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Xülasə. Məqalədə rəvayətlərdə yer alan “qadın” və “qadınlıq”la bağlı bədii-

psixoloji məsələlər psixososial aspektdən təhlil olunmuşdur. Göstərilir ki, 

rəvayətlərdə qadının psixosemantik səciyyəsi astral təsəvvürlərdə, 

toponomik anlayışlarda, bitki və heyvanat aləmi ilə bağlı düşüncədə, dini  

etiqadlarla bağlı dünyagörüşdə öz əksini tapır. 
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Abstract. The paper is devoted to the analyzing 

the artistic and psychological issues related to 

"womanhood" and "femininity" in the legends 

from a psychosocial aspect. It is shown that in the 

legends, the psychosemantic character of a woman 

is reflected in astral imaginations, toponymic 

concepts, thoughts about flora and fauna, and 

worldviews related to religious beliefs. 
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Резюме. Статья посвящена анализу худо-

жественно-психологических проблем, связан-

ных с «женщиной» и «женственностью» в ле-

гендах с психосоциальной точки зрения. 

Показано, что в легендах психосемантический 

характер женщины отражается в астральных 

фантазиях, топонимических представлениях, 

мыслях о флоре и фауне и мировоззрениях, 

связанных с религиозными убеждениями. 

Ключевые слова: женщина, психосеманти-

ческая сущность, психоанализ,  легенда. 

 

 

1. Giriş 

 Konkret bir təhkiyə hadisəsini bildirən, mifikləşmə meylinin olmadığı və ibrətamiz 

sonluqla başa çatan rəvayətlərdə qadının psixosemantik mahiyyəti barədə bir çox məlumat 

əldə etmək mümükündür. Azad Nəbiyevə görə, rəvayətlərdə uzaq və yaxın dövrün tarixi 

həqiqətləri, bədii təfəkkürə aid konkretlik və özünəməxsusluq qorunub saxlanılır [2, s.294]. 

Belə ki, cəmiyyətin aktual problemləri, spesifik qadın düşüncəsi, qadının sosial məna 

aspektləri, qadın-kişi stereotipləri ilə bağlı olan yanaşma tərzi rəvayətlərdə fərqli boyalarla 

təzahür edilmişdir. Tədqiqatda qadının psixosemantik səciyyəsi aşağıda qeyd olunan şəkildə 

qruplaşdırılmış və bir sıra folklor nümunələri əsasında təhlilə cəlb edilmişdir: 

1. Əxlaqi-ibrətamiz rəvayətlərdə qadın; 

2. Heyvanlar və bitkilər haqqında olan rəvayətlərdə qadın; 

3. Toponomik rəvayətlərdə qadın; 
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4. Dini rəvayətlərdə qadın; 

5. Astronomik rəvayətlərdə qadın; 

 

2. Əxlaqi-ibrətamiz rəvayətlərdə əks olunan qadının psixosemantik mahiyyəti 

Biz yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərin təlqin edildiyi bu qrup rəvayətlərdə cəmiyyətdən 

tələb olunan əxlaq qaydaları fonunda qadın və qadının psixi düşüncəsinin və sosial 

mövqeyinin hansı səviyyədə əks olunduğunu görürük. Əxlaqi-ibrətamiz rəvayətlərdə qadınlıq 

konsepsiyasının əsas tendensiyalarının xeyir-şər, doğru-yanlış aspektlərindəinkişaf etdiyi 

qənaətinə gələ bilərik. 

“Ağ gəlin-Urşan gəlin” [3, s.617-619] rəvayətində gözəl bir qız ilə çirkin bir oğlanın 

ailə qurmasından danışılır. Qızı qəlbən sevən, yaraşıqlı başqa bir oğlan isə bulağın ətrafında 

dolanaraq qızı görmək, heç olmasaürək sözünü deyib təsəlli tapmaq istəyir.  Yenə bir gün bu 

gözəl qız ona yaraşmayan həyat yoldaşı ilə  şirin söhbət edə-edə gəlir. Qızı sevən oğlan 

birbaşa heç nə deyə bilmədiyinə görə, ucadan yanıqlı bir bayatı çəkir:      

Ağ gəlin-urşan gəlin, 

Kətana qurşan gəlin.  

Yarın çirkin, sən gözəl,  

Yarından boşan, gəlin. 

Bunu eşidən qız təmkinli hərəkət edərək dillənir:- Sığallı mərmər daşlarda, ləl olmur, 

cəvahir olmur. Ləl-cəvahirat çopur qayaların qəlbində məskunlaşır. Vurmaq, tutmaq isə 

bəzəkli kişiyə yaraşmır. 

