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Xülasə. Məqalədə Koroğlu eposunda olan qadın obrazlarının “Xaos və 

Kosmos” kimi mürəkkəb, çoxcəhətli konteksdə tutduqları möqeyin 

psixososial açıqlaması verilmiĢdir. Qadınların əsas psixososial mahiyyəti 

xaos aləmindən  (bəyər, paĢalar)  kosmos mühitinə (Çənlibel)  keçid 

prosesində baĢ verən hadisələr zəminində təhlil olunmuĢdur.  

 

Açar sözlər: qadın, persona arxetipi, xaos, kosmos. 
       

KOROGLU EPIC: EXPLORATION OF 

"PERSONA" ARCHETIPE IN THE 

CONTEXT OF WOMEN'S IMAGES 

 

Arzu Aliyeva 

Institute of Folklore of ANAS, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract. The paper provides a psychosocial 

explanation of the position of women in the 

Keroglu epic in a complex, multifaceted context of 

"Chaos and Cosmos." The main psychosocial 

nature of women is analyzed on the basis of events 

that took place during the transition from the world 

of chaos (bey, pasha) to the cosmic environment 

(Chanlibel). 
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Резюме. В статье дается психосоциальное 

объяснение положения женщин в эпосе Керог-

лу в сложном, многогранном контексте  «Хаос 

и Космос». Основная психосоциальная природа 

женщины проанализирована на основе собы-

тий, произошедших при переходе от мира 

хаоса (бей, паши) к космической среде (Чанли-

бель). 

Ключевые cлова: женщина, архетип персона, 

хаос, космос. 

 

1. GiriĢ 

Orta Asiyadan Balkanlara qədər, hətta daha böyük bir coğrafi arealda yayılan, tanınan, 

səsləndirilən “Koroğlu” eposu qəhrəmanlıq dastanı kimi tanınsa da, eposda iĢtirak edən qadın 

obrazlarının idrak və fəaliyyət prinsipləri üzərində qurulan əvəzsiz  rollarını danmaq 

imkansızdır. Koroğlu eposunun qadınlarla bağlı əsas ideyalarından biri də qadın obrazlarında 

türk mədəniyyətinə məxsus dəyərlər sisteminin əks olunmasıdır. Mehmet Emin Barsın da 

dediyi kimi, türk qəhrəmalıq dastanları türk mədəniyyətinin təməl dinamikası üzərində 

yüsəldilmiĢdir  [3, s.134]. 

Seyfəddin Rzasoy “Koroğlu eposu: Mif və Ritual” yazısında Çənlibeldə iki tip 

qəhrəmanın olduğunu deyərək, onları kiĢilər və qadınlar Ģəklində dəyərləndirir  [21, s.75]. 

Koroğlu dastanında Çənlibeldə yaĢayan qadınların çoxu kənardan, uzaq yurdlardakı padĢah və 

xan qızlarıdır. ġahin Xalil Ġbrahimə görə, Koroğlu qollarında sevgili tipi olaraq 
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dəyərləndirəcəyimiz çox sayda qadın vardır. Türkmən dastanlarında sevgililər, gözəl və soylu 

qadınlardır. Qəhrəman üçün çatılması çətin hədəflərdir, ancaq çətin də olsa maneələri aĢmağı 

bacaran qəhrəman, sevgilisini də əldə edir” [23, s.569-570]. Qeyd edə bilərik ki, Çənlibel 

dəlilərinin əsas mübarizə və igidlik Ģücaətlərinin sərgilənməsində  qadın obrazlarının rolu 

danılmazdır. Yunga görə, yetkin bir kiĢinin ən yaxın əhatəsində ona təsir edəcək yeri artıq 

valideyin yox, qadın tutur. Həmin qadın onun yoldaĢı olur, həyatını bölüĢdüyü qədər kiĢiyə 

aid olur [12, s.11]. Belə ki bəy, xan, paĢa qızlarının onlara namə yazmaları və öz vətənlərinə 

dəvət etmələri Koroğlu igidlərinin əsas mahiyyətlərinin aĢkarlanmasına önəmli rola sahibdir. 

Metin Ekici “Anadolu sahası Köröğlu anlatmalarında kadın tipləri” məqaləsində eposda 

iĢtirak edən qadın obrazlarını bu Ģəkildə qruplaĢdırır:  

1. Koroğlu və ya dəlilərinin evlənməyi düĢündüyü və ya özləri Koroğlu dəliləri ilə 

evlənməyi düĢünən qadın tipləri; 

2. Koroğlu və ya dəlilərinə kömək edən qadın tipləri; 

3. Koroğlu və dəlilərinə pislik edən qadın tipləri [8, s.11]. 

Məqalənin tədqiqat obyekti bölgüdə birinci yer tutan Koroğlu dəliləri ilə evlənmək 

istəyən və ya Koroğlu dəlilərinin evlənmək istədiyi qadın tipləridir. Nigar xanm və Koroğlu 

obrazı ilə ailə həyatı quran digər qadın obrazları isə baĢqa araĢdırmamızın tədqiqat obyektinə 

çevrilmiĢdir. Tədqiqata cəlb olunan “sevgili” tipi qadınlar “saraylı” qadın statusuna aid olan 

obrazlardır. Biz “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda olan qadınlarda ideal sevgili və ideal həyat 

yoldaĢı tipində  təcəssüm olunan  “animus” arxetipini aydın Ģəkildə görə bilirdik. Lakin 

Koroğlu eposunda iĢtirak edən qadın obrazlarında bu məsələ, yəni “alp qadın” tipi, Avropa 

ədəbiyyatında olan “amazon”tipi və qadındakı kiĢi daxili obrazlarından olan “animus 

arxetipi” qadın obrazlarının səciyyələndirilməsində bir qədər ötəri mahiyyət daĢıyır. Mehmet 

Emin Bars bu qənaətə gəlmiĢdir ki, Koroğlu dastanında qadın daha çox eĢq və həzz mövzusu 

kimi görülür. Ġslamiyyətdən öncə ideal kiĢi tipi olan alp tipinə yaxınlaĢan bir qadın yoxdur  [2, 

s.173]. 

ġəxsi intiqamını almaq üçün yola çıxan Koroğlu və koroğlululuq ideyası bir müddətdən 

sonra ictimai məzmun qazanaraq bütün cəmiyyəti əhatə etmək iqtidarinda olur. Koroğluluq 

tendensiyası xaos-kosmos modelində kosmosu təmsil edir. “Xaos ilk nizamsızlığın simptomu 

ikən, kosmos bu nizamsızlığa qarĢı ortaya çıxan ilk nizamın əlamətidir  [17, s.71]. Səfa 

Qarayevə görə, Azərbaycan folklorĢünaslığında da xaos probleminin tədqiqata cəlb olunması 

folklor obrazlarının mənĢəyinin, özünü reallaĢdırma imkanlarının daha dərindən 

araĢdırılmasına imkan verməklə yanaĢı, mifik təfəkkürün mədəniyyətdə əks olunmuĢ 

transformasiyalarının da diqqət mərkəzində saxlanılmasına Ģərait yaradır  [18, s.7]. 

