ovçuya, həm də döyüşçüyə vacib olan mühüm cəhəti üzə 
çıxır, müdrük kahin, şaman, qam, ağsaqqal, qeybdən peyğəmbərcəsinə 
xəbər verən Dədə Qorqud tipli qüdsi şəxsiyətlər isə onlarm maddi-mə'nə- 
vi keyfıyətlərini nəzərə alaraq, bu qohrəmanlara ad verirlər. Belə ki, 
ən'ənəvi tarixi smaq mərasimi türk cəmiyətinin gerçək həyatı və yaşam 
tərzindən obrazlarla bəlgələşir və bədii-estetik şüura transformasiya olu- 
nur. Amma iqtisadi-ictimai münasibətbr onunla bərabər hərbi -  mə' nəvi 
fəzilətlər dəyişdikcə yeni-yeni irfani mühüt formalaşır və epik süjetlərə 
transformasiya prosesi də tarixi şərait və zamanla yeniləşir, dəyişir. Das- 
tan-söylənc süjetlərində advermə motivlərinin do biri-birinə bənzərliyi 
daha çox mərasim ənənələrinin biri-birinə bənzərliyindən qaynaqlantr, 
nəinki variantlaşır. Orxon-Yenisey abidələri silsibsinə daxil olan Güli- 
çorı abidəsində D.Kloson və E.Trıyarski belə bir cümlə oxumuşlar: ’’Küli- 
çor yeti yaşınqa yeqir ölyürti, tokuz yaşınqa azıqlıq tonquz ölyürti”. 
I.V.Kormuşin (Moskva) qeyd edir ki, Güli-çor abidəsindəki bu cümləni 
V.V.Radlov və S.Y.Malov oxumamışdılar. Tarixən Bilgə xanın, Gültiqin- 
xanm, müdrük Tonyuk-xanın müasiri olan Güliçor “yeddi yaşında 
“yeqir” -  cüyür öldürmüş, toqquz yaşında azıqlıq (azıqılıq-ağzında uzun 
kılıq-dişləri olaıı qaban -  Ə.K.) donquz öldürmüş” (1) və bununla da ta
rixi şəxsiyyət olan Güli-çor ovçu və döyüşçü kimi özünü cəmiyyətdə təs-



diq etmişdir. Gördüyümüz kimi, bu qəbildən olan türk həyatmın xarak- 
terik hadisələri sonralar müxtəlif epik modellər, motivlər halında nağıl- 
laşır, bədii-estetik fiqurlarla obrazlaşır və qəhrəmanlıq dastanlarma möv- 
zu verir, süjetə daxil olur, süjetin tərkib hissəsinə çevrilir. Bu aspektdən 
yanaşıldıqda hər bir dastan öz xalqının e‘tibarlı tarix əsəri, tarixi mənbə- 
yidir. Bu tarixi yaşadanlar əsl notarius qismində bu hadisələrin bilavasitə 
iştirakçısı olmuş, öz gözbri ilə gördüklərini yaddaş enerjisinə bədii sim- 
vollarla müncər etmiş, öz ağıllarmı, estetik görüşbrini sonrakı nəsilbr 
üçün daşlara, qayalara yazılar, rəsmbr və işarələrb həkk etmişlər.

Adsız epik qəhrəman obrazma rast gəlinməsi,”Altın-Arığ” eposunda 
olduğu kimi, о sırada digər Xakas qəhromanlıq dastanları-söyləncləri 
üçün də səciyyəvidir. Adsız epik qohrəman obrazına xakasların “Altın- 
Tayçı” bahadırlıq eposunda da rast gəlirik;

Aar adı adalbaan,
Xor solazı xığırılbaan
Üs çastığ ool palanı
Altm Arığ çaçaları öskirçededir.

Tərcüməsi:
Qiymətli adla adlanmayan,
Adı, ləğəbı çağrılmayan 
Üç yaşlı oğul balanı,
Altm-Arığ böyük bacı böyüdür* (2).

Xakas türlkərinin о cümlədən regionda yaşayan türk irqinə mənsub di- 
gar türksoy xalqlarm müştərək eposıi -  əsl adı “Daşdan doğulan Altm- 
Arığ”olan, qısa adı ilə tanınan “Altm-Arığ” dastanı Azərbaycan oxucu- 
suna tanış gələn mifopoetik m otivbrb doludur, о cümbdən eposda adver- 
mək motivinə də rast gəinir. Qədim türkün sınaq adətlərindən biri olan oğ- 
lan uşağına ad vermək motivi “Dodə Qorqud kitabı”nda, “Dirsə-xan...” 
boyundan bizə mə’ lumdur; Dirsə-xan və başqa Oğuz bəybri Bayandır 
xanın iştirakı ilə öz oğullarına ad vermək, bununla da oğlan uşaqlarımn