 Qeyd edə bilərik ki, əxlaq anlayışı özünüdərkin baza əsasını təşkil edir. Belə ki, 

şəxsiyyətin ənənəvi idealı, özünəqiyməti, şəxsi məqsədlər uğrunda apardığı mübarizəsi onun 

əxlaqi-etik təfəkküründən qaynaqlanır. Əxlaq konsepsiyasını sosial normanının nəzəri əksi 

kimi qiymətləndirə bilərik. Rəvayətdə isə diqqət mərkəzində olan əsas ideya qadının əxlaqi 

düşüncə tərzi və o düşüncənin qadının hərəkətlərində təcəssüm olunmasıdır. Rəvayətin bədii 

boyalarla əks olunan  əxlaqi-ibrətamiz cəhəti birbaşa qadın təfəkkürü üzərində qurulmuşdur. 

Obrazın hadisəyə rasional yanaşması və doğru olanı seçməsi qadındakı özünütənzimetmə 

fəaliyyətinin ən bariz nümunəsidir. Rəvayətdə qadın daha yaraşıqlı və onu daha çox sevən 

birinin qeyri-etik təklifini əxlaqi dəyərlər fonunda qiymətləndirərək ona didaktik bir cavab 

verir. Bu epizodda isə biz obrazın idraki mahiyyəti ilə mənəvi aləminin sinkretik şəkildə 

təzahür olunduğunu görə bilirik.  

“Bacı məhəbbəti” [3, s.630-632] rəvayətində uca dağlar qoynunda bir kənddə mehriban 

bir ailənin yaşadığı, evin kişisinin adının İlyas, qadının adının  isə Gülzar olduğundan söhbət 

açılır. Hələ evləndiklərinin ilk illəri onların Elşən adlı bir oğulları dünyaya gəlir. Eyni 

zamanda Gülzarın Bəhram adlı qardaşınınbacısına olan sevgisi xüsusi olaraq vurğulanır. 

Dünyanın işi elə gətirir ki, İlyas kişi, oğlu Elşən və qaynı Bəhram bir adamın ölümünə görə 

günahlandırılırlar. Bu səbəbdən onların hər üçü tutulur. Yazıq və kimsəsiz qalmış Gülzarı 

qardaş dərdi, bala dərdi və yoldaş dərdi çox düşündürür. Nəhayət, elə olur ki, uzun müddət 
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keçdikdən sonra məhkəmə qurulur. Gülzarın kimsəsiz qaldığını görən ədalət məhkəməsi  bu 

üç nəfərdən birini bağışlayacağını deyir. Bununla, qadın ya ərini, ya övladını, ya da qardaşını 

seçmək məcburiyyətində qalır. Gülzar bir qədər fikirləşir, sonra isə gözlərinin yaşını sel kimi 

axıdaraq üzünü camaata və məhkəməyə tutub deyir: - Ay camaat, ər gələr eldən, oğul gələr 

beldən, qardaş bir daha ələ düşməz! O, bu sözləri deyəndən sonra qardaşının boynuna sarılıb 

öpür və qolundantutub deyir: - Mənə qardaş lazımdır. Camaat və məhkəmə, elliklə hamı ona 

əhsən deyirlər. Bacının bu məhəbbətini görən xalq ata və oğulun bağışlanmasını da tələb 

edirlər. Beləliklə, sonda Gülzarın əri və oğlu da bağışlanır. 

Biz nümunə gətirilən rəvayətdə qadının daxili emosional təlatümləri ilə şəxsi istəkləri 

arasında qarşıdurma yarandığının şahidi oluruq. Belə ki, Gülzar övlad, həyat yoldaşı və 

qardaşı arasında seçim etmək məcburiyyətindədir. Bu isə insanın mənəvi aləmində baş 

verəcək xaosun göstəricisidir. Rəvayətdə qadının əsas mahiyyəti isə ona proyeksiya olunan 

keyfiyyətin işıqlandırılmasında ortaya çıxır. Sözügedən keyfiyyət anlayışı Gülzarın qardaşını 

seçməsi və bununla da, hadisələrin bütün ailə üzvlərinin xilas olunması ilə nəticələnməsində 

təqdim olunur.Rəvayətdə insanlar tərəfindən qəbul olunan sosial-etik norma qadının düşüncə 

və seçimində əks etdirilir. Yəni burada qərar verən Gülzar obrazı yox,onda təcəssüm olunan 

ümumi ictimai düşüncədir. Çünki rasional şəkildə yanaşsaq obraz qadın olmaqla yanaşı ana 

statusuna sahibdir və onun seçimi övladının azadlığı uğrunda reallaşmalı idi. Hadisələrin bir 

qədər fərqli şəkildə cərəyan olunmasındakı əsas məqsəd sonda bütün ailə üzvlərinin xilas 

olmasıdır. Belə ki, obraz qardaşından yana seçim edərək daxilindəki xaosu nizama salır və 

ətrafın qəbul etdiyi fenomenal mahiyyəti özündə cəm edə bilir. 