Qənaətimizcə, kosmos nədirsə, xaos onun qarĢı tipidir. Mustafa Severin fikrinə istinad edərək 

deyə bilərik ki, qarĢı tip cəmiyyətin əskik, qüsurlu, ayıb hesab edilən xüsusiyyətlərini özündə 

cəm edir [22, s.200]. 
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S. Rzasoy eposda  “Kosmos və Keçid” məkanlarının əvəzinə “Çənlibel və Cəmiyyət” 

qarĢıdurmasını qeyd edir. S. Rzasoya görə, Çənlibel: 

1. Arxaik ritualla müəyyənləĢən Keçid məkanıdır; 

2. PaĢaların, bəylərin xaotik  [Ģər]  dünyasına qarĢı duran xeyir dünyası-Kosmosdur. 

Cəmiyyət: 

1. Arxaik ritual-mifoloji struktura görə dəlilərin ritual müddətində tərk etdikləri və 

ritualdan qayıtmalı olduqları Kosmos dünyasıdır; 

2. ġər  (xaos) daĢıyıcıları olan paĢa və bəylərin mövcud olduqları Xaos dünyasıdır  [21, 

s.79]. 

Fikrimizi bu Ģəkildə ifadə edə bilərik ki, Çənlibelə gətirilən sevgili tipinə aid qadın 

obrazları “Xaos” mühitini təmsil edən bəy və paĢa qızları olsa da, Kosmosa keçid 

mərhələsində cərəyan etmiĢ  çətinliklər qarĢısında, mənəvi-psixoloji mübarizələr zəminində 

“Kosmos”un əsas təmsilçiləri qismində çıxıĢ edirlər. Sözügedən qadın obrazlarının xaosdan-

kosmosa keçmələri heç də asan əldə olunmur, çünki bu keçid prosesində qadınlar  onlarda 

mövcud olmuĢ “persona” konsepsiyasından imtina etməli olurlar. Arxetiplər nəzəriyyəsinin 

yaradıcısı olan Yunga görə, persona- fərdi Ģüurla cəmiyyət arasında mövcud olan qarıĢıq bir 

münasibət sistemi; bir yandan baĢqaları üzərində müəyyən bir təəssürat yaratmaq, digər 

tərəfdən də fərdin həqiqi təbiətini gizlətmək üçün dizayn edilmiĢ bir maskadır [12, s. 16]. 

Yung arxetip anlayıĢını izah edərkən onu “baĢlanğıcan bəri var olan obraz” və kollektiv 

Ģüurun hakimi” kimi qəbul etmiĢdir  [7, s.4]. Səfa qarayevə görə, insanın davranıĢlarının səma 

hadisələrinə uyğun gəlməsi məsələsinin əsas mahiyyəti arxetiplər nəzəriyyəsi kontekstində 

izah olunmalıdır [19, s.183-184]. Analitik psixologiyaya əsasən, arxetiplər insan Ģəxsiyyətinin 

davranıĢ və xarakterində reflektor mahiyyəti daĢıyır, çünki o insan psixikası ilə birbaĢa 

əlaqədə ola bilən kollektiv Ģüursuzluğun göstəricisisdir. Jungun arxetip nəzəriyyəsində önəmli 

yerlərdən birini tutan persona insanın kənar aləmə qarĢı göstərdiyi, bəzən isə sırf müdafiə 

funksiyasını yerinə yetirən ikinci bir üzüdür. Gülen Durana görə, persona funksional, 

ikiqütüblü davranıĢ biçimini təmsil edir. Lüğəvi mənası obrazların fərqli xarakterlərəyə 

büründüyü masklarıdır. Analitik psixologiyada isə insanın özünə məxsus olmayan bir üzünü 

və əhvalını yaĢaması  anlamına gəlir  [7, s. 4]. 

Səfa Qarayev “Mifoloji Xaos:  Strukturu və Poetikası” adlı tədqiqatında estetik Ģüurda 

xaos-kosmos münasibətlərinin yaxĢı-pis, xeyir-Ģər, mərd-namərd, gözəl-çirkin qarĢıdurmaları 

zəminində əks olunduğunu vurğulamıĢdır  [18, s.8]. Deyə bilərik ki, burada ifadə olunan 

yaxĢı, xeyir, mərd, gözəl anlayıĢları kosmosun-qadının uğrunda öz personasından imtina 

etdiyi aləmin, yəni Çənlibelin, pis, Ģər, namərd, çirkin anlayıĢları isə xaosun-qadının bəy qızı 

sosial maskasının var olduğu, yəni bəy və paĢaların yaĢadığı aləmin əsas göstəricilərdir. 

Sözügedən qadın obrazları isə xaosdan-kosmosa yönəlmiĢ, keçid mərhələsindən keçərək 

özünə Kosmos məkanında yer tapmıĢ müsbətyönlü qadınlardır. Həmin qadın obrazlarının 

“persona”sı onların ata evində, bəy qızları olduğu və xaos cəmiyyətində yaĢadıqları zaman 

təzahür edilir. 
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2. Koroğlu eposunda qadın obrazaları 

Nigar obrazında kosmosa keçid: Nigar xanım eposda mərkəzi yer tutan və 

qəhrəmanlar arasında baĢ verən qarĢıdurmalarda ictimai normanın qorunması üçün çalıĢan  

əsas obrazlardan biridir. Salahaddin Bekkiye göre ikinci baĢkahraman olarak 

nitelendirilebilen Nigar hanım, destanda “erkek baĢkahramana göre konumlanan, onunla olan 

iliĢki çerçevesinde tanımlanan bir tip olarak iĢlenmiĢtir  [4, s.233]. Deyə bilərik ki, Nigar 

xanım Ģifahi və yazılı ədəbiyyat nümunələrdə iĢtirak edən digər müsbətyönlü qadın obrazları 

ilə müĢtərək məziyyətlərə sahibdir. Bu onun əxlaqi-etik davranıĢlarında, ideal həyat yoldaĢı 

kimi təcəssüm etdirdiyi və ədalət naminə mübarizə apardığı hadisələrdə əks olunur. O, 

Koroğluya sadiq həyat yoldaĢı olmuĢ, sinfi fərqlərin aradan götürüldüyü Çənlibeli özünə 

məskən tutmuĢ və mübarizəsini bu uğurda sərgiləmiĢdir. Nigar obrazı ilə ilk dəfə  

“Koroğlunun Ġstanbul səfəri”qolunda tanıĢ oluruq. Adı bütün aləmə yayılan Koroğlunun 

həsrətini çəkən, ona görməzə-bilməzə aĢiq olan bəy qızlarından biri də Ġstanbul xotkarının 

qızı Nigar xanım idi. Nigar xanım xaosdan uzaqlaĢmaq üçün ilk addımını ataraq Koroğluya 

Çənlibel igidlərindən olan Bəlli Əhməd vasitəsilə xəbər göndərir. “Koroğlu, mən Ġstanbul 

xotkarının qızı Nigar xanımam. Əyər igidsənsə, gəl məni apar  [16, s. 67]. 

