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Zoom Meetings ID: 854 8243 4224 
Zoom Meetings Password: 020202 

  



IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID  

 or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The presentation will have 15 minutes (including questions and answers). 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 

TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

 
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 

exp. Hall-1, Shahla Tahirgizi 
 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 

sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 
 Örnek: Salon-1, Shahla Tahirgizi 
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ANAS Conference Hall 
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Ankara Local Time: 09:00–10:00 
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ANAS Folklore Institute 

CHAIRMAN OF THE CONGRESS ORGANIZING BOARD 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

Relevant member of the Academy,  

Prof.Dr. Zeehmet ŞAHVERDİYEV 
ANAS 

------------------------------------------------------------------------------ 

Prof. Dr. Necati DEMİR  
Ankara Gazi University 
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ORGANIZING BOARD MEMBER 
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IKSAD Azerbaijan 
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HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Rena Mirzazade, Shahla Tahirgizi 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Shahla 

Tahirgizi 
Central Scientific Library 

of ANAS 
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NAGORNO-KARABAKH CONFLICT IN 

AZERBAIJANI SCIENTIFIC JOURNALS 

Zühal BORAN 
Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 

AZERBAIJAN-ARMENIA RELATIONS 

WITHIN THE CONTEXT OF THE 

KARABAKH PROBLEM 

Doç. Dr. Zaur Aliyev 
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VƏTƏN, CANDAN İRƏLİ! 

Züriyə Qarayeva 
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THE SCIENTIFIC-THEORETICAL ESSENCE 
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AZERBAIJAN AND TURKEY 

Bağırzade Murad Manafoğlu 

UNEC bünyesinde 

Bilimsel Araştırma 

Ekonomik Araştırma 

Enstitüsü 

KARABAKH VICTORY AND KNOWLEDGE 

WAR: FIRST RESEARCH EXPERIENCE ON 

GLOBAL NEWS DATABASE 

Prof. Dr. Rena Mirzazade ANAS, IPhS, 

PRESIDENT ILHAM ALIYEV AS A 

STRATEGIST OF NEW POLITICAL 

REALITIES IN THE SOUTH CAUCASUS 

 
  

10.11.2021 
Hall-1, Session-1 

Baku Time 

1100 : 1330 
Ankara Time 

1000 : 1230 
ID: 854 8243 4224 
Password: 020202 



 
HEAD OF SESSION: Nəcəfova Mərziyyə, Bağır Babayev 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Mustafa ÖĞÜNÇ 
Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi 
KARABAKH IN ZELĠMHAN YAKUP'S 

POEMS 

Hacıyeva Lalə Uğur qızı Bağımsız AraĢtırmacı 
LONGING FOR KARABAKH IN THE 

POEMS OF ZAKI BAYRAM 

Nəcəfova Mərziyyə 
Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası 

''KARABAKH IS AZERBAIJAN'' - THE 

BASIS OF OUR POETRY AS AN IDEAS-

AESTHETIC DIRECTION 

Əskərova Günel Elxan qızı 
AMEA Nizami 
Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat Ġnstitusu 

THE TOPIC OF KARABAKH IN SOCIO - 
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Seyidnisə Lətifli Bəxtiyar 
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Elmlər Akademiyası 

FEATURES OF DETECTIVE PROSE IN 
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Universitesi 
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VICTORY IS WRITTEN ONLY ON THE 

FOREHEADS OF THE VICTORIOUS 

PEOPLE AND ONCE AND FOR ALL 

Çinarə Vaqif qızı Rzayeva 
AMEA Naxçıvan 

Bölməsi 
NAME SYMBOLS IN NAKHCHIVAN 

FOLKLORE TEXTS 

Doç. Dr. Bağır Babayev 
Nahçıvan Devlet 

Universitesi 

THE SACRIFICES THAT OMAR FAIG 

NEMANZADEH BROUGHT TO THE 

MUSLIM-TURKISH WORLD 

YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW 

ON BEHALF OF: WHO ARE THE 

ARMENIANS? 