 

3. Heyvanlar və bitkilər haqqında olan rəvayətlərdə qadının psixosemantik 

mahiyyəti 

 Erkən dövr folklor nümunələrində qadın müstəqil bir obraz qismindətəsvir edilmir. Biz 

daha çox“qadınlıq” mahiyyətinin daşıyıcısı kimi qadınaməxsus cəhətlərin, onunla əlaqəli bir 

sıra faktların cansız təbiətə aşılandığını görə bilirik. Bu qrup rəvayətlərdə isə qadın obraz 

kimi artıq mövcuddur və o, insan-təbiət konsepsiyasında əsas model mövqeyində çıxış edir. 

“Göycə sultan” [3, s.298] rəvayətində deyilir ki, keçmiş zamanlarda bir varlı kişinin 

Göycə adlı gözəl bir qızı olur. Ona hər yerdən elçi gəlir, ancaq qız heç birinə razılıq vermir. 

Göycə öz kəndlərində Sultan adlı kasıb bir oğlanı sevir. Onlar əhd-peyman edirlər.Göycənin 

atası bundan xəbər tutub bərk hirslənir və qızı başqasına vermək istəyir. Qız atasına deyir: - 

Xeyr, ata, getsəm ancaq Sultana gedəcəyəm. Ata qəzəbləndiyinə görə, qızı heç yana 

buraxmır. Bundan sonra, Göycə özünü həyətlərindəki ağacdan asır. Sultan  bu xəbəri eşidən 

kimi ora gəlir və o da dözə bilməyib özünü öldürür. Həmin vaxtdan isə o ağaca “Göycəsultan  

ağacı” deyirlər. 

“Qızboyu çiçəyi” [3, s.301-302] rəvayətində Qızboyu sarı rəngli gözəl bir çiçək kimi 

təsvir olunur. Bu çiçək haqqında rəvayət belədir ki, guya Qızboyu əmisi oğlu ilə nişanlanır. 
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Qızboyu isə öz nişanlısına yox,  atasının çobanına könül verir. Ancaq valideynləri buna heç 

cür razı olmur. Çobanın eşqi Qızboyunu divanə eləyir. O, çox fikirləşir, amma çobana 

qovuşmağın yolunu tapa bilmir. Əlacsız qalıb özünü öldürmək istəyir. Birdən yadına düşür 

ki, çoban daim dağda, daşda, çəmənlikdə olur. Qızboyu baş götürüb evdən  qaçır. Gözəl bir 

çəmənlikdə oturub Tanrıya yalvarır ki, onu bir ətirli, əlvan çiçək eləyib çəmənlikdə bitirsin. 

Qızboyu gözəl çiçək olub o vaxtdan çəmənlikdə bitir. O gündən etibarən,çoban hər gün bu 

çiçəyi sevib qoxlayır. 

XX əsrin 30-cu illərində klassik Freyd nəzəriyyəsi ilə əlaqədar narazılıqlar əsas diqqəti 

insan şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəldən yeni bir cərəyanın meydana gəlməsinə şərait 

yaratdı. Bu cərəyan neofreydizm adlanırdı, əsas məqsədi isə şəxsiyyətin davranış və  daxili 

münaqişələrini sosial-mədəni şəraitdə cəmləmək idi [4]. Burdan yola çıxaraq qeyd edə bilərik 

ki, istər“Göycə sultan”,  istərsə də “Qızboyu çiçəyi” rəvayətlərində qadını həyatdan əl 

üzməyə vadar edən obrazın daxilində baş qaldıran gizli münaqişələr və mübarizələrdir. Hər 

iki rəvayətdə bir tərəfdə qadının arzuladığı bir həyat, digər tərəfdə isə ona vəd olunan, onun 

istəmədiyi  başqa bir həyat var. İstər sosial, istərsə də obrazın  daxilində baş qaldıran 

çarpışmanın əsasında bu ziddiyyət  dayanır. Bununla da, Göycə və Qızboyu obrazları tək 

başına mübarizə apardıqları mühitdən uzaqlaşmaq qərarını verirlər. Lakin bu iki obrazın 

qərarlarını və psixi aləmini fərqləndirmək olar. Belə ki, nümunə gətirilən ilk rəvayətdə Göycə 

bütün arzularından əl çəkərək həyatına son verir, ikinci rəvayətdə Qızboyu obrazı ümidini 

itirsə də, arzulalarından uzaqlaşmır, ətirli bir çiçək kimi yenə də sevdiyi şəxsin yaxınlığında 

olmaq istəyir. 