* (çevirəni müəllifdir)



ovçu və döyüşçü statusu alması üçün mərasim-tədbir qurmuşdur. Dirsə xa- 
nın yeniyetmə-gənc adsız oğlu digər bəy oğlanları ilə birlikdə “ağ mey- 
danda” oynayarkən ölüb-dirilməyə adekvat olan inisiasiya olayından keç- 
məli olurlar. Qızmış dəli buğanı görərf oğlan uşaqları qaçır, Dirsə xanm 
oğlu dayanır. Buğa ilə qorxu bilmədən cəsarətlə vuruşub onu öldürür, do- 
layısıyla gənc oğlan bu yolla bir yandan ovçu və döyüşçü olmaq üçiin artıq 
yetişdiyini sübut edir, digər yandan astral-magik gücə sahib olduğunu 
sübut edir. Dirsə-xanm adsız oğlu həm də çox zəkalı oğlandır. O, döyüşə- 
döyüşə taktiki variant seçir, “yumruğunu buğanın alnında saxlamaqla” 
səhv etdiyini anlayır, məhz bu keyfıyyət ovçu və döyüşçü üçün mühüm 
amildir; o, savaş meydanında özünü əsl təcrübəli döyüşçü kimi idarə edir.

“Buğayı qovu verdibr. Oğlancıqlara “qaç”dedilər. 01 üç oğlan qaçdı. 
Dirsə-xamn oğlancıqı qaçmadı, ağ meydanınq ortasında baqdı durdu. Bu
ga dəxi oğlana sürdi gəldi. Dilədi ki oğlanı həlak qılaydı. ...Buğa ilə oğlan 
bir həmlə çəkişdibr. İki dalusmınq üstinə buğanınq köpük durdu. ...Oğlan 
fıkir eybdi,aydır: “Bir dama dirək ururlar, ol dama dayaq olur. Bən bunmq 
alnına niyə dayaq olırm durırm” -  dedi. Oğlan buğanınq alnından yumru- 
ğın gedərdi, yolundan savuldu. Buğa ayaq üstünə duramadı, düşdi; də- 
pəsininq üstünə yıqıldı. Oğlan bıçağına əl urdu, buğanmq başını kəsdi” (3).

Dəli və qızğm bir buğanı oğlan yıxır və öldürür. Buğanı yendiyinə görə 
Dədə Qorqud oğlana Buğac adı verir, babasındaıı oğlana bəylik alır:

“Hey Dirso xan, bəglik vergil bu oğlana,
Taxt vergil ərdəmlidir!
Boynu uzun bədəvi at vergil,
Binər olsun hünərlidir!
Ağ ayıldan tümən qoyun vergil bu oğlana,
Şişlik olsun ərdəmlidir!

və s. mal-mülk təbb edir. Dədə Qorqud ona ad verir, sonra onu Dirsə 
xan oğlu Buğac-deyə cağırırlar. Dədə Qorqudun Buğac üçün təbb etdiyi 
mal-mülkün siyahısma diqqət etsək, doğrudan da, burada ovçu və döyüş- 
çü statusundan söhbətin getdiyini açıq-aydın görəcəyik. “Bəylik” -  sosial 
status, “taxt” -  hüquqi tə'minat, “bədöy at” -  qəhrəmanlıq, cəngavərlik 
statutusunun atributu, “tünıən qoyun” -  maddi tə'minat, “qızıl dəvə” -  сэ-



miyyətdə faydalı iş, “altun başlı ban ev” -  bu kişilik və ərdəmlik rəmzidir, 
“çigin quşlu cübbə don” -  ovçuluğun atributu olan şeylər; ovçuluq statusu 
və s. tələblər Buğacın geniş vətəndaş hüquqlarına layiq olmasmı göstərir. 
Ad almağm qalın oğuz cəmiyyətində пэ qədər önəmli olduğu sübut olu- 
nur, nəzərə alsaq ki, türkün ordu anlayışında müntəzəm ordu olmurdu, 
təhlükə olduqda dərhal hərə öz libası, silah-sursatı, azuqəsi ilə gəlib sıra- 
da dururdu, Dədə Qorqudun tələblərinin altında nələrin hesaba almdığı 
daha dərindən anlaşılır, ancaq bu “həyati siyahıda” эп önəmlisi Bədöy At 
-  döyüşçülük üçün və Çiyni Quşlu Cübbə Don - ovçuluq üçün xüsusi 
atribut olaraq maraq yaradır. Adverə motivinə Füzuli Bayat bir sıra 
məqalələrində о cümlədən ’’Oğuz epik ən'onəsi və “Oğuz Kağan” das- 
tanı” monoqrafiyasında öz fıkirlərini bildirməklə bir sıra maraqlı, elmi- 
məntiqə əsaslanan fikirlər söyləmişdir. Füzuli Bayata görə adqoyma 
sakral mərasim kimi türk etnik mədəniyyətində səciyyəvidir. “Altay das- 
tanlarında adqoyan ruhlara adekvatdır, “Dədə Qorqud oğuznamələrində 
adqoyma “missiyası Qorqudun üzərinə düşür.Bir sıra şor dastanlarında bu 
missiyanı namə'lum qoca yerinə yetirir”. “Altın-Arığ” eposunda Altm- 
Arığın dabanından Taptaan-Molat doğularkən və Ağ-Sabdar atın dıma- 
ğmdan onun atı doğularkən onlara adı ağ geyimli qeybdən zühur edən bir 
qoca icra edir. Advermə motivinin naməlum qoca tərəfındən icra edilməsi 
F.Bayata görə magik xarakterlidir. Qəhrəman ona verilən ada uyğun hərə- 
kət edir. “Altm-Arığ”da Pis-Tumzux da, Altın-Arığ da, Taptaan-Molat da 
Çiçil-xan oğlu Tibet-xan da bütün epik həyatı boyu öz adlarını doğrul- 
durlar. ‘'Dədə Qorqud” oğuznaməbrində, əksinə nəticəni doğuran səbəb 
onu qabaqlayır, qəhi'əman əməlinə görə ad alır” (4). Yə'ni qəhraman hey- 
van başmı kəsib qan tökür - özünün yetkin, ərdəmli, alp-ərən olduğunu 
sübut edir. Mifopoetik эп'эпэуэ görə qan universal simvoldur. Bu simvol 
həm kosmoqonik təsəvvürləri, həm də astral-magik təsəvvürlori əhatə 
edir. Qan qeyri-maddi atributdur (5), ona görə də qan səmavidir, ruha 
adekvatdır. Qan su stixiyasma mütəqabildir, mütənasibdir. Bu səbəbdən 
qan təmizləyici xarakterə malikdir. Dünyanın damarlarmda su, insanm 
damarlarında isə qan dolaşır. Oğuznamələrdə qəhrəmanm qan tökməsi 
inisiasiyadan keçməklə yeni həyata saf təmiz ruhla hazır olmasını simvo- 
lizə edir. Altay-Sibir. о cümlədən Xakas dastanları ilə müqayisədə oğuz- 
namələrdə advermək motivinin mürəkkəb olması səbəbi göy-türk-qıpçaq