XALĠDƏ ġAĠQQIZI 

(MƏMMƏDOVA) 

AMEA Folklor 
Ġnstitutu 

DESCRIPTION OF HEROES IN THE 

BOOK “DADA GORGUD” ON THE 

BATTLE 

SCENES 

 
  

10.11.2021 
Hall-2, Session-1 

Baku Time 

1100 : 1330 
Ankara Time 

1000 : 1230 
ID: 854 8243 4224 
Password: 020202 



 
HEAD OF SESSION: 

Turan Məhərrəmbəy ƏHMƏDLİ, Səadət HÜMBƏTƏLİYEVA 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 
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FACTORS AFFECTING CONSUMERS‟ 

CHOICE OF FURNITURE: LANKARAN 

CITY EXAMPLE 

ArĢ. Gör. Burak DOĞAN 
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Zaim Üniversitesi 

STABILIZATION CLAUSE IN ENERGY 

INVESTMENTS 
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PRINCIPLES GOVERNING LABOR 

JURISDICTION IN TURKISH LAW 

Assoc. Prof. Dr. Hakkı 

ÇĠFTÇĠ 

Çukurova 
Üniversitesi 

EXAMINING NEW WORLD ECONOMIC 

ISSUES FROM PAST TO PRESENT 

Sə adə t 

HÜMBƏTƏLĠYEVA 

Sumqayıt Dövlə t 
Universitesi 

"SOCIAL INDICATORS OF NATIONAL 

ECONOMIC SECURITY IN THE 

RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT OF KARABAKH" 

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla 

ERĠKLĠ 

Doç. Dr. Volkan IġIK 

Prof.Dr. Mehmet 

ALTINÖZ 

Prof.Dr. Murat ATAN 

Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi 

Hacettepe 
Üniversitesi 

Bolu Abant Ġzzet 
Baysal Üniversitesi 

Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi 

THE EFFECT OF THE COVID-19 

PROCESS ON THE CAREER PLANNING 

OF UNIVERSITY STUDENTS: THE 

CASE OF ANKARA 

Dr. Öğr. Üyesi Süheyla 

ERĠKLĠ 

Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi 

THE TIME MANAGEMENT PROBLEM 

IN REMOTE WORK 

Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU 
Zonguldak Bülent 
Ecevit Üniversitesi 

THE PROBLEM OF WOMEN‟S 

WORKFORCE CONFLICTING IN WORK- 

FAMILY LIFE 

Fatih Ölmez 
Ġstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi 

SIX MONTHS SENIORITY 

REQUIREMENT IN EMPLOYMENT 

SECURITY 

Fatih Ölmez 
Ġstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi 

REPRESENTATIVE AUTHORITY OF 

THE BOARD OF DIRECTORS IN ONE 

PERSON JOINT STOCK COMPANIES 

Yogita Sharma 

Assoc. Prof. Dr. Raiba 

Jafarova 

Chimnaz Huseynova 

Assist. Prof. Vikram Singh 

JBD Group of 
Publications, Karnal 

Azerbaijan State 
Agriculture 
University 

University of 
Technology of 

Azerbaijan 
JMIT, Radaur 

ANALYTICAL STUDY ON THE 

SCENARIO OF WORKING DEPOSITORY 

SYSTEM 
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HEAD OF SESSION:  

CAMAL MUSTAFAYEV, Lalə BƏDİROVA (ŞABANOVA) 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Usubaliyev Orkhan 

Beybala oglu 

M. Fuzuli of the 
National Academy of 

Sciences 

ATTEMPTS AND ATTEMPTS TO 

DESTROY THE AZERBAIJANI BOOK 

(HISTORICAL ANALYSIS) 