“Turac” [3, s.237] rəvayətindəbelə deyilir  ki, Turac adlı bir qızı xanımı  çox 

incidirmiş. Bir gün Turac darağı hara qoyduğunu yadından çıxardır və xanım ona 

qəzəblənəndə, o, üzünü Allaha tutub quş olmağı diləyir. Bununla da, Turac bir quş olur. O, 

quş olduqdan sonra yadına düşür ki, darağı taxçaya qoyub. Beləliklə, o gündən Turac 

“taxçadabuxçada” oxumağa başlayır. 

“Şanapipik” [3, s.238] rəvayətində isə belə söyləyirlər ki, abır-həyalı birgəlin var imiş. 

Gəlin saçını daradığı bir gün  qayınatası gəlir. Gəlin bir şal axtarıb tapmaq istəyir ki, başına 

örtsün. Lakin tapa bilmir. Bu zaman, o, üzünü Allaha tutub deyir ki, - ey Allah, ya məni daş 

eylə, ya da quş. Bu zaman gəlin başında daraqlı bir quş olur. 

Nümunə gətirilən hər iki rəvayətdə qadının daxili aləmində baş qaldırmış qorxu və 

narahatlıq nəticə etibarilə onun insan olmaq mahiyyətini itirməsi ilə məzmun qazanır. 

Rəvayətlərdə iştirak edən Turac və Şanapipik obrazı ilkin mərhələdə qadın-insan mahiyyəti 

daşısa da, son mərhələdə həmin obrazların“heyvan”substansiyasına büründüyünün şahidi 

oluruq. Bu şəkildə sonlanma isə, yəni obrazın başqa bir canlıya transformasiya olunması 

Şanapipik və Turacın öz istəkləri ilə reallıq qazanır. Lakin obrazlar arasında fərq ondan 

ibarətdir ki, Turacın keçirdiyi narahatlığı qorxu ilə hissi ilə əlaqəli olsa da, Şanapipyin 

narahatlığının əsasını əxlaqi-etik təfəkkür tutur. Belə ki, Turac öz sahibindən ürkdüyünə görə, 

Şanapipik isə qaynatasına duyduğu hörmət müqabilində öz istəklərini Allaha deyir. Hər iki 
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obrazın mənəvi-psixi nigaranlıqlarından qalan nişanə isə Turacın hələ də “taxçadabuxcada” 

oxuması, Şanapipiyin isə quş olduqdan sonra belə daraq nişanəsini özündə qorumağıdır. 

 

4. Toponomik rəvayətlərdə əks olunan qadının psixosemantik mahiyyəti 

Bu qrup rəvayətlərdə qadın əsas obraz kimi toponimlərlə bağlı əksər dünyagörüşün 

mərkəzi qüvvəsini təşkil edir. Burada qadının daxili dünyası və çətinliklər qarşısında qaldığı 

zaman keçirdiyi təlatümlü hallarla yanaşı, onun psixi səciyyəsi haqqında bir sıra məlumat 

əldə edə bilərik. 

“Daş qız” [3, s.62-63] rəvayətində kasıb bir ailənin təsviri verilir. Bu ailənin başçısı 

sayılan kişi naxırçı imiş. O, həmişə çölə  heyvan apararmış. Bir gün kişi naxırda ikən anası 

qızına deyir ki, atana çörək apar. Qız xörəyi siniyəqoyub  başına alır və atasının yanına  

yollanır. O, qəbirstanlıqdan keçəndə üç cavan atlıya rast gəlir. Qız atlılardan qorxur. Ona 

görə də üzünü göyə tutub deyir: – Tanrı, məni daşa döndər, ancaq bunlar mənim namusuma  

toxunmasınlar. Bu vaxt qız daşa  dönür.  

“Qız qayası” [3, s.80-81] rəvayətindəisə xanın bir qızı olur. Bir kasıb oğlan ona 

vurulur, lakin qız isə onu istəmir. Oğlan qızı nə yol ilə olur olsun əldə edəcəyinə əhd edir. 