bədii-mifoloji şüuru üzərinə -  şimal en dairəsi, uyğur-oğuz estetik-fəlsəfı 
dünyagörüşünün-cənub en dairəsi, əlavəsi ilə izah oluna bilər. Мэкап 
amili vasitəsilə bir neçə minillik epik təsəvvürlərin üzərinə başqa bir ya- 
xm-uzaq məkanda formalaşan bir neçə minillik başqa poetik düşüncələr 
əlavs olmuş, qovuşmuşdur. Həyatın özü kimi rəngarəng və əsrarlı möv- 
zuları əhatə edən, əks etdirən türk epik şüuru öz mövzusu və süjetinə göro 
ən'ənəvi olsa da, formalarına görə, təsvir modelləri və palitrasma görə 
fərqlidir. DQK-də inisiasiya gənc yeniyetmə yaşda baş tutur, “Altın-Arığ” 
və “Altın-Tayçı”da isə bu motiv adsız oğlan daha kiçik ikən baş verir. Şi- 
mal en dairəsi boyu- yerləşən türklərin mifoloji eposları üçün səciyyəvi 
olan bu motiv birmə'nalı şəkildə eyni üfuqi-şaquli müstəvidən qaynaqla- 
nır; hər zaman sadə olur. /

“Altın-Arığ” eposunda adqoyma motivinə baxaç' Çiçil xanın oğlu hə- 
1э üç yaşmda ikən xan öz oğluna ad vermək istəyir. Bunun üçün о adsız 
oğlan uşağı xüsusi səmavi cinsdən xam bir dayçanı tutmalıdır. Əgər о 
atasma məxsus ilxıdan onun üçün ayrılmış xam dayçanı seçıb tutsa, apa- 
nb çeçpeyə (at bağlamaq üçün 1офа|а sancılmış xüsusi paya, ağac) bağ- 
lasa, ona həm ad verəcəkbr, həm də tutduğu at daha onun özününkü ola- 
caq. Qəhrəmanm sonrakı həyatda qazanacağı butun uğurlarını о məhz tu- 
tacağı bu atla birlikdə əldə edəcəkdir. Bu qıvraq üç yaşlı adsız oğlan uşağı 
atı tutur, gətirib çeçpeyə bağlayır, ona mərasimdə ağsaqallar məsləhətb- 
şib Tibet-xan adı verirlər. Məclisdəkilərin ad verməyə başı qarışanda at 
çeçpedən yoxa çıxır. Artıq Tibet xan böyümüş, dəliqanlı bir igiddir, dün- 
yam “altı dəfə Ay altında, yeddi dəfə Gün altmda ” gəzib dolaşır öz oğur- 
lanmış atını axtanr. Burada at fəlsəfı-estetik mə'nalanmasma görə Tibet 
xanın səmadan. Göy Tanrıdan onun üçün ayrılmış kutsal taleyidir. Bu epi- 
zodda at Tibet xana verilmiş adın maddiləşmiş obrazıdır. Tibet xan özü- 
nəməxsus olan atı axtarmaqla osiində öz taleyini illərlə axtarır və atı -  
yə'ni öz tale payını, bəxtini, bəxtinin at obrazmda kosmoqonik işarəsi 
olan “ kut “-unu epik atda tapir; Tibet xan öz dərdini Qız Xana belə açır:

“Ayın altında bu yeri.
Altı kərə dolanmış;mı.
Günün altında dünvaya,
Yeddi dövrə vurmuşam.