Akif MAMMEDLĠ 

Rahim HƏSƏNOV 

ANAS ġeki Bölge 
Bilim Merkezi 

 
ANAS ġeki Bölge 

Bilim Merkezi 

MODERN STATE OF BALAKAN 

TAMPLES OF THE EARLY MIDDLE 

CENTURIES 

Zülfiyyə Cəlilova 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

XIX-XX YÜZYILIN BAġLARINDA 

ĠREVAN'DA YIKILAN ANITLAR 

Prof. Dr. CAMAL 

MUSTAFAYEV 

Azerbaijan State Oil 
and Industry 

University 

SHUSHA CARPETING SCHOOL IN THE 

HISTORY OF AZERBAIJANI 

CARPETING 

PLACE (XIX-early XX centuries) 

Sebuhi BEDELOV 
Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası 
A GLORIOUS VICTORY IN A BLOODY 

BATTLE 

ElĢən ABDURAHMANOV 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

EARLY MEDIEVAL MILITARY 

DEFENSE DEVICES OF SHAKI 

Lalə BƏDĠROVA 

(ġABANOVA) 

Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

THOSE WHO DRINKED THE MARTYR 

JUICE IN THE KARABAKH WAR II - 

THE MARTYRS OF ZAGATALA 

Hicran Mahmudova 
Bakü Devlet 
Üniversitesi 

MOUNDS OF KARABAKH – FROM THE 

IRON AGE TO THE PRESENT 

Fəxriyyə Həvilova 
Bakü Devlet 
Üniversitesi 

OUR CULTURAL HERITAGE AND 

HISTORICAL VICTORY HISTORY OF 

AZERBAIJAN 
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HEAD OF SESSION: Dos. Dr Ramiz Qasımov, Ayətxan Ziyad 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Məmmədli Xəyalə Ġlham 

qızı 
 

ATTEMPT AGAINST THE TERRITORIAL 

INTEGRITY OF AZERBAIJAN: 

CREATION OF MOUNTAIN KARABAKH 

AUTONOMOUS REGION 

ġixbabayeva Aygün 

ġixbaba q. 

Azə rbaycan Dövlə t 
Pedaqoji Universitesi 

THE ROLE OF INTERETHNIC 

MULTICULTURALISM IN THE 

SETTLEMENT OF THE NAGORNO-

KARABAKH CONFLICT. 

Ismayilzade Natiga Namig 

gizi 

Ganja State 
Universitesi 

KARABAKH IS AZERBAIJAN! 

Ayətxan Ziyad 

Ġmran Nuri 

Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti 
 

UNEC, Ġqtisadiyyat 
fakültəsi, ekologiya 

ixtisası, 
II kurs tələbəsi 

ECOLOGICAL GENOCIDE POLICY OF 

ARMENIANS ON THE NATURE OF 

AZERBAIJAN 

Lalə Maxsudova Ziyad 
AMEA Folklor 

Ġnstitutu 
TURKEY-AZERBAIJAN FRIENDSHIP - 

OUR VICTORY HISTORY 

Məmmədli RövĢən Ulduz 

oğlu 

Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

MATERIALS OF THE RUSSIAN STATE 

MILITARY HISTORY ARCHIVE 

AS A SOURCE IN THE STUDY OF THE 

HISTORY OF THE KARABAKH 

KHANATE 

SAMĠRA NAĠL QIZI 

RAMAZANOVA 

Azerbaycan Dövlet 
Pedaqoji Universitesi 

THE ROLE OF AZERBAIJAN WOMENS 

IN THE DEVELOPMENT OF CARPET 

WEAVING 

Aynurə YƏHYAYEVA 
Sumqayıt Dövlə t 

Universitesi 

REGIONAL ASPECTS OF SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

OCCUPIED TERRITORIES OF 

AZERBAIJAN 

Mahmudov Yusif Məhəmməd 

oğlu 
 

THE POLITICS OF ECOCIDE IN THE 

OCCUPIED TERRITORIES OF THE 

ARMENIANS TERRITORIES OF 

AZERBAIJAN 

Dos. Dr Ramiz Qasımov 
AMEA Naxçıvan 

Bölmə si 

THE KARABAKH PROBLEM AND THE 

THEME OF VICTORY IN THE 

NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT 
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HEAD OF SESSION: Irada MUSAYEVA, Əliyeva Ruhəngiz Çingiz qızı 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