Qadının sevgi hissindən doğan mədəni cəsarətinə və xaos kimi qarıĢıq mühitdən 

kosmosa keçid cəhdinə Çənlibelə gələn xanımlar sırasında ilk dəfə Nigar obrazında rast 

gəlirik. Nigar Koroğlunu heç vaxt görmədiyinə, sadəcə ününü eĢitdiyinə görə onunla 

qarĢılaĢanda  Koroğlunu tanımır. Koroğlu özünü niĢan verdikdən sonra Nigar onda Bəlli 

Əhmədə verdiyi öz bazubəndini tanıyır və  onu qaçırmaq istəyən Koroğluya deyir: 

“Ġgidliyindən dəm vurma. Zorla iĢ olmaz. YaxĢısı budur ki, camaat ĢübhələnməmiĢ bu əba-

qəbanı geyib burdan çıx get. Sabah keçər, o birisi gün mən nar bağında gəzməyə çıxacağam. 

Qaçırda bilsən, məni oradan götürüb qaçırdarsan”  [16, s.75]. Azərbaycan və Türkiyə 

“Koroğlu” dastanının qarĢılıqlı analizi ilə bağlı tədqiqatlarda “ortaq qəhrəman” anlayıĢı irəli 

sürülmüĢdür. Bu fikirdən çıxıĢ edərək biz Nigarı ortaq türk qəhrəmanlı içərisində ən özəl bir 

yerə qoya bilərik. Çünki o “Koroğlu” eposunda xaosa qarĢı ictimai mübarizəyə qalxan 

Koroğlunun yanında ən layiqli yeri tutan, bu uğurda öz xaos aləmindən yaxa qurtarıb 

Kosmosa keçid edən ilk qadın qəhrəmandır. 

Deyə bilərik ki, Nigardakı bəy qızı personası onda zireh rolunu oynamıĢ, xaosun 

ondan tələb etdiyi rola bürünməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Lakin obrazın 

personası onda olan daxili Ģüurun və Ģəxsiyyətinin əsas yönlərini unutdura bilməmiĢdir. Sırf 

bu səbəbdən, Nigarda təcəssüm olunan sevgi ötəri mahiyyət kəsb etmir və onun Koroğlu ilə 

qurmaq istədiyi ailənin əsas zəminini təĢkil edir. Yunqa görə, Ģəxsiyyətin əsas struktur 

vahidlərindən olan Ģəxsi Ģüursuzluğun komponentlərindən bir də emosional fikirlər, yəni hiss 

və təəssüratlardır. Elə Nigar xanımın da qətiyyətli Ģəkildə öz xaotik personasından 

uzaqlaĢmasında əsas rolu bu fikir və düĢüncə tutur. Nigarın özündə fərqinə vardığı emosional 
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düĢüncə müqabilində, o, Koroğlu ilə qaçmaq qərarına gəlir. Nigar Koroğlu ilə birlikdə 

getməyin hər ikisi üçün olduqca təhlükəli və ölümlə nəticələnə biləcək qərar olduğunu bilirdi.  

Qaçdıqdan sonra atası və qardaĢının qoĢunun gəldiyini görəndə Nigar Koroğluya məsləhət 

verir ki, “Koroğlu, əzəl məni götürüb qaçmayaydın. Ġndi ki, aparırsan qayıtma, sür apar get. 

Atamın qoĢunu  çoxdu, sən təksən. Onlarla bacarmazsan, dava eləmə”  [16, s.79]. 

Biz  burada Nigarda olan psixi düĢüncənin təlatüm, qorxu və qorxusuzluq hisləri ilə 

əhatə olunduğunun Ģahidi oluruq. Nigardakı qorxunun əsas mənbəyi yaĢadığı xaos mühitində 

sərgilədiyi persondan uzaqlaĢmaq və uğrunda mübarizə apardığı naməlum kosmosa çata 

bilməmək narahtçılığı idi. Nigar baĢ verəcək hadisələrdən və gələcək aqibətlərindən narahat 

idi, lakin verdiyi qərardan qətiyyən peĢman deyildi, çünki bu qərar onu əbədi kosmos aləminə 

daĢıyacaqdır. O, hələ də Koroğlu ilə birgə quracağı ailənin arzusunda idi. Nigarla bağlı ilk 

qolda onun bu qətiyyəti və qərarlılığından  biz onun Koroğluya ideal həyat yoldaĢı olacağı 

qənaətinə gələ bilirik.  

“Ġdeal həyat yoldaĢı” tipinin əsas mahiyyətlərindən biri öz həyat yoldaĢını və ailə 

bütövlüyünü təhlukəli hadisələrdən qorumaqdır. Ġlk olaraq, Nigarda sərgilənən Ģəxsiyyət 

srukturlarından olan Ģəxsi Ģüursuzluğun hissi-emosional komponenti artıq onda Ģüurla idarə 

olunan davranıĢ Ģəklində təzahür olunur. Nigar xanım özündən öncə və öz dövrünün 

yaradıcılıq nümunələrində təsvir olunan “alp qadın” tipindən bir qədər uzaq, Metin Ekicinin 

adlandırdığı “saraylı qadın” tipinə mənsub olmuĢdur [8, s.12]. Lakin sonralar Nigarın 

Koroğlunun cəmiyyətin ictimai məqsədləri uğrunda apardığı mübarizəyə qoĢulması, öz ailəsi 

və məskən tutduğu Çənlibel üçün  göstərdiyi Ģücaət onu “saraylı qadın tipi”ndən 

uzaqlaĢdıraraq “alp qadın tipi”nə yaxınlaĢdırmıĢdır. Obrazın əsas ana qayəsi olan kosmosda  

[Çənlibeldə]  yaĢamaq, saraylı qadın tipindən uzaqlaĢıb, elini qoruyan alp qadın tipinə 

yaxınlaĢmaq mövcud xaotik persona üzərində qalibiyyətdən sonra baĢ vermiĢdir. Çünki bəy 

qızı personasına sahib olmaq Nigarın var olan alp qadınına məxsus igidliyini, kosmos 

uğrundakı mübarizəsinə kölgə salırdı.  