Qız bu kənddən, o kəndə, bu şəhərdən, o şəhərə qaçır. Oğlan isə sevdiyi qızın arxasınca 

getməkdən usanmır. Axırda qız görür ki, kənddən kənarda çıxılmaz, çətin aşılan bir qaya var. 

Bunun bir yanı meşəlikdir, üç yanı isə şumal daşdır. Qız oğlandan azad olmaq üçün çətinliklə 

bu qayanın başına çıxır. Oğlan bir kəndir götürüb ağaclara bağlaya-bağlaya qalxır qayanın 

başına. Qız oğlanın onun yanına çatmasına az qaldığın görür. Qız özünü qayanın yaxınlığlnda 

olan bir yola tullayır və orada ölür. Oğlan da qıza qovuşmadığı üçün özünü qayadan atır. O, 

qayanın döşündə olan bir ağacın üstünə düşür və orada ölür. Onu həmin ağacın dibində, qızı 

isə özünü atdığı yerdə dəfn edirlər. O gündən, qızın qəbrinə qız qəbri, həmin qayaya isə Qız 

qayası deyilir. 

Freydin psixoanalizm nəzəriyyəsinə diqqət yetirdikdəinsan şəxsiyyətinin özünü 

reallaşdırması istiqamətində iki əsas instiktin mövcudluğunu görürük. Bunlar: həyat (Eros) və 

ölüm (Tanatos) olmaqla iki başlıca qrupa bölünürlər [6]. Eros həyatın, mübarizənin, Tanatos 

isə qəddarlığın, özünəqəsdin və qətləyetirmənin simvolik göstəricisidir. Eyni zamanda qeyd 

edə bilərik ki, qadınla əlaqəli arxetiplərdən olan “anima” (kişi “mən”inin strukturunda  

gizlənən qadın obrazı) da Eros mahiyyətlidir. Yəni qadın və qadınlllıqla əlaqəli mənəvi-

nəzəri anlayışlar  həyat və mübarizə məzmunlu təfəkkürü özündə cəm edə bilir. 

Sözügedən “Daş qız” və “Qız qayası” rəvayətlərdə əks olunan qadın obrazlarının 

sərgilədiyi xüsusuyyət isəobrazı  Erosa yox, Tanatosa yaxınlaşdırır. Bu hal isə qadın 

yaradılışının əsas mahiyyəti ilə paradoksallıq təşkil edir. Əlbəttə, qeyd edə bilərik ki, nümunə 

gətirilən rəvayətlərdə qadının özünü həyatdan uzaqlaşdrmaqda və ölümün qucağına atmaqda 

məqsədi namusunu ləkələməmək və qadın paklığına xələl gətirməməkdir. Yunqa görə, 

qadının vəzifəsi həyata xidmət etməkdir [5]. Hər iki rəvayətdəki qadın obrazları qadın 
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əxlaqının təmizliyini qorumaq naminə canlı aləmdən üz çevirərək, öz həyatlarına son verərək 

bu xidməti layiqincə yerinə yetirmişdirlər. 

 

5. Dini inancların əks olunduğu rəvayətlərdə qadının psixosemantik mahiyyəti 

Bu qrup rəvayətlərdə digərlərinə nisbətən tarixilik, məzmun çalarlılığı və fəlsəfi-

didaktik mahiyyət  xüsusi diqqət çəkir.Dünyanın yaranması və  müqəddəslər haqqında 

rəvayətləri  dini rəvayətlərə aid etmək olar.Bu məzmunlu rəvayətlərdə isə dini dünyagörüşdə 

qadın yaradılışı və psixosemantikası ilə bağlı olan spesifik xüsusiyyətlər təzahür olunur. 

“İnsanın yaranması” [3, s.17-18] rəvayətində deyilir ki,  Allah Təala hər bir şeyi 

oddan, sudan yaratdı ki, dünyaya sahib olsun. Lakin bu yaradılış od və su ilə əlaqəli olduğuna 

görə, dünyaya da sahib ola bilmədi. Bu səfər Allah Təala əmr etdi ki, ey Cəbrayıl, en yerdən 

torpaq gətir, ondan insan yaradaq və bu insan dünyaya hakim olsun. Torpaqdan yaradılan 

insanın adını Adəmata qoydular. Onu Allah Təala əziz yaratdığına görə, behiştin tam ortasına 

gətirdilər. Gecə yatdığı zaman şeytan gəlib zənən donunda Adəmin yuxusuna girdi. Allah 