ġəbnəm Babayeva 
AMEA Nizami 
Gəncəvi adına 

Ədəbiyyat Ġnstitusu 

IN THE NOVEL OF ABDULLA QADIRI 

“SCORPION OF THE ALTAR” WOMEN'S 

PROBLEMS 

Aynurə Babayeva 
Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitesi 
RELIGIOUS ELEMENTS IN THE STORIES 

OF NECIP FAZIL KISAKUREK. 

Dr. Öğr. Üyesi Nülüfer 

ÇELĠK 

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi 

AN ASSESSMENT ON THE ARTICLE ''TO 

BE A SECRET'' 

Ilhama Mukhtar gizi 

Agazadeh 

Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

WAR AND CHILDREN'S LITERATURE 

Dr. Metanet Vahidova 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

THE THEME OF PATRIOTISM IN 

AZERBAIJANI CHILDREN'S LITERATURE 

(BASED ON ZAHID KHALIL'S BOOK 

''DEMĠR YUMRUQ DASTANI'') 

Assoc. Prof. Irada 

MUSAYEVA 

Filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru 

ABOUT MIGRATION LITERATURE 

STUDIES, MOHAMMAD AMIN 

RASULZADE NIZAMI GANJAVI HERITAGE 

Əliyeva Ruhəngiz Çingiz 

qızı 

Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

MAY OUR LITERATURE LIVE WITH THE 

JOY OF VICTORY (BASED ON RESEARCH 

MATERIALS BY MARZIYA NAJAFOVA) 

Ləman Qurbanova 
Bakü Devlet 
Üniversitesi 

THE EFFECT OF SUICIDE PSYCHOLOGY 

ON LITERATURE IN THE COLONIAL 

PERIOD 

Saltanat Aliyeva 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

RELIGIOUS ELEMENTS AS A FORM OF 

GOVERNING CLASSICAL TRADITION IN 

THE POETRY OF MALLA PANAH VAGIF 

Assoc.Prof. Mahammad 

Mammadov 

Basti Sattarova 

Baku State 
Universitesi 

TOPONYMIC 

NARRATIVES  IN  KARABAKH  FOLKLORE 

EXAMPLES  (ON AGDAM REGION) 
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HEAD OF SESSION: YASHAR AHMEDOV, Mubariz Goyushlu 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

HAYAT AHAMAD 

Department of 
Sociology 

Banaras Hindu 
University, Varanasi 
Uttar Pradesh, India 

SOCIAL DISCRIMINATION OF INDIANS 

MUSLIMS IN REFERENCE TO SACHAR 

COMMITTEE REPORT 

Doç. Dr. ġakir Əlif oğlu 

ALBALIYEV 

AMEA Folklor 
Ġnstititu 

THE PLACE OF RAMADAN HOLIDAY 

AS AN ETHNIC SELF- FORMED MODEL 

IN THE ETHNO-CULTURAL SYSTEM 

Salifova Hanifa Yusif 
Azerbaycan Milli 

Gencevi Enstitüsü 
STORIES OF THE PATRIOTIC WAR 

Elçin Qaliboğlu 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

CLASSIFICATION AND IDEA-CONTENT 

FEATURES OF THE LEGENDS OF THE 

KARABAKH REGION 

Kholidah Tamami 
Bakü Devlet 
Üniversitesi 

ENERGY POLITICS AND SECURITY IN 

THE CASES OF INDONESIA AND 

AZERBAIJAN 

Kholidah Tamami 
Bakü Devlet 
Üniversitesi 

HEYDAR ALIYEV‟S STRATEGY TO 

TRANSFORM AZERBAIJAN INTO 

POWERFUL COUNTRY WITH 

SUSTAINABLE ECONOMIC 

DEVELOPMENT AND THE ENERGY 

SECTOR 

Rehana Kanwal 

Ġslami AraĢtırmalar 
Bölümü, Ulusal 

ĠĢletme Fakültesi 
Yönetim ve Ekonomi, 

Lahor, Pakistan. 