Telli obrazında kosmosa keçid: Telli obrazı “Koroğlunun Ərzurum səfəri” qolunda 

Ərzurumlu Cəfər  paĢanın qızı olaraq xaos mühitinin nümayəndəsidir. Cəmiyyətin onun üçün 

qəbul etdiyi rol, yəni bəy qızı olmaq və kosmosa zidd məkanda yaĢamaq obrazın personasını 

aydın Ģəkildə təzahür etdirir. Cünundan Koroğlunun tərifini eĢidən paĢa qızı xaosda kosmosa 

keçid mərhələsinə qədəm qoyaraq fərdi Ģüuru ilə cəmiyyət arasında formalaĢmıĢ personasına 

əks mövqedə dayanır və Koroğluya namə yazır. “Koroğlu, sənin iyidlik tərifini eĢitdim. Gəlib 

məni aparsan bu hünər sənə halal olsun, apara bilməsən kiĢiliyi yerə qoy, baĢına yaylıq ört”  

[16, s.112]. Telli xanım ilə Dəmirçioğlunun tanıĢlığından sonra Cəfər paĢanın qoĢunu onları 

təqib etməyə baĢlayır. Obrazın narahatlığının ifadəsi elə onun öz dilindən səsləndirilir:  

Telli xanım ərzin sənə eyləsin, 

Dili tutmur beĢ kəlməni söyləsin. 

Bircə iyid min qoĢuna neyləsin? 

Qaç get, əcəm oğlu, qalma bu yerdə  [16, s.121]. 
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 Yuxarıda Telli xanımın dilindən Dəmirçioğluna deyilən lirik parçada biz artıq obrazın 

keçid mərhələsindəki əsas qayəsini tamamladığını görürük. Belə ki, Telli xanım xaos mühitini 

və cəmiyyətin onu qəbul etdiyi personasından imtina edərək kosmos mühitinə, qadının öz 

daxili “mən”ini tapma mərhələsinə qədəm qoymuĢdur.  

Ġlk olaraq Dəmirçioğlunu atasının qoĢununa fəda etmək istəməyən Telli obrazı daha 

sonra atasının yaĢaması üçün özünü atasının üstünə salır və baĢından yaylığını açıb 

Koroğlunun ayağının altına ataraq deyir: - Koroğlu, iyid basdığın kəsməz. Bu dəfə atamı 

mənə bağıĢla  [16, s.124]. Bu hadisəni  isə obrazın daxili Ģüurunda baĢ verən yetkinləĢmə 

mərhəsinin təcəssümü kimi qəbul edə bilərik. 

Məhbub obrazında kosmosa keçid:  Məhbub xanım “Koroğlunun Rum səfəri” 

qolunda Rum paĢasının qızı kimi təsvir edilir. AĢıq Cünun ilə rastlaĢan Məhbub xanım 

aĢıqdan Çənlibel və Koroğlu haqqında bir xeyli tərif eĢitdikdən sonra, o da digər qadınlar kimi 

Koroğlunun onu da gəlib Çənlibelə aparmağını istəyir. “AĢıq Cünun, sən ki, Koroğlunu bu 

qədər təriflədin, əyər iyid isə gəlsin məni də Çənlibelə aparsın”  [16, s.142]. Məhbub 

obrazının keçid mərhəsləsi  bu hadisədən sonra cərəyan etməyə baĢlayır. Məhbub xanım da 

paĢa qızı kimi, xaos mövqeyində dayanmıĢdır. Onun xaos aləmindən çıxaraq kosmosa tərəf 

gəldiyini Koroğlu ilə qarĢılaĢdığı zaman onu ehtiyatlı olmağa səslədiyi məqamda görə bilərik: 

“Yaraqsız, yasaqsız getmə. Atam buraya gəlməyini bilər, səni tutdurar”  [16, s.145]. 

Koroğlu paĢanın ordusu ilə bir qədər mübarizə apardıqdan sonra zindana düĢür. Bu  

zaman Məhbub xanım Koroğlunun qılıncını, qalxanını gizlədib, Qırata da ot-ələf verib bir 

yerdə saxlayır. Qolun sonunda azad olan Koroğlu və onun dəliləri Məhbub xanımı da götürüb 

Çənlibelə yol düĢürlər.  Məhbub xanım isə Bəlli Əhmədlə muradına çatır. Yung demiĢdir ki, 

xarakter insanın sabit fərdi imicidir  [14, s.461 a]. Məhbub xanımın Koroğlunu xilas etmək 

üçün göstərdiyi mübarizə onun sosial maskası olan personanın kölgəsində qalmıĢ xarakterinin 

idraki mahiyyətidir. 

Dünya obrazında kosmosa keçid: Dünya xanım “Koroğlu ilə Bolu bəy” qolunda 

Camal paĢanın qızı kimi təqdim edilir. Belə ki, Camal paĢa Koroğlunun ölüsünü və ya dirisini 

gətirənə qızı Dünyanı verməyi vəd edir. Camal paĢanın istəyini yerinə yetirmək üçün Bolu 

bəy Koroğlunu öz istəyi ilə Ərzincana gətirir. Koroğlunun əl-qolunu bağlayıb Dünya xanımın 

mənzilinin yaxınlığındakı quyuya atırlar. Hadisələrin sürətli və bu Ģəkildə kəskin cərəyan 

etməyi xaos aləminin ziddiyyətli və qarıĢıq mahiyyətinin göstəricisidir. Dünya xanımın  əsas 

daxili aləmi elə bu hadisələrdən sonra açılmağa baĢlayır. Qolun əvvəlində də təsvir edildiyi 

kimi Dünya xanım paĢa qızıdır və o cəmiyyətin tələbinə uyğun olaraq bu statusun personasına 

sahibdir.  Bolu bəy ilə evlənmək istəməyən Dünya xanım Koroğlunu quyudan xilas etmək 

qərarına gəlir. Gecə ikən yaraqlanıb-yasaqlanıb  Koroğlunun olduğu quyunun yanına gələrək 

Koroğlu ilə söhbətləĢdikdən onu quyudan tək çıxarda bilməyəcəyini anlayır. Nəhayət, 

Koroğlunun dəlilərindən olan Ġsbalı ilə qarĢılaĢan Dünya xanım onu məsələdən agah edir. 

Ġsbalının yatdığını gördükdə isə deyir: 
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 Çoxdu aralıqda mənim yamanım, 

 Sənnən ayrı göyə çıxar amanım, 

 Sənə qurban olsun bu Dünya xanım, 

Oyan əcəm oğlu, dur get bu yerdən!  [16, s.161]. 

 Göründüyü kimi, sonda Dünya xanımın xaos mahiyyətli və insanlar tərəfindən görünən 

mənfiyönümlü personası ədalət, iradə, insani normaya uyğun və daha ülvi amala xidmət edən 

kosmosyönümlü xaarakter ilə əvəzlənmiĢdir.  