Təala əmr elədi ki, ya Cəbrayıl, o, qalan palçıqdan bir qadın düzəlt, Adəmata yuxudan 

oyanana qədər onun yanına apar, durub görsün ki, yuxudakı qadın canlıdır.  Artıq qalan 

palçıqdan bir zənən düzəldib Adəmatanın yanına qoydular. O, yuxudan oyananda gördü ki, 

qadın yuxu deyil, həqiqidir. Adəmata ilə Həvva o gündən behiştdə yaşamağa başladılar. Bir 

dəfə  onların yolu behiştdə olan buğda ağacına tərəf düşdü. Bu zaman musiqi sədaları 

səslənməyə başladı və Həvva ilə Adəm həmin yerə getdi. Əfsanədə onların eşitdiyi musiqi 

sədaları şeytana məxsus idi. Çünki şeytan bu yol ilə onları cuşa gətirib qadağan olunan 

buğdadan yedirdib cənnətdən qovdurmaq istəyirdi. 

Yaradılış və insan başlanğıcı məsələsi istər bədii, istərsə də sosial yöndən daim təhlilə 

cəlb olunmuş, müxtəlif araşdırmaların tədqiqat obyektinə çevrilmiş,hər zaman geniş və 

intəhasız düşüncə arealından keçmiş mövzulardan biridir. “İnsanın yaranması” rəvayətində 

qadın başlanğıcı məsələsini təhlil etsək, görərik ki, Həvvanın yaradılmasıAdəmın 

yaradılmasından artıq qalan palçıqla mümkün olmuş və Adəmin yuxusunu reallaşdırmaq 

məqsədinə xidmət etmişdir. Burada Freydin kişi üstünlüyü və bununla əlaqədar qadında 

kişiyə qarşı baş qaldırmış qısqanclıq olması məsələsininin ədəbiyyat materialında 

maddiləşdiyinin şahidi oluruq. Doğrudur, Adəm yaradılış etibarilə istər dini, istər bədii 

ədəbiyyatda Həvvadan öncə yaradılmış və Həvvanın yaranması Adəm ilə əlaqəli olmuşdur. 

Lakin demək olmaz ki, bundan sonrakı mərhələdə bü üstünlük bu şəkildə davam etmişdir. 

Rəvayətdə qeyd edildiyi kimi, Adəm və Həvva yaradıldıqdan sonra behiştdə birgə yaşamağa 

başlamış və cənnətdən də birgə qovulmuşdurlar. Qadın başlanğıcı etibarilə Həvva bəşəri 

mahiyyət daşıyan ilk qadın kimi qadınla əlaqəli kollektiv şüursuzluğun (Yunq nəzəriyyəsinə 

əsasən) əsas substansiyasıdır. Yəni rəvayətdə də qeyd edildiyi kimi, Həvva ilk həyat yoldaşı, 

ilk qadın kimi özündən sonrakı bütün qadınlığın və qadınlıq konsepsiyasının daşıyıcısı və 

ötürücüsü fonunda çıxış edir. 
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6. Astronomik rəvayətlərdə əks olunan qadının psixosemantik mahiyyəti 

 Şifahi xalq ədəbiyyatında Günəş və Ayın obrazlaşdırılmasının tarixi olduqca qədimdir. 

Bu hal isə bədii-şifahi düşüncədə qadının mənəvi-psixoloji mahiyyətinin aşkarlanmasında 

geniş və intəhasız bir rola sahibdir. Deyə bilərik ki, hətta erkən dövrlərdə əcdadlarımızın 

astral təsəvvürlərində Günəş daim qadını, qadınlığı və ona məxsus müxtəlif mənəvi-əxlaqi 

düşüncəni əks etdirmişdir. 

“Günəşlə Ay” [3, s.421-423] rəvayətində Günəş çox gözəl, incə, təravətli, odlu gözləri 

ilə aləmə şəfəq saçan bir qız imiş. Ay isə həqiqətən gözəl, işıqlı sifəti ilə aləmə nur saçan bir 

oğlan. Lakin Günəşin göz qamaşdıran şəfəqləri qarşısında Ay dayana bilmirdi. Ay Günəşi 

odlu məhəbbətlə sevirdi. Günəş isə gözəlliklər məkanı olan Yeri sevirdi. Yer də Günəşlə 

nəfəs alır, onsuz bir gün belə yaşaya bilmirdi. Günəş hər səhər al şəfəqli saçlarını Yerin  