RIGHTS OF WOMEN IN ISLAMIC 

WORLD: HISTORY AND CURRENT 

TRENDS 

Samadli Ziya 
Azerbaijan State Oil 

and Industry 
University 

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF 

INTERCULTURAL DIALOGUE: A VIEW 

FROM AZERBAIJAN. 

Mubariz Goyushlu 
Azerbaycan Milli 
Ġlimler Akademisi 

DYNAMIC DEVELOPMENT OF 

AZERBAIJANI-TURKISH MEDIA 

RELATIONS 

Assoc. Prof. YASHAR 

AHMEDOV 

Azerbaycan Devlet 
Petrol ve Sanayi 

Üniversitesi 

THE PHILOSOPHY OF THE GREAT 

RETURN 
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HEAD OF SESSION: Amanbek MURZAKMATOV, Kübra Əliyeva 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Onur AKBULUT 

Yakin EKIN 

Mugla Sitki Kocman 
Universitesi 

Akdeniz Universitesi 

POTENTIAL BATTLEFIELD TOURISM 

ATTRACTION: THE CASE OF 

KARABAKH 

Kübra Əliyeva 
AMEA-nın Memarlıq 

və Ġncəsənət 
Ġnstitututu 

SHUSHA IS THE CRADLE OF CULTURE 

Sahibə Xəlil qızı 

Ələkbərova 

AMEA Milli 
Azərbaycan Tarixi 

Muzeyi 
Ġnnovasiyalar və 

təhsil proqramları 
Ģöbəsinin 
elmi iĢçisi 

IMPACT OF THE KARABAKH WAR ON 

MUSEUMS (REVIEW OF MUSEUMS IN 

THE LIBERATED AREAS) 

Doktorant Seval AKÇELĠK 

Dr. Öğr. Üyesi AyĢe Nur 

MORKOÇ 

Atatürk Üniversitesi 
Trakya Üniversitesi 

MEN'S JEWELRY AS AN INDICATOR 

OF POWER AND STATUS IN ANCIENT 

AGES 

Assoc. Prof. Dr. Amanbek 

MURZAKMATOV 
Osh state university 

ABOUT UNREALIZED POTENTIAL OF 

OSH CITY IN THE SPHERE OF 

HISTORICAL AND CULTURAL 

TOURISM 

AyĢən Ġsmayıllı 
Nəsimi adına Dilçilik 

Ġnsitutunun 
doktorantı 

MICROTOPONYMS OF AGDAM 

DISTRICT 

AraĢ. Gör. ġerife DOĞAN Selçuk Üniversitesi 
CANVAS EMBROIDERED SAMPLES IN 

KONYA PROVINCE 

AraĢ. Gör. ġerife DOĞAN Selçuk Üniversitesi 

OTTOMAN IN MINIATURES MOTIFS 

SEEN ON CLOTHES ON WOMEN'S 

FIGURES 

SAMIRA NAIL GIZI 

RAMAZANOVA 

Azerbaijan State 
Pedagogical 
University 

THE ROLE OF AZERBAIJAN WOMENS 

IN THE DEVELOPMENT OF CARPET 

WEAVING 

  

10.11.2021 
Hall-3, Session-2 

Baku Time 

1400 : 1630 
Ankara Time 

1300 : 1530 
ID: 854 8243 4224 
Password: 020202 



 
HEAD OF SESSION:  

Akademiyanın ilgili üyesi, Prof. Dr. Zeehmet ŞAHVERDİYEV, Hazar HÜSEYNOV 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Prof. Dr. ZAHMAT 