Hürü obrazında kosmosa keçid: Hürü xanım “Koroğlu ilə Ərəb Reyhan” qolunda 

Qars paĢasının qızı kimi təsvir olunur. Qars paĢası Çənlibeli alan igidə Qızı Hürünü 

verəcəyini deyir. Hürü xanım bu hadisədən razı olmayıb Koroğlunu məsələdən agah etməsi 

üçün Çənlibelə bir nəfər göndərir. Bu xəbərlərdən sonra Koroğlu Qarsa yollanır, ona xəbər 

gətirənin nəfərin məsuliyyətsizliyi səbəbindən bütün Qars əhli Koroğlunun orda olduğunu 

bilir. Hürü obrazı bundan sonra Koroğlunu xilas etmək üçün Çənlibelə, Koroğlunun igidlərinə 

xəbər göndərir: -Get, gözlə. Elə ki səhər açıldı, Ģəhərin kənarından qoĢunu götürdülər, bir 

dənə yüyrək at minib, özünü yetir Çənlibelə. Əhvalatı xəbər ver  [16, s.196]. 

Nadejda Chirlinin “ġor kahramanlık destanlarında kadın tipi” məqaləsində ġor 

qadınlarına uyğun gördüyü əlamətləri Çənlibel xanımlarına da aid edə bilərik. O, qeyd edir ki, 

ġor dastanında qadınlar həyat yoldaĢlarını müxtəlif təhlükələrə qarĢı xəbərdar edir və 

qoruyurlar. Qadın bəyinə bir çox mövzuda yardım edir, ona tövsiyələr verir [5, s.304]. 

Hadisələrdən də göründüyü kimi, Hürü xanım kosmos cəmiyyəti üçün iki dəfə mübarizə 

aparmaq məcburiyyətində qalır. Bu mübarizənin ilki özünü xilas etmək, ikincisində isə 

Koroğlunu xilas etmək məqsədinə xidmət edir. Hürü xanım da digər qadınlar kimi saray 

mühitinə məxsus və o mühitin personasını daĢımaq məcburiyyətindədir. Carl Gustav Yunqa 

görə, maskanın  [personanın]  onun ardında davam edən “Ģəxsi həyat” ilə kompensasiya 

edildiyini görmək olar [12, s.17]. Hürü obrazı qaranlıqdan iĢığa keçid prosesində artıq sevgili 

obrazı fonunda çıxıĢ edərək cəmiyyətin qəbul etdiyi personadan uzaqlaĢır və Ģəxsi həyatı üçün 

mübarizə aparmağa baĢlayır. 

Ruqiyyə obrazında kosmosa keçid: Ruqiyyə xanım “Qulun qaçması” qolunda xalqın 

mal-dövlətini yeyən Ələmqulu xanın qızı kimi təsvir edilir. Belə ki, qulun tələsinə düĢüb 

Ərəbatını götürən sonra da Çənlibel igidlərinə vermək istəməyən Ələmqulu xan darda 

olduğunu dərk edir. Bu çətin məqamda  Ələmqulu xana kömək edən, ağıllı məsləhətlər verən 

yeganə insan qızı Ruqiyyə olur. Belə ki, o atasına deyir:- Götür onlara bir namə yaz. Yaz ki, 

bəs mən bilməmiĢəm ki, siz Koroğlunun dəlilərisiniz. Mən çoxdan Koroğlu ilə dost olmağa 

fürsət axtarırdım. Naməni  lap elə mən özüm götürüb vəzir-vəkil ilə gedim onların yanına. 

Gətirim onları evə. Bir neçə gün qonaq saxla. Atı da, qulu da ver getsinlər. EĢidənlər də 

desinlər ki, Ələmqulu xan Koroğlunun dostudu. Ondan sonra qorxudan bir xan, bir paĢa sənin 

həndəvərindən keçə bilməz  [16, s.239]. Bundan sonra Çənlibel igidlərini qarĢılayan da, 

onların istəklərinə cavab verən də Ruqiyyə xanım özü olur. Ruqiyyə xanıma aĢiq olan 
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Gürcüoğlu Məmməd Ruqiyyə xanımı orda qoyub Çənlibelə gəlmək istəmirdi, elə bu səbəbdən 

dəlilər Çənlibelə gəlməkdə yubanırlar. Ġgidlərinin arxasınca yollanan, döyüĢə hazır olan 

Koroğluya Ruqiyyə xanım deyir: - Qoç Koroğlu, sən burdan elə beləcə çıxıb getsən atamı 

bütün  dünyaya bədnam edərsən. KiĢi dostluq üçün uzanan əli kəsməz  [16, s.246]. Sonda isə 

Ruqiyyə xanımın ağıllı məsləhətləri ilə Koroğlu Ələmqulu xan ilə yaxınlıq etməyə razı olur. 

Koroğlu Gürcüoğlu Ruqiyyə xanıma toy edib Çənlibelə gətirir.  

Kambernisa Muhammedhacı əfsanə və rəvayətlərdə təsvir edilən qadınları araĢdırarkən 

onların üçüncü qrupuna zəki, gözəl, vəfakar qadın tiplərini aid edir. Belə ki, bu qadınların 

gözəlliyi, çevikliyi, vəfakarlığı xalq ədəbiyyatnda təriflərin mərkəzi olmuĢdur. Ġnsanlar 

tərəfindən gözəl görülən hər Ģey qadınların simvolu olmuĢdur [20, s.719].  Bu qənaətə gələ 

bilərik ki, Ruqiyyə obrazında da yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlər təzahür olunmuĢdur. Eyni 

zamanda Ruqiyyə xanımda təcəssüm olunan persona digər qadın obrazlarından fərqli  olaraq 

kənar aləmlə uyğunlaĢmağa daha çox meyillidir. Yunqa görə, kollektiv olaraq yola gedən bir 

persona yaratmaq, xarici aləmə qarĢı güclü bir güzəĢtə getmək, “mən”i yaradan persona ilə 

eyniləĢməsinə sədaqət göstərmək deməkdir [12, s.17]. Pərizad obrazının personası daha çox 

ağıl və məntiq üzərində qurulduğuna görə, o daha rahat bir Ģəkkildə xaosdan kosmosa keçid 

edə bilmiĢdir. 

Pərizad obrazında kosmosa keçid: Pərizad xanım Koroğlunun Bilqeysdən dünyaya 

gələn oğlu Ağcaquzunun əmisi Cəfər paĢanın qızı kimi təqdim edilir. Pərizad eposdakı digər 

qadınlardan fərqli olaraq cadugərliklə məĢğul olan və bu bildiklərini də Ağcaquzuya öyrətmək 

istəyən obrazdır. “Əmoğlu, mənim elmim ondadı ki, mən cadının gücüynən çöpü qələmə, 

siçanı toyuğa, adamı tülküyə, qızı göyərçinə çöyürə bilerəm. Ġstiyirəm sən də belə Ģeyləri 

öyrənəsən”  [16, s.256]. Ağcaquzu cadugərliyin sirlərini öyrənəndən sonra Pərizad onla ailə 

qurmaq üçün Ģərt kəsir ki, onun biliyi Pərizaddan üstün olmalıdır. Öz sehrini Pərizad ilə 

yarıĢdıran Ağcaquzu sonda Pərizada məğlub olur. “ Əmoğlu, mənim cadukarrığım sənnən 

üstün oldu. Bu günnən sora sənnən mənimki tutmaz. Mən bu günnən uluyuf vəhĢilərə 

qoĢuloram. Əgər məni öz sehrinnən əvvəlki halıma gətirə bilsən, səninəm”  [16, s.257]. 