üzərinə səpir, odlu nəfəsi ilə onu isidirdi. Yer də səhərin açılmasını intizarla gözləyir, 

sevgilisinin simasını görməyə tələsirdi.  Günəş, Ayın onu sevdiyindən xəbərdar idi. Lakin bu 

qaranlıqlar padşahı ilə öz arasında heç bir uyğunluq görmür, Aya qarşı laqeyd idi. Ay isə 

asanlıqla məğlub olmaq istəmirdi.   Bir gün Günəş öz şəfəqlərini Yerin üstündən yığışdırıb, 

Yerlə xudafizləşərək öz obasına gedirdi. Yolda Ay ona çatdı, Günəşi odlu məhəbbətlə 

sevdiyini bildirdi. Günəşin onu rədd etməsindən qəzəblənən Ay hiyləyə əl ataraq Günəşin 

qolundan tutub özünə tərəf çəkdi.  İşi belə görən Günəş Yerə tərəf əyildi. Yer isə ona bir ovuc 

çirkab uzatdı. Günəş çirkabı ayın üzünə çırpdı. Ay gözlərini yumaraq ömürlük qaranlığa 

çəkildi. Bu səbəbdən Ayın üzüdəki ləkə o gündən qalmışdır.   

“Günəşlə Ay” [3, s.423-424] adlı başqa bir rəvayətdə isə öz gözəlliyi ilə öyünən Günəş 

çox məğrur bir qız idi. Göy üzünə səpələnən ulduzlar onun pişvazında durar, yolunu həsrətlə 

gözləyərdilər. Lakin bu məğrur qız yolunu gözləyənlərin çox olduğunu gördükcə daha da 

məğrurlaşır, gözləri sevinc odu saçırdı. Bu alova dözməyən ulduzlar yanıb külə dönür, 

Günəşin çıxması ilə yox olurdular. Lakin məhəbbət onları ölməyə qoymurdu, onlar yenidən 

dirilib dünyaya gəlirdi Günəşi ulduzlardan çox Ay maraqlandırırdı.  Çünki o, tək idi, bəzən 

öz məhəbbətini Günəşə bildirmək üçün ikiyə bölünər, bədənini parça-parça edərdi. Bəzən də 

həsrətdən o qədərincələrdi  ki, Günəşin özü də onu görəndə xəcalət çəkib, üzünə pərdə 

(bulud) tutub gizlənərdi. Bir gün Ay Günəşin görüşünə gedir. Günəş Ayın gözəlliyini 

görərkən həsəddən qəlbi çırpınır, onu sevən oğlanın ondan daha gözəl olduğunu görüb xəyala 

dalır və deyir:   

- Əgər məni ürəkdən sevirsənsə üzündəki qara xalı dırnağınla qoparıb mənə ver, mən 

onu öz ovcumda görmək istəyirəm.   Ay heç nə düşünmədən sevgilisinin əmrini yerinə 

yetirir.  Ayın üzünü qan bürüyür. Bu zaman Günəş qəh-qəhə çəkib gülür. Ayın fədakarlığına 

cavab olaraq deyir:  - Sənin gözəlliyin  o xalda idi, onu da qopartdın, indi dünyanın ən gözəli 

mənəm. Günəşin bu sözü Ayı təəccübləndirir, onun üzünə tökülən qan sifətində donur. Elə o 

vaxtdan Ayın üzündə ləkə qalır.  
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Belə qənaətə gələ bilərik ki,astronomik hadisələrlə bağlı rəvayətlərdə qəbul olunmuş 

düşüncə ondan ibarətdir ki, Günəş mahiyyət etibarilə qadın və qadınlığı təmsil edir. Bununla 

əlaqəli nümunə gətirilən hər iki rəvayətdə də aydın şəkildə nəzərə çarpır ki, qadın Günəş 

obrazına transformasiya olunmuşdur. Lakin rəvayətlərin məzmununda oxşarlıq olsa da, 

Günəş obrazlarının daşıdığı qadınlıq konsepsiyasında  fərqləndirə biləcəyimiz xarakterikk 

xüsusiyyətlər vardır. Belə ki, ilk rəvayətdə Günəş Ay qarşısında bir qədər aciz və onun 

istəklərinə ram olmaq istəməyən, Yerə saf sevgi hissi ilə bağlanan,qadının müsbətyönlü 

dəyərlərini özüncə cəm edən obrazdır. İkinci rəvayətdə təsvir olunan Günəş isə qısqanclıq 

duyğusu ilə alışıb yanan, bu uğurda səhv addım ataraq Ayın ona qarşı olan saf sevgisindən 

sui-istifadə edən qadın yaradılışının mənfi yönlərini özündə birləşdirən bir obrazdır.Mifoloji 

mətnlərin araşdırılmasında ən tanınmış alimlərdən olan Joseph Campellin “Min üzlü qəhrə-

man” adlı əsərinin “Qəhrəmanın macərası” adlı I bölümünün “Yetkinləşmə” hissəsində “Qa-

dın Tanrı ilə qarşılaşma” və “Başdançıxarıcı qadın” başlıqları ilə verilmiş bölümlərində qeyd 

edilir ki, qadın mükəmməl gözəlliklərin sahibi, qəhrəmanların dünyəvi və qeyri-dünyəvi inki-