SHAHVERDIYEV 

KHAZAR HUSEYNOV 

ANAS 

Akademiyanın ilgili 

üyesi 

"IN THE YEARS OF INDEPENDENCE IN 

THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 

REPUBLIC 

DEVELOPMENT OF EDUCATION (1991-

1996)" 

Dr. Emrah Atar 
Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi 

COLLABORATIVE PUBLIC 

ADMINISTRATION AT THE LOCAL 

LEVEL: AN ASSESSMENT ON ADULT 

EDUCATION AND LITERACY 

PROGRAM 

Ananda Majumdar University of Alberta 

EARLY EDUCATIONAL POLICY 

THROUGH TRAINING, DEVELOPMENT 

AND SELF- REGULATION 

Lalə Zahir qızı 

Allahverdiyeva 

Pedaqogika üzrə 
fəlsəfə doktoru 

THE ROLE OF MULTILEVEL 

EDUCATION IN THE MODERNIZATION 

OF 

Hasanova Aybaniz Azik 
Azerbaijan Medical 

Universiteti 

THE ROLE OF BLOG TECHNOLOGIES 

IN LEARNING THE ENGLISH 

LANGUAGE 

Prof. Dr. Morakeng 

Edward Kenneth Lebaka 

University of 
Zululand 

LEARNING MUSIC AND DANCE 

THROUGH COLLABORATIVE 

PARTICIPATION: THE CASE OF 

BAPEDI REED PIPES‟ MUSIC 

ENSEMBLE (KIBA) IN GREATER 

SEKHUKHUNE DISTRICT 

MUNICIPALITY, LIMPOPO PROVINCE 

IN SOUTH AFRICA. 

Assoc. Prof.r Rə himə  S. 

Məmmə dova 

Azerbaijan State 
Pedagogical 
University 

RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 

DIRECTIONS OF TRAINING WITH 

MODERN TRAINING TECHNOLOGIES 

SƏFƏROVA AYGÜN 

KAMRAN QIZI 

ƏHƏDOVA GÜNEL 

TOFĠQ QIZI 

AMEA Mərkəzi Elmi 

Kitabxansı 

“THOSE WHO MADE THE LAND THEIR 

HOMELAND FOR THE FREEDOM OF 

KARABAKH” IN THE NATIONAL 

DIGITAL MEMORY DATABASE OF 

AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES CENTRAL SCIENTIFIC 

LIBRARY 

Mustafayeva Xayala 

Namig 
 

MODERN TECHNOLOGIES AS A 

DEVICE IN THE PARADIGM OF 

EDUCATION 

Bakhshaliev Arastun 

Ragimova Ghariba 

Heydarova Simnara 

Azerbaycan Devlet 
Pedagoji Üniversitesi 

NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS 

AND SELF-EDUCATION 
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HEAD OF SESSION: Durdana Rahimzade, Bağırova Aynure 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Pustakhanim Yusifova 
Azerbaijan University 