Üç yaşım olanda,
Babam Xan Çiçil-xan 
Adətən, fəxri ad almaqçm,
İri-canli at tuttunnuş тэпэ,
Sonra yığışıb birlikdə 
Anam-babam öyünmüş,
Altıma minməkçin layiq atı 
İlxı arasından tapıb tutdum,
Adımı almazdan qabaq,
Atımı hazır çeçpeyə bağladım.
Ad alıb, çıxdıq yəhərləməyə,
Atım yoxa çıxmışdı.
Çeçpeyə bağlanaıı iri-canlı 
At, т э п  ad alınca itmişdi.

“Altm-Arığ” dastamnda у э  digər bahadırlıq, qəhrəmanlıq dastanlarda 
qəhrəman atsız, at isə qəhrəmansız təsvir edilmir. Mədəni qəhrəman epik 
həyatı boyu atdan həm maddi, həm mə'nəvi güc alır, bir çox haüarda qəh- 
rəman və onun atı maddi-mə'nəvi gücü, “kutu” qarşılıqlı şəkildə bir-birin- 
dən alır, qarşıltqlı tə'sirlənir. Atla qəhrəmanın birlikdə daşdan doğulması, 
onların sonrakı həyatda bütövlüyünü simvolizə edir. Bu güc yetmədikcə, 
yeni güc dalğası, yeni “kut aurası” ata və qəhrəmana təbiətdən təlqin edi- 
lir. Altm-Arığın ınübarizosində və yadelli düşmənlərlə-cinlərlə döyüş səh- 
nələrində oxucu bu kimi sehrli hallarm, səhnələrin şahidi olur. “Altın- 
Tayçı” dastanmdan gördük ki, adsız qəhrəmana üç yaşında Altın-Arığ 
dayəlik edir. Qəhroman hələki adsızdır. “Altın-Arığ” da isə ad vermək 
üçün məclis-mərasim qurulur və ya üç yaşlı uşaq epik obraz kimi dastanın 
mərkəzi personajma çevrilir (5). Təbii ld, bu günkü ölçü təsəvvürlərimizə 
görə 3 yaşlı uşaq sürüdən səma cinsindən olan atı tuta bilməz, buna bədii 
məcaz -  mübalığə demək olar. Ancaq biz dastan-söyləncdə uşağın yaşının 
hansı təqvimlə ölçüldüyünü görmürük.

Qədim Türk qəbilələri bir çox təqvimlərdən istifadə etmişdir. Bir çox 
qədim türk qəbilələri kimi xakaslar da müxtəlif zamanlarda Ay, Gün, Ul- 
duz, Bitki, Ağac (meyvə və s.), Heyvan və s. təqvimlərdən istifadə edir- 
dilər. Bütün bu kinıi təqvimlərdən istifadə etsələr də xakaslar daha çox



kosmoqonik-şamanist təsəvvürlərə üstünlük verirdilər. Qədim xakaslarm 
təsəvvürünə görə 3 rəqəmi sakral idi. Xakasların Tanrılar panteonunda 
Göyü, Yeri, Yeraltı dünyanı (o biri dünyanı) 9 ilah idarə edir. Bu ilahlarm 
3-ü Göyü, 3-ü Yeri, 3-ü də о biri dünyanı təmsil edir. Ona görə 3 rəqəmi 
kimi 9 rəqəmi də sakral rəqəm idi. Qədim xakaslar şaman təqviminə isti- 
nad edərək, Böyük Günlərin Tsikl TVqvimi üzrə ayin və mərasimləri, bay- 
ramları qeyd edirdilər. Onlar övladlarınm əsasən oğlanlarm tanrılarm və о 
cümlədən Imay-inenin nəzarətinə 9 yaşdan e'tibaron demək olar ki, tam 
daxil olurdular. Belə ki, folklorda və eposlarda 3 yaşlı oğlan Imay-inenin 
və panteona daxil olan digər ilahlarm nəzarətinə keçdiyi üçün astral-ma- 
gik gücə sahib olur. Başqa sözlə, oğlan uşaqlarmm vaxtından tez bö-yü- 
məsini panteona daxil olan tanrılar-ilahlar шйэуэп edirdilər. Buradakı 3 
yaşlı adsız oğlan şaman ölçüləri ilə 3 yaşındadır. Ancaq bu gün işlədilən 
Qriqori təqvimi ilə yanaşsaq, bu oğlan 9-10 yaşında olacaqdır. 9-10 yaşm- 
da çevik oğlan uşağı, əlbəttə, məntiqlə at da tutar, həla buğa da öldürər.

Advermə motivində də mə'nəvi-ruhani güclə cismani güc bütün dalğa- 
ları ilə qəhrəmana yeni döyüş həvəsi, cəngavərlik pafosu verir. Ümumiy- 
yətlə, türk epik ən'ənəsində atla qəhrənıan düşmən qarşısmda hər zaman 
bütövləşir, yenilməz epik qəhrəmana dönür. Türk düşüncəsində zahirən 
ad sözdür; halbuki sözün məzmununda kutsal semantika ifadə olunur, 
çünki söz Göy xandan, Çayandan, Tanrıdan, səmavi enerjidən kahinə və 
ya şamana gəlir, şaman isə ad vennəkb səmavi kodu yönəldir, icra edir. 
Yerdə “Kut” ifadə edən sözü deyən şəxs isə fəzavi auram təcəssüm et- 
dirən у a şamandır, у a da Xızır əlyhssəlamdır -  DQK-də sözü deyən əc- 
dad-törə ruhunu -  kutsal simvolikanı təmsil edən Dədə Qorquddur. 
“Altın-Arığ” da isə ad verən, sözü deyən, səmavi funksiyanı icra edən 
alp-qadm Pis-tumzux-Plö-Xarmdır; Alıp-xanın oğluna о ad verir:

Ahp-xanın oğlunun adı,
Xan Çibetey olacaq.