şafının təminatçısı kimi çıxış edir. Campell əsərində “yuxu evinin xanımı” barəsində danışar-

kən onu həm yaxşı, eyni zamanda “pis ürəkli” kimi obrazlara bölür, hansı ki biz bu bölgüyə 

prototürk mənşəli qadın obrazlarında da rast gəlirik: 

1. hücum fantaziyaların yönəldildiyi, qarşı hücumdan qorxulan , əlçatmaz ana; 

2. maneətörədici, qadağanedici, cəzalandıran ana; 

3. uzaqlaşmağa çalışan ana; 

4. varlığı təhlükəli bir arzu üçün tələ olan ana (kastrasyon kompleksi) [1, s.127]. 

Burada ana deyildikdə ümumi qadın anlayışını nəzərdətutmaq olar. Tədqiqatçınn qadın 

obrazlarının xarakteri və onların mənəvi-psixi halətləri ilə əlaqəli bölgüsündə biz təhlil 

olunan rəvayətdə iştirak etmiş iki fərqli Günəş obrazına aid fəaliyyət prinsiplərinə də rast 

gəlirik. İlk rəvayətdə Günəş qadının əlçatmaz və doğru olmayan münasibətdən uzaqlaşmağa 

çalışan obrazında çıxış etsə də, ikinci rəvayətdəki Günəş qadınınbir o qədər təhlükəli və 

istismaredici xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edir. 

Nəticə. Bu qənaətə gələ bilərik ki,  rəvayətlərin böyük əksəriyyətində qadınla bağlı 

təsəvvürlərə geniş yer verilmişdir. Bu təsəvvürlər ulu əcdadlarımızın bədii təfəkküründən 

süzülüb indiyə qədər gəlmiş və bizə hələ erkən dövrlərdə qadına verilən dəyər, qadının ilkin 

sosial səciyyəsi barədə xeyli məlumat vermişdir.Deyə bilərik ki, tədqiqat əbiyyatdakı qadın 

obrazlarının psixi hallarının öyrənilməsi və psixoanalizmin ədəbiyyat sferasında araşdırılması 

yönündən praktiki əhəmiyyətə malikdirTədqiqatımızın əsas məğzini təşkil edən 

rəvayətlərdəki qadın və qadınlığın əsas substansiyasını ümumiləşdirsək, bu nəticəyə gələ 

bilərik: 

 

 Əxlaqi-ibrətamiz rəvayətlərdə əks olunan qadın: əxlaq konsepsiyasındakı sosial 

normanın və şəxsiyyətin özünüdərketmə prsosesindəki baza əsasını təşkil edir; 
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 Heyvanlar və bitkilər haqqında olan rəvayətlərdə qadın: qadını həyatdan əl üzməyə 

vadar edən hadisələr qarşısında obrazın daxilində baş qaldıran gizli münaqişələr və 

mübarizələrdəki əzmin əsas göstəricisi rolunda çıxış edir; 

 Toponomik rəvayətlərdə qadın;insan şəxsiyyətinin özünü reallaşdırması istiqamətində 

iki əsas instikt arasındakı qarşıdurmanın mərkəzi qüvvəsini təşkil edir; 

 Dini rəvayətlərdə qadın;kainatda qadın başlanğıcını ilə yaranan qadına məxsus  

kollektiv şüursuzluğun yaradıcısırolunda çıxış edir; 

 Astronomik rəvayətlərdə qadın;səma cisimlərinə transformasiya olunan qadın 

obrazının özünəməxsus evristik mənasını və təhlükəli yönlərini əks etdirir. 

Bu səbəblərdən rəvayətlər qadının mürəkkəb və çoxcəhətli  yaradılışının və psixososial 

semantikasının öyrənilməsində əhəmiyyətli rola sahibdir.Gəlinən qənaətlər onu deməyə 

imkan verir ki, ədəbiyyat, xüsusilə də, şifahi şəkildə yaranıb yayılan ədəbi nümunələr həm 

tarixi inkişaf, həm də cəmiyyətin mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri barəsində fikir söyləmək 

üçün əsas məxəzlərdən biri olmuşdur. 
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