Ağcaquzuya kömək etmək üçün Pərizad xanımın arxasınca gələn Koroğlu və igidləri uzun 

mübarizədən sonra onu Çənlibelə gətirməyə razı salırlar. Lakin Pərizad onlara deyir ki, 

Koroğlu, o ku sən məni özünə gəlin kimi aparersən, onda gederəm, əmbə onu bil ki, 

Ağcaquzu sən deyən kimi iyid olmasa, onda zəhər içif özümü tələf eliyəjəm..  [16, s.272]. 

Deyə bilərik ki, Pərizad obrazında təzahür olunan persona digər qadın obrazlarla 

oxĢarlıq təĢkil etməyib bir qədər fərqli fonda sərgilənmiĢdir. Yəni təhlil üçün qadının xaosdan 

kosmosa keçid prosesini ələ alsaq görərik ki, ilkin mərhələdə Pərizad xanım özü xaos 

mahiyyətli rolda çıxıĢ edərək, Ağcaquzunu cadu, tilsim uğrunda sınaqlara tabe tutur. Digər 

qadın obrazlarda mübarizə xaosu təmsil edən bəy və paĢalara qarĢı olsa da, Pərizad xanımın 

mübarizəsi öz xarakteri ilə əlaqəlidir. Onun personası paĢa qızı olmaqla yanaĢı, əfsun və cadu 

kimi mistik spesifikaya da sahibdir. Yung demiĢdir ki, Ģəxsiyyətimiz, həyatımız boyunca 
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fərqləndirməyi çətin, ya da imkansız olan toxumlarla inkiĢaf edir, kim olduğumuzu isə 

hərəkətlərimiz ortaya çıxardır [13, s.198]. Pərizad obrazının personasını, eyni zamanda daxili 

xarakterini verdiyi qərarlar və gördüyü iĢlər müqabilində aydınlaĢdırmaq mümkün olur. Belə 

ki, onu aparmaq üçün gələn Koroğlu və dəlilərinə sehr və cadu ilə çətinliklər törədir.  

Doğrudur, sonda kosmos konsepsiyası Pərizad xanımın ziddiyyətli substansiyası və personası 

üzərində qələbə çalarır və onu Çənlibelə aparmaqlarına razı olur.  

Mahru obrazında kosmosa keçid: Xotkar Muradın bacısı olan Mahru xanım Giziroğlu 

Mustafa bəyə könül vermiĢdi. QardaĢı Muradın Koroğlu və Çənlibel igidləri üçün xəbis 

planlarının olduğunu görən Mahru xanım qardaĢı Muradın elədiklərini namə ilə Çənlibelə, 

Giziroğlu Mustafa bəyə göndərir: 

ġan-Ģərəfim əcəm oğlu, 

Xotkar bu gün fərman verdi. 

Sənə yesir Ģirin canım, 

Xotkar bu gün fərman verdi.....  [16, s.287]. 

Mahru xanımın naməsini alan Mustafa bəy Ġstanbula gedib onu Çənlibelə gətirir. 

“Koroğlu” eposunda qardaĢlar, qəhrəmanların sevgililərinə qovuĢmaqlarında, yada 

sevgililərin qəhrəmanlara qovuĢmalarında  zaman-zaman aĢılması lazım olan bir əngəl 

pozisiyalarındadırlar  [11]. Mahru xanımın qardaĢı obrazın daxili xarakterinin üzə çıxması və 

xotkar bacısı personasına sahibliyinin aradan götürülməsində böyük rola sahibdir. Mahru 

obrazı qardaĢının xəbis planları sayəsində xaosdan kosmosa keçərək ədalət və sevgisi naminə 

mübarizə aparmağa baĢlayır. Yung “dərinlik olmadan yüksəkliyin olmayacağı” fikrini irəli 

sürmüĢdür  [12, s.57]. Xotkar bacısı olaraq xaos personasına sahib olan Mahru xanımın 

Giziroğlu Mustafa bəyə olan sevgisi kosmosa nail olmaq üçün onun yüksəkliyinin ifadəçisi 

rolundadır. Eyni zamanda qeyd edə bilərik ki, Türkiyə türklərinə aid “Koroğlu” eposunun 

“Koroğlunun Medayin səfəri” qolunda iĢtirak edən, Xristian Medayin kralının bacısı olan 

Əsmər xanım da müsəlmanlara düĢmən kəsilən qardaĢına əks mövqedə dayanaraq 

müsəlmanları əsirlikdən xilas edən Korğluya kömək edir [8, s.14]. 

Dinməz obrazında kosmosa keçid: Dinməz xanım “Koroğlu ilə Bəylər” qolunda 

qarĢılaĢdığımız və ilk dəfə Koroğlu tərəfindən tərif olunan qadın obrazlarındandır. Dinməz 

Cəlil paĢanın qızı, Bəylərin isə niĢanlısı idi. Dinməz xanım Koroğlu və Cəlil paĢanın 

münasibətlərinin pis olduğunu və Koroğlunun Bəyləri Çənlibel  dəlilərindən biri etmək 

istədiyini yaxĢı bilirdi. Dinməz  Koroğlunu tanıyıb, sehr-əfsun oxuyub onu tilsimə salaraq əl-

ayağını bağlayıb atasına xəbər göndərir. Sonda isə Koroğlu Dinməz xanımın əfsunları ilə 

zindana salınır. Dəli Həsənin Koroğlunu zindandan azad etdiyini görən Dinməz xanım yenə 

cadu ilə Koroğlunun əl-qolunu bağlayır. Lakin Koroğlunun Dinməz xanıma üz tutub dediyi 

sözlərdən sonra o insafa gəlib Koroğlunu tilsimdən xilas edir. Hadisələrin bu Ģəkildə cərəyan 

etməsindən sonra Koroğlu Bəyləri öz dəlilərindən biri etməyə razı salmaq üçün Dinməz 

xanımı da götürüb qaçır. Sonda isə Bəylər Koroğlunun təklifini qəbul edib Koroğlu 

igidlərindən  biri olur. 
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Dinməz və Pərizad obrazları arasında oxĢar əlamətlərin olduğunu görmək 

mümkündür. Hər iki qadın obrazında xaotik bir mahiyyət vardır. Bu onların sehr-əfsuna 

meyilli olmaqlarında açıq Ģəkildə təzahür olunur. Yungun psixoanaliz və arxetiplərlə bağlı 

nəzəriyyələrinin təməli Ģüursuzluq anlayıĢı üzərində qurulmuĢdur. ġüursuzluq birbaĢa insanın 

hərəkət və davranıĢlarına, qərar və əməllərinə təsir edən ən güclü amillərdəndir. Yunq qeyd 

edirdi ki, Ģüurun Ģüursuzluğa qarĢı münasibəti nə qədər mənfi olarsa, Ģüursuzluq bir o qədər 

təhlükəli hal alar  [15, s.31b]. Dinməz xanımın sosial maskası, yəni personası xaos mühitində 

formalaĢdığına görə bir qədər qarıĢıq mahiyyətli idi. Eyni zamanda onun caduya olan meyli, 