of Languages 

SEMANTIC DIVERSITY OF COLOR 

IDIOMS IN ENGLISH AND 

AZERBAIJANI 

Doktorant Əkbərli Turan 

Telman qızı 

Bakı Slavyan 
Universiteti 

UNMOTIVATED LACUNAS WHICH ARE 

FORMED DURING TRANSLATION 

FROM ENGLISH INTO AZERBAIJANI 

AND THEIR INTERPRETATION 

Xə lilova Həmidə  Əzizağa 

qızı 

AMEA -nın 
doktorantı, Moskva 

Dövlə t 
Universitetinin Bakı 
filialınin əmə kdaĢı 

LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF 

LINGUISTATIC RESEARCH 

Assoc-Prof. Dr. Durdana 

Rahimzade 

Seçenov adına Birinci 
Moskva Dövlət Tibb 
Universitetinin Bakı 

filialının 
Bioloji, humanitar və 

ictimai elmlər 
Ģöbəsinin müdiri 

ON THE SEMANTICS OF ARABIK 

LOANWORDS IN THE OGHUZ 

LANUAGES 

Bağırova Aynurə 
Sumqayıt Dövlət 

Universitesi 
MOTIVATION IN AZERBAIJANI 

LANGUAGE CLASSES 

Bağırova Aynurə 
Sumqayıt Dövlət 

Universitesi 
ESTABLISMENT OF FEEDBACK IN 

AZERBAIJANI LANGUAGE CLASSES 

Abdullayeva Güllü Bayram 

qızı 

Bakı Slavyan 
Universitesi 

CULTURAL AND COGNITIVE 

FEATURES OF A WORK OF ART: 

METHODS AND TYPES OF 

TRANSLATION 

Vüsalə Tağızadə BDU-nun doktorantı 

THE ROLE OF AZERBAIJANI 

PUBLICISTIC PROSE IN THE 

DEVELOPMENT OF NATIONAL 

IDENTITY IN THE EARLY 20TH 

CENTURY 

Afaq Məmməd qızı 

Əsgərova 

Azərbaycan Texniki 

Universitesi 

STYLISTIC POSSIBILITIES OF 

SENTENCE INTONATION IN THE 

SYNTAX OF „‟PATRIOTIC WAR‟‟. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Gülnar Ramiz kızı Gambarova 

AUTHOR(S) ORGANISATION TOPIC TITLE 

Dr. Gülnar Ramiz kızı 

Gambarova 

Azerbaycan Ulusal 
Bilim Akademisi 

KARABAKH TOPIC IN CHILDREN'S 

POETRY OF THE INDEPENDENCE 

PERIOD 

Sə lifova Hə nifə  Yusif qızı 
Azə rbaycan Milli 

Elmlə r Akademiyası 
VƏTƏN MÜHARĠBƏSĠ HEKAYƏLƏRĠ 

Ruhengiz Aliyeva  
ƏDƏBIYYATIMIZ XƏFƏR SEVINCI ILƏ 

YAġASIN 

Prof. Aliyev Mammad Arif 
ANAS CSL Genel 

Müdürü 

VICTORY HEROES WILL LIVE 

FOREVER IN THE CENTRAL 

SCIENTIFIC LIBRARY 

Ayfer UZUN 

Prof. Dr. Bülent ÇAVAġ 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

INTERACTIVE ELECTRONIC BOOK DESIGN IN 
SCIENCE EDUCATION 

Gizem ULUS 

Prof. Dr. Bülent ÇAVAġ 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

EXAMINATION OF STUDENT OPINIONS ON 
THE USE OF GAMIFICATION IN SCIENCE 

EDUCATION 

Günel Tağızadə  
Azə rbaycan Milli 

Elmlə r Akademiyası 

DEPORTATION POLICY OF THE 

SOVIET LEADERSHIP AGAINST THE 

BALKARIAN POPULATION OF THE 

KABARDINO-BALKARIAN ASSR IN 

1944. 

Assistent Əmirova Sevda 
Azə rbaycan Dövlə t 

Neft və  Sə naye 
Universiteti 

THE BRUTALITY OF ARMENIANS 

AGAINST OUR NATIONAL VALUES. 
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ĠÇĠNDEKĠLER 

Author Title No 

HAYAT AHAMAD 
SOCIAL DISCRIMINATION OF INDIANS MUSLIMS 

IN REFERENCE TO SACHARCOMMITTEE REPORT 
1 

Pustakhanim Yusifova 
SEMANTIC DIVERSITY OF COLOR IDIOMS IN 

ENGLISH AND AZERBAIJANI 
3 

Kəminə Həvilqızı MOTHERLAND IS BEYOND EVERYTHING! 4 

Abdullayeva Güllü Bayram qızı 

CULTURAL AND COGNITIVE FEATURES OF A 

WORK OF ART: METHODS AND TYPES OF 

TRANSLATION 

6 

Kübra Əliyeva SHUSHA IS THE CRADLE OF CULTURE 8 

Sahibə Xəlil qızı Ələkbərova 

IMPACT OF THE KARABAKH WAR ON MUSEUMS 

(REVIEW OF MUSEUMS IN THE LIBERATED 

AREAS) 