Pis-Tumzux-Plö-Xarm Piçen-Arığ və atası Altm-Seyzen tərəfmdən 
öldürülmüş Altın-Arığı Ağ-Qayamn içində dirildərkən Altm-Arığın və 
onun atı Ağ-Sabdarıtı adını çəkir. Amma dastanda bu adlan ilk dəfə Altın- 
Seyzendən eşidirik. Yə'ni xalq bu adla qəhrəmanların gəlişini, zühur



edəcəyini gözləyir. Pis-Tumzux öz oğlu Xulataya və Alıp-xanm yenicə ad 
verdiyi oğluna -  Çibeteyə Ağ-Qayanın içində deyir:

“Çayanın* yaratdığı dayça,
İpək yallı Ağ-Sabdar at,
Yenidən doğulacaq, övladlarım,
Tanrı sevimlisi, qızlarm ən gözəli,
Altın-Arığ, e'cazkar qız,
Enli daşm iistündə 
Yenidən yaranacaq.
Haçanki işıqlı dimyaya 
Ağ-Sabdar at gələcək,
Ağ-Sabdar atın qabağına 
Çıxa bilən bir at olmaz.
Altm-Arığ, gözəllərin gözəli 
Ağ-Qayadan çıxanda,
Bu dünyada Altm-Arığdan 
Kimsə üstün ola bilməz...

Pis-Tumzux burada totem-əcdad, totem-törə ruhunu təcəssüm etdirir, 
Altın-Arığm və atı Ağ-Sabdarın adlarmı söyləməklə, həm də onlarm ye- 
nidən doğulacağım qeybdən xəbər verir. Dədə Qorqud da qeybdən xəbər 
vermək qabliyətinə malik idi. Demək, qəhrəmamn adını kutsal edən a) 
əsas şərt budur ki, bu kutsal ad-söz Pis-Tumzuxun əcdad-totemin ağzm- 
dan eşidilir; b) ad səmavi kod xarakterlidir; c) adı verən epik şəxs isə öz 
dövrünün peyğəmbərliyini təcəlla edən şamandır. Gördüyümüz kimi 
“Altın-Arığ”da Pis-Tumzux, DQK-də Dədə Qorqud əcdad-şaman funksi- 
ysım icra edir. Bu iki səbəbdən epik qəhrəmanm adı onun tale yoluna 
tə'yin edici tə'sir bağışlayır. Tarixən gerçək həyatda ovçu və döyüşçü 
seçimi üçün sınaqdan keçən gəncin gücünün ölçüsü mifık-fəlsəfi yöndən 
kosmoqonik təsəvvürlər və inaııc sistemi ilə, əsatir görüşbri ilə six bağlı 
olmuşdur. Əgər belə olmasaydı, advermə motivi dastan-söylənc mövzu 
suna, başqa sözlə, kitaba gəlib çıxa bilməzdi. Çünki kitab tarixən ilkin