Koroğlunu cadu ilə sınağa çəkməsi kimi hallar obrazın xaotik personasını daha da mürəkkəb 

bir simaya bürüyürdü. Dinməz xanımın xaosdan kosmosa keçidi Ģüur ilə Ģüursuzluğun 

mübarizəsi nəticəsində reallaĢa bilmiĢdir. Deyə bilərik ki, obrazın personası, obrazın xaotik 

Ģəkildə caduya meyilli olması onun bilinməyən Ģüursuzluğu ilə ifadə olunursa, Koroğlunun 

Bəyləri Çənlibelə gətirmək istəməsi kosmos və qazanılmıĢ Ģüurun göstəricisi idi. Bütün bu 

mübarizələrin sonunda isə Dinməz xanım öz xaos aləmindən uzaqlaĢaraq kosmos mühitinin 

bir nümayəndəsi olur.  

Zərnişan obrazında kosmosa keçid: Obraz “ZərniĢan xanımın Çənblibelə gəlməyi” 

qolunda Koroğlunun dilindən Ağ Ģəhərdə yaĢayan Qara paĢanın qızı kimi təqdim olunur. 

Koroğlu Möminə xanımdan dünyaya gəlmiĢ oğlu Həsəni ZərniĢan xanımın arxasınca 

göndərir. Həsən Fatma qarı vasitəsilə özünü ZərniĢana tanıdır və ZərniĢan xanım Həsəni 

Bülbüllü bağa dəvət edir. “Ədə, gavur oğlu yanĢaq, sən hara bura hara? Bura quĢ gəlsə qanad, 

qatır gəlsə dırnaq salar. Bir qaĢıq qanındanmı, yoxsa Ģirin canındanmı keçibsən?Çoxdandı ki, 

əyləncəsiz qalmıĢdıq. Ġndi əmr edərəm, sabah səni meydanda məhĢər ayağına çəkərlər”  [16, 

s.340]. 

ZərniĢan xanımın Həsəni sınağa çəkməkdəki məqsədi onun üçün yarmı, yoxsa canmı 

Ģirin olduğunu öyrənmək idi. Sınaqdan sonra özünə qarĢı sevgisinin, diqqətinin  həqiqi 

olduğunu görən ZərniĢan xanım ona inanaraq kömək etmək qərarına gəlir. Həsən ZərniĢan 

xanımı hiylə ilə yox, döyüĢlə almaq istəyəndə isə o razı olmur. Mübarizədən sonra Həsən 

ZərniĢanın altı qardaĢını da öldürür və özü də ağır Ģəkildə yaralanır. Bu zaman ZərniĢan 

xanımın Həsənə olan sevgisi daha aydın nəzərə çarpır: 

Qadir mövlam, səndən kömək dilərəm, 

Həsən yaralıdı, dərman istərəm. 

NeĢtər alıb bağrım baĢın didərəm, 

Həsən yaralıdı, dərman istərəm  [16, s.347]. 

ZərniĢan xanım dağda olan kəklikotu və sarıçıçəyi əzib Həsənə məlhəm düzəldərək 

ona həmdəm olmaq istəyir.  

ZərniĢan obrazı ilkin mərhələdə bəy qızı olmaq personsına tam sadiqdir. Biz bunu 

onun Həsənə dediyi fikirlərdə aydın Ģəkildə görə bilirik. Daha sonrakı hadisələrdə isə biz 

obrazın daxili “mən”inin idraki mahiyyətinə və xaosdan uzaqlaĢmaq cəhdinə Ģahid oluruq. 
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Yung qeyd edir ki, qadın sadəcə sevgi halında edə biləcəklərinin ən üst səviyyəsinə və ən 

yaxĢısına  çata biləcəyi Ģüurunda olur və bu onu sevgi, qanunundan kənar olan digər 

maariflənməyə də aparır  [12, s.55]. Belə ki, hətta ZəniĢan xanım xaosdan kosmosa keçiddə 

öz doğma qardaĢlarını itirir və sonda yenə Həsənə və onun ideyasına sadiq qalaraq onu 

ölümdən xilas etmək üçün mübarizə aparır. ZərniĢan obrazı yerinə yetirdiyi ən ümdə amalı, 

yəni xaotik personasından imtina edərək kosmosa keçidi qadında olan sevgi Ģüuru ilə əldə 

etmiĢ olur. 

Mərcan obrazında kosmosa keçid: Obraz “Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi” 

qolunda Həsən xanın yeganə qızı kimi təsvir edilir. Mərcan xanımın sevmədiyi niĢanlısına 

ünvanladığı namələrin birində deyirdi: 

Məramım özgədi, olmuram aram, 

Gündə göz-göz olub deĢilir yaram. 

Məzarın olaram, sənin olmaram, 

Mərcan bir də deyir, qan, ağlın olsun  [16, s.287]. 

Mərcan xanım sevmədiyi biri ilə ailə qurmaqdansa, onu çox sevən Kankanoğluna  

[BöyükkiĢi]  bir Ģans vermək qərarına gəlir: -BöyükkiĢi, de görüm, mana olan məhəbbətindən 

bir niĢanə qalıb, ya yox?  [16, s.424]. 

Kankanoğlu isə cavabında deyir: - Mərcan xanım! Mənim sənə olan məhəbbətimi 

soruĢursansa, hər gün birə min qat artır.... Mən bir lüt kankan oğluyam, pulum yox, dövlətim 

yox, Ģan-Ģöhrətim yox. QardaĢın da səni satır pula, Ģöhrətə  [16, s.424-425]. Mərcan xanım 

Ġstanula gedib sevmədiyi biri ilə nigaha girməkdənsə Kankanoğuna Çənlibelə gedib azad 

yaĢamağı təklif edir.  