* Çayan -  tanrı



yaranışında Qüdsi-E'tibarh rəmzləri, işarələri. tamğaları, simvolları ifadə 
etmək üçün yaranmışdı. Maraqlıdır ki, “Dədə Qorqud”da da Buğac bu- 
ğanı öldürməklə ovçu və döyüşçü titulu alır, cəsarətlə qan tökür, özünü 
təsdiq edir. Qamhq-kahinlik aspektindən yanaşıldıqda və fəlsəfı mə'na- 
lanmaya görə ölüb-dirilməyə adekvat olan bu olay epik inisiasiyadır. 
DQK-də gördüyümüz epik olay “Akin-Arığ”la müqayisədə nisbətən çətin 
və təhlükəlidir. Yəqin ki, “Altın-Arığ”m təşəkkül dövrü, bədii təkamül 
mərhələsi DQK-nin təşəkkül dövrünə nisbətən daha sadə olmuşdur. Epik 
şüur zaman və məkanın şərtləri daxilində formalaşır və onu əks etdirir. 
Buğacın qəhrəmanlığım şərtləndirən buğa olayı sosial status xarakterli 
olsa da, epik anlayışda пэ zamaaw-haia^azidan сох əvvəllər qəzəbli bir 
ilahın göydən türk boyuna endirdiyi bəla obrazı olmuş, məsələn, şumer- 
lərin “Bilqamıs”dastanmda gördüyümüz kimi, ya da yeraltı dünyamn 
sahibi epik İrlikin oğuzları cəzalandırmaq üçün göndərdiyi buğadır. Çox 
ehtimal ki, advermək motivinin bizə DQK ilə gəlib çatan variantı öz 
ideyasınm ilkin modelini, buğanı öldürüb qan tökməyi qoruyub saxlamış, 
digər təfərrüatları itimıişdir, bəlkə də yazıya alan katib bu təfərrüatlarm 
antiislam xarakterli ola biləcəyindən ehtiyatlanıb sadəcə yazmamışdır. 
Mahiyyətcə Bilqamışın səmadan gələn od püskürən buğanı-düşmən obra- 
zı öldürməsi ilə, Buğacm onun üstünə gələn buğanı-düşmən obrazı, öldür- 
məsi arasında heç bir fərq yoxdur. Нэг iki halda qəhrəman özünü təsdiq 
etmiş olur, astral-maqik gücə sahib olduğunu sübut edir. Artıq epik qəhrə- 
man (Buğac, Qanturlı) Şər qüvvə ilə üz-üzə gəlmək üçün hazırdır. Bu 
mə'nada məncə, buğanı öldürməklə ad almaq və özünü təsdiq etməyin 
epik kökü, etnogenetik bağları “Bilqamış” dastanındadır. Bu motivin et- 
no-mədəni qohumluğunu biz qəbul etsəkdə-etməsəkdə, “Altın-Arığ”, 
“Dədə Qorqud kitabı” və “Bilqamış” epik varislik və эп'эпэ bağlantısın- 
dadır. Məsələn, “Altm-Arığ”dastanında Altın-Arığın və onun atı-Ağ-Sab- 
darm adları səmavi xarakterlidir. Onlara yerdə şaman, qam və ya kahin ad 
verməmişdir. Bu adlarla qəhrəmanın və atın gələcəyini kahinbr müyyən 
edirlər. Eposda İçen-Arığla Piçen-Arığın atası Altm-Seyzen kahin, şaman 
və seçilmişbrdən deyil, anıma o, Alıp-xanın altı yaşlı adsız oğlunun qa- 
rantıdır, bu mə'nada o, siyasi məs'uliyət yükümlü dövlət xadimidir. Bir 
dövlət xadimi kimi o, mühüm sirlərdən, məsələn, Altın-Arığm gəlişindən, 
adı ilə və atı ilə bərabər daşdan doğulacağından xəbərdar ola bilərdi.



Ancaq о, öz andına sadiq qala bilmir, xəyanət edir, özü də yox olur, qızları 
İçen-Arığla Piçen-Arığ da məhv olur. Gerçəkdə epik obrazlar qayadan, 
daşdan doğulur, yə'ni təbiətdən, dağ kultundan doğulur. Adları isə Göy- 
xandan, Tanrıdan, Çayandan gəlir.

Buğacın buğa öldürməsi ilə Bilqamısın buğa öldürməsi bir-birinə ya- 
xın tarixi zamanın epik motivbri də ola bilər. Bəlkə də “Buğac...” oğuz- 
naməsinə bu və ya başqa me'yarla yanaşsaq, Oğuznamənin mifık nüvə- 
sinin təşəkkül dövrü Bilqamısdan daha əski çağlara, b.e.ə. VI-V minilliyə 
dayanacaqdır, Epik şüurun induktiv model əsasında formalaşdığım qəbul 
etsək, Buğacın buğanı öldürmosi zəminində poetik-romantik motiv qeyd 
etdiyimiz kimi sadədir, ancaq Bilqamısm buğanı öldürməsi səhnəsi zən- 
gin, mükəmməl və kosmoqonik səciyvəlidir. Burada dastan jannnm for- 
malaşması, təşəkkülü prosesində advermə motivinin epik evalyusiyası 
göz önündədir. Hər halda, adsız bahadırlara advermək motivləri eyni mi- 
foloji sistemin mərhələlərindən xəbər verir. Ancaq Bilqamısın buğanı öl- 
dürməsi öz zəngin səhnə təsvirlərinin təcəssümü ilə bizə daha yaxın za- 
manların epik yaddaşmdan gəlir. Buğacın buğa öldürməsi zamanı təfər- 
rüatın olmaması, yalnız inisiasiyanın bizə çılpaq ideya şəkilində gəlib çıx- 
ması, belə bir fıkir söyləməyə əsas verir ki, “Buğac” boyunda tarixən var 
olmuş e'cazkar təfərrüatlar daha əski zamanlardaxı gəldiyi üçün silinib 
getmişdir. Bu fikir bir də onunla qüwətlənə bilər ki, DQK-də “Buğac” 
boyunda bu səhnə Bayandır xan iştirak edir, bildiyimiz kimi Bayandır xan 
epik xarakterli obrazdır, mifık deyil. Yəqin ki, dastanın yazıya gəlib çat- 
mayan arxaik variantında Bayandır xanm yerındə panteonun mərkəzi 
siması-Tanrı özü oturubmuş Burada mifoloji şüur qaynağınm eyni etno- 
genetik və kulturolqji yuvadan gəlməsi ciddi maraq doğurur. Advermək 
motivinin bir epik sınaq mahiyyəti kəsb etməsini “Altın-Arığ”da və 
DQK-də müşahidə edirik. “Bilqamıs”da Bilqamısm buğa öldürməsi və 
bununla sınağa çəkilməsi, DQK-də isə Buğacın buğa öldürməsi ilə sınağa 
çəkilməsi motivi bədii kompozisiyasına, epizodik xarakterinə göro fəlsə- 
fı-estetik semantikasmda inisiasiya hadisəsi dayanmaqla eynilik təşkil et- 
məsi nöqteyi-nəzərdən bu motivlərin müqayisəsi cəsarətlə belə bir fikir 
deməyə əsas verir ki, şumerlər (qarabaşlar) prototürklərlə eyni etnogene- 
tik mənşəyə, milli mənsubluğa malikdir. Epik təfəkkür modelləri bu qədər 
təsadüfi ola biməz.



DQK-də Qanturalın iiç heyvan öldürməsi, üç dəfə smağa çəkilməsi ic- 
timai münasibətlərin daha kəskin bir forma alması ilə, ictimai həyatda 
konfliktlərin müharibə xarakteri alması, patriarxal tayfa-ailə əlaqəbrinin 
və şamanizmin zəiibməsi ilə, ggbnəklər və görənəklərin, örf və adətlərin 
dağılması ilə izah etmok olar. Adətlərin və gəbnəklərin zəifləməsi, dağıl- 
ması sosial statusu daha e'tibarlı, daha güclü, yenilməz şoxslərə həvab et- 
mək tələblərini doğururdu. Bütün keçmiş zamanlarda olduğu kimi burada 
da ovçuluq və döyüşçülük əsas amildir. Artıq Qanturalının zamanında so
sial ziddiyyətləri həll etmək üçün bir buğanı öldürəcək, yenə biləcək qə- 
dər güc yetərli sayılmır. Köhnə ictimai formasiyanm dağılması və yeni ic
timai formasiyanm yaranması prosesində təbəddülatlar, ziddiyyətlər, mü- 
naqişələr sosial həyatda titul və status] arı dəyişkən və e'tibarsız etmişdir. 
Adətlərin, örf və gələnəklərin çat verməsi, dağılması və dəyişməsi epik 
şüura təsir edir, gerçək tarixi həyat zəminində köhnə idrak modellərini 
daha e'tibarsız e'lan edır, inkar edir, yeni epik formaları, о cümlədən ad- 
vermə motivirıi yeni planda, daha e‘cazkar formada dastan janrma trans- 
formasiya olutıur. Görünür bu adət-advermə motivi totem-əcdad dönə- 
mindən gəlir vo qəhrəmam sınaqdan keçirməklə onu astral-magik gücə 
bağlamaq inancmı ifadə etmişdir. “Quzukörpəc və Bayanılu” (baraba va- 
riantı) dastamnda da ana astral-magik gücü öz südü ilə tə'yin etmək is- 
təyirdi. Bu epizod Umay Anadan yaşam -  həyat qarantı almağa adekvat- 
dır. Buğacm ad almaq üçün buğam öldiirməsi ilə Bilqamısın səmadan bə- 
la kımi onun üstünə enmiş buğam öldıirməsi, Qanturalm qız alması üçün 
buğatıı və ya aslanı, qızmış dəvəni öldürməsi arasında mahiyyətcə heç bir 
fərq görmürük; hər üç epik qəhrəman totem-əcdad ruhunu paylaşır, astral- 
kosmoqonik sferaya daxil olur, Göy Tannnın cismani-mə'nəvi mifık sı- 
nağından keçir, ad almaqla, qan tökməklə, igidlik göstərməklə cəsur ovçu 
və qorxmaz döyüşçü rütbəsinə yüksəlməli idi, başqa sözlə onların göylə 
bağlantıda olduqlarına özbrinin də inanmaqları sübut olunmalı idi, onlar 
üçün səmadan ayrılmış tale-fatal sirrlərini təhlükə ilə şəxsən üz-üzə gəl- 
məklə dərk etməli, səmadan епэсэк “kut” infonnativ-kosmoqonik kodu- 
nu öz auraları -  həyat enerjisi daxilində deşifrə etməliydibr, yeni zamana 
uyğun sosial statuslar müəyyən etməli idibr. İgidin və atın tale yazısı 
(Ağ-sabdar at, Qan Bozıraq at, Qırat, Dürat və s.) eyni aura içində, eyni 
motivdə bütövbşməkb şərtlənir. Xan -  Tibet xanm Xan Qızla dialoqu



dediklərimizə yaxşı nümunədir. Dastandan bir parçaya baxaq və bahadı- 
rm məntiqli həyəcanım izləyək;

“Qara yerin üstündo
Bir daha heç yanda tappadım,
Qara yerin altma 
Düşüb axtaracağam.
İri-canhmı tapsam,
Qayıdacağam, tappasam, qayıtmayacam”. 
Xanımların yaxşısı,
Alp Qız Xan danışdı:
“Xan Tibet-xan, ərlərin yaxşısı,
Atanm qulumn tapıb versəm, necə olar?”
Xan Tibet-xan, igid oğlan,
Yerindən sıçrayıb durdu:
“QanBozıraq Atı
Əziz yavrum, tapıb versən,
Haçan olsa,”
Yaxşı ılıx* edərəm mən”.
Anğ-səliqəli, qadmlann yaxşısı,
Onda belə söylədi:
“ Ad alıb, sənə veriləndə,
Mən о yerlərdə idim.
İri-canlı Qan Bozıraq Atı,
Mən oğurlayıb gətirmişəm.
Xoşbəxt uşağlığmda,
Bir yaramazlıq etmişəm.