Bu qolda sözügedən qadın obrazı bir qədər fərqli fonda təsvir edilmiĢdir. Belə ki, 

Mərcan xanım xan qızı olmasına baxmayaraq xaotik persondan bir qədər uzaqdır. Qolun ilk 

epizodlarından biz onda xaosa qarĢı duran, öz ideyası uğrunda mübarizə aparan iradəli bir 

qadın görürük. Yung personadan  bəhs edərkən qeyd edir ki, bəzi insanlar həqiqətən cildinə 

girdikləri Ģey olduqlarına inanırlar, ancaq belə bir mövqeyin “ruhsuzca olduğu” aĢkardır, 

çünki Ģüursuzluq cazibə mərkəzinin bu Ģəkildə sapmasını heç bir halda yaxĢı qarĢılamaz  [12, 

s.17]. Yunqun bu qənaətinin əksi olaraq Mərcan xanım mövcud olan “saylu qadın 

persona”sının fərqindədir və o bütün gücü ilə buna qarĢı çıxaraq öz sevdiyi Ģəxsə kosmos 

mühitinə  [Çənlibel]  getməyi təklif edir. Eyni zamanda Mərcan xanımın xaosdan kosmosa 

keçidi zamanı onda “animus” arxetipinin  [qadında formalaĢan daxili kiĢi obrazı]  bariz 

Ģəkildə sərgiləndiyini görə bilirik. Çünki Mərcan xanım ağıllı tədbirləri ilə Eyvazı ölümdən 

xilas edib onun yerinə zindana niĢanlısı Əmir xanı göndərir. Bu mübarizə əzmi, xaosun 

qarıĢıqlığından öz mənafeyi uğrunda istifadə edib hadisələri öz leyhinə çevirmək bacarığı 

qadında olan daxili “mən”in güclülüyündən xəbər verir. 

Nəticə. Ġncəsənətin əsas dəyərləri sırasında insan və onun yaradılıĢının, düĢüncə və 

təfəkkürünün, xarakter və mənəviyyatının yaradılan əsərlərdə ən gözəl biçimdə inikasını 

təmin etmək və doğru ideoloji zəmini formalaĢdırmadır.  Təbiət elmləri və bir sıra nəzəri 
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elmlərin əsas amalı isə dünyanın xaosdan neçə var olduğunu, xaosdan bizi əhatə edən nizamlı 

kosmosun necə yatrandığını araĢdırmaq və tutarlı mülahizələr irəli sürməkdir. Bildiyimiz 

kimi, bütün elmlər öz baĢlanğıcını təhlilçi təfəkkürdən, yəni insan təfəkkürünün və idrak 

prosesinin tabe olduğu ən ümumi qanuna uyğunluqlar haqqında elm olan fəlsəfədən 

götürmüĢdür. Bu nöqteyi-nəzərdən, bir qütbdə insan, digər qütbdə olan xaos-xosmos 

nəzəriyyəsi daim bir-biri ilə əlaqədə olmuĢdur. Belə ki, necə ilkin yaradılıĢda xaos 

kosmikləĢmə ilə əvəz olunmuĢdusa, insan Ģüuru da hadisələr müqabilində qarıĢıqlıqdan 

nizama doğru yol almıĢdır.  

Tədqiqatda xaos-kosmos  müstəvisində qadın Ģüurunun və daxili mənliyinin 

qarıĢıqlıqdan nizama, əskikliklərdən tama doğru necə dəyiĢdiyini göstərməyə çalıĢdıq. Bu 

dəyiĢmənin “Koroğlu” eposundakı qadın obrazlarında bir-birini təqdib edən ardıcıl 

mərhələlərdən keçdiyini gördük: 

1. Kosmosun olmadığı, xaosun hakim olması  – Koroğluluq ideologiyasının yaranıb 

yayılmadığı, qadının xaos aləmində yaşadığı və saraylı qadın personasının hakim 

olduğu dövr; 

2. Kosmosun xaosu nizma salmadakı ilk addımı: Koroğluluq ideologiyasının 

yaranması və qadının saraylı qadın personası ilə tanışlığı dövrü; 

3. Kosmos və xaos arasındakı kəskin savaşın davam etməsi: Qadının maneələrlə 

üzləşməsi və saraylı qadın personası ilə mübarizəsi; 

4. Kosmosun xaos üzərindəki qələbəsi: Qadının kosmosa çatması  [Çənlibel]  və 

saraylı qadın personasından imtin etməsi. 

Beləliklə, bu mübarizə meydanında Koroğlu və dəliləri öz ictimai savaĢlarını 

sərgilədiyi kimi, Çənlibel qadınları da öz daxili məni ilə sosial simaları olan saraylı qadın 

personaları arasında arasıkəsilməz qarĢıdurmanın qalibi olmuĢdurlar. Mehmet Aça 

“ReĢideddin Oğuznamesinde kadın” adlı məqaləsində qadınların fərqli cəhətlərini və 

statusların, eyni zamanda əsərlərdəki daĢıdığı mənalar əldə rəhbər tutaraq dörd qrupa 

bölmüĢdür: 

1. Ata ilə oğul arasında qalan və yeni bir dinin mühasirəsi altında olan ana; 

2. Ərə və ərin dininə tabe olaraq qutlanan qadın; 

3. Ata ilə oğulu bir-birindən küsdürən qısqanc, qədər qurbanı qadın; 

4. Gözəl üzlü və təmiz Oğuz bahadırlarına qarĢı bəslədikləri arzu səbəbilə ölkələrinə 

xəyanət edən yad qadınlar  [1, s.78-86]. 

Bu bölgünü əsas götürsək, təhlil etdiyimiz qadın obrzaları gözəl üzlü və təmiz Oğuz 

bahadırlarına qarĢı bəslədikləri arzu səbəbilə ölkələrinə xəyanət edən yad qadınlar qrupuna 

aid edə bilərik. Çünki bəy və paĢa qızları sevdikləri igidlər üçün yaĢadıqları mühitdən imtina 

edərək Çənlibeli özlərinə məskən seçmiĢdilər. Deyə bilərik ki, xaosdan usanmıĢ qadınlar üçün 

Çənlibel azadlığın rəmzi idi. Ġlkin Quliyevin də qeyd etdiyi kimi, öz istəkləri ilə Çənlibelə 

gələrək azadlıqlarına qovuĢan qadın tipləri Koroğlu və dəlilərinin yerli varlı kəsimə, 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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iĢğalçılara qarĢı olan mübarizələrdə fəal olmuĢdular  [9, s.76]. Umay Günaya görə isə , bir 

qadın tək baĢına cəmiyyət içərisində var ola bilməz. Bağlı olduğu kiĢinin həyat sahəsi 

içərisində özünü reallaĢdıra bilər və məhsuldar ola bilər  [10, s.50]. Bu hal təhlilə cəlb 

etdiyimiz Koroğlu eposundakı qadınlara da siraət etmiĢdir. Doğrudur ki, eposda mərkəzi 

qüvvəni Koroğlu və onun ictimai mübarizəsi tutur. Qadın isə bu ideologiya ilə qarĢılaĢdıqdan 

sonra öz personasından imtina edib kosmosa çata bilir.  
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