Koroğlunun Xəzər gölünün о tayindakı variantmda mifik gorda -  mə- 
zarda, qaranlıq xaosda doğulması (gor oğlu), onun atmın qaranlıq tövlədə, 
işıq sızmayan yerdə -  qaranlıq xaosda tam qırx gün bəslənməsi, sirli-sehr- 
li dəryada doğulması ilə Altın-Arığ və onun atının daşdan, qaranlıq xaos
da -  doğulması arasmda mifık-epik bağlar və adekvat özəlliklərin olması

* Ilıx -  hədiyyo



eposdan özünü diktə edir. Doğrudur, Ağ-Qayanm içi işıqlıdır, amma bu 
işıq sadə insanın anlaya biləcəyi mexaniki işıqdan deyildir, tamamib 
başqa- Çayan (tanrı, ilah) ruhunun e'cazkar işığıdir. “Koroğlu” dastanın- 
dakı bir çox mifık motivlərin “Altm-Arığ”la bənzərlik və ayrmtılarma 
Fatma xanım Özkan “Altın-Ajığ” dastanmm motivləri” məqaləsində to- 
xunmuşdur (8). Türk dastanyaradıcılığı üçün mifo-poetik motivlərin bən- 
zər paralelliyi soy kökü və qan-süd ümumiliyinin ortaq-simvolik tari- 
xiliyindən, dastan yaradıcılığmm epik-arxaik müstəvidə formalaşan 
ən'ənəvi nüvəsindən, ən'ənəvi klişesindən və eyni epik sosial-psixoloji 
yuvadan üzvlənmiş ortaqlığından qaynaqlanır. Sumer nıifmdə Mardukla 
Tiamatın döyüşü bitdikdən sonra Marduk Tiamatm xanımı ilahi Kinqi əsir 
alır və onda olan “Tale Cədvəli”ni Kinqdən alır. “Tale Cədvəli” onu əldə 
edən tanrıya dünya hökmranlığı hüququ verirdi. Beləliklə mə’lum olur ki, 
“Altın-Arığ” eposu və DQK oğuznaməsində gördüyümüz Advermə mo- 
tivi daxili məzmununda taleyi tə'yin edən kod mahiyyəti daşıyır, qəhrə- 
mana ictimai-hüquqi status verən “Tale Cədvəli”indən üzvlənən mifopoe- 
tik işarədir (9).

NƏTİCƏ
1. ’’Güli Çor” və s. yazılı daş abidəbri və yazıdan kənar qalan gerçək 

türk tarixi hər zaman epik transformasiyamn mənbəyidir; о cümlədən 
advermə motivinin.

2. “Dədə Qorqud kitabı”nda adsız epik obraza ad vermək motivi, ovçu 
və döyüşçü “kuf’una qan tökməklə layiq olmağın epik modelidir; qəhrə- 
man əməlinə görə ad alır, dəyərləndirilir; adı yalnız Dədə Qorqud verir.

3. DQK-də advermə motivi ictimai titxılu -  ovçu, döyüşçü titulunu təs- 
diq edən bəlgədir.

4. DQK-də advermə motivi-ölümlə üz-üzə, smağın -  mifopoetik inisi- 
asiyasıdır; həmçinin “Altın-Arığ”da;

5. DQK-də advermə motivi obrazlaşmış həyat tərzidir; həmçinin 
“Altın-Anğ”da.

6. DQK-də advermə motivi sosial-siysi hüququn və vətəndaşlıq aktınm 
e'tibarlı epik bazasıdır.

7. “Altm-Arığ”da ad vermək motivi epik süjetdir; qəhrəmanm düşmən 
qarşısında hər zaman atla bütövləşməsidir; bütövləşmə epik klişedir.



8. “Altın-Arığ” da ad vermək at vasitəsilə astral “kut” almaqdir. Ad- 
sözdür, semantikasinda astral məzmun gizlənmişdir; Ad totem-əcdad 
ruhundan qaynaqlanır; Pis-Tumzux və namə'lum qoca ad verir.

9. “Altm-Arığ”da ad alarkən atın oğurlanması cin İrlikin işidir; bütün 
pisliklərin gürıahkan cin İrlikdir.

10. Advermə motivi arxaik yönündən, etnoqrafik xarakterindən və 
mental çalarından asılı olaraq, dastan janrmm bədii kompozisiya limiti 
çərçivəsində epizodik (DQK) və ya süjetli (“Altın-Arığ”) olsa da, ən'ənə- 
vi poetik mərhələdir.

11. Advermə motivi epik planda inisiasiyadan sonra qəhrəmanlıq mər- 
hələsinin -  yeni həyatın başlanğıcıdır; mədoni qəhrəmanın arzusuna uy- 
ğun olan yeni dünya düzəninin başlanğıcıdır; bu epik klişe türk dastan ya- 
radıcılığı üçün səciyyəvidir.

12. Türk dastan informasiyasında əks olunan ən'ənəvi advermə moti- 
vində butavemıə motivinin etnogenetik işarəsi vardır. At kutsal taledir. At 
butavermə motivi ilə mahiyyətcə eyni fəlsəfi işarəni paylaşır.
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