12 

Vüsalə Tağızadə 

THE ROLE OF AZERBAIJANI PUBLICISTIC PROSE 

IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL IDENTITY 

IN THE EARLY20TH CENTURY 

14 

Hasanova Aybaniz Azik 
THE ROLE OF BLOG TECHNOLOGIES IN 

LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE 
15 

Əkbərli Turan Telman qızı 

UNMOTIVATED LACUNAS WHICH ARE FORMED 

DURING TRANSLATION FROM ENGLISH INTO 

AZERBAIJANI AND THEIR INTERPRETATION 

17 

Tunzala Zeyvaliyeva 

VICTORY IS WRITTEN ONLY ON THE FOREHEADS 

OF THE VICTORIOUS PEOPLE AND ONCE AND FOR 

ALL. 

19 

Vali Garayev 

THE SCIENTIFIC-THEORETICAL ESSENCE OF THE 

SECOND KARABAKH WAR AND THE GREAT 

VICTORY AND ITS ROLE IN EDUCATING THE 

PUBLIC 

20 

Samir Hümbətov 
MECHANISMS OF IMPACT ON INTERSTATE 

RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND TURKEY 
21 

Amanbek MURZAKMATOV 

Umidjon TECHABOEV 

ABOUT UNREALIZED POTENTIAL OF OSH CITY IN 

THE SPHERE OF HISTORICAL AND CULTURAL 

TOURISM 

23 

Bağır Babayev 

ReĢad Asgerov 

Nesima Hasanova 

THE SACRIFICES THAT OMAR FAIG 

NEMANZADEH BROUGHT TO THE MUSLIM-

TURKISH WORLD YESTERDAY, TODAY AND 

TOMORROW ON BEHALF OF: WHO ARE THE 

ARMENIANS? 

25 

Morakeng Edward Kenneth Lebaka 

LEARNING MUSIC AND DANCE THROUGH 

COLLABORATIVE PARTICIPATION: THE CASE OF 

BAPEDI REED PIPES’ MUSIC ENSEMBLE (KIBA) IN 

GREATER SEKHUKHUNE DISTRIC MUNICIPALITY, 

LIMPOPO PROVINCE IN SOUTH AFRICA. 

28 

Burak DOĞAN 
STABILIZATION CLAUSE IN ENERGY 

INVESTMENTS 
29 

Burak DOĞAN PRINCIPLES GOVERNING LABOR JURISDICTION 31 

KONGRE KÜNYESĠ  I 

BĠLĠM KURULU  II 

KONGRE PROGRAMI  III 

ĠÇĠNDEKĠLER  IV 



IN TURKISH LAW 

Fatih Ölmez 
SIX MONTHS SENIORITY REQUIREMENT IN 

EMPLOYMENT SECURITY 
33 

Fatih Ölmez 

REPRESENTATIVE AUTHORITY OF THE BOARD OF 

DIRECTORS IN ONE PERSON JOINT STOCK 

COMPANIES 

35 

Hakkı ÇĠFTÇĠ 
EXAMINING NEW WORLD ECONOMIC ISSUES 

FROM PAST TO PRESENT 
37 

Rehana Kanwal 
RIGHTS OF WOMEN IN ISLAMIC WORLD: HISTORY 

AND CURRENT TRENDS 
39 

Arif Mir Jalal oglu Pashayev 

Garay Chingiz oglu Garaybayli 

Arif Mammad oglu Mammadov 

Agil Khosrov oglu Aliyev 

Aygun Mirdamat gizi Jafarova 

THE HUMAN FACTOR IN AVIATION 40 

Bağırova Aynurə 
MOTIVATION IN AZERBAIJANI LANGUAGE 

CLASSES 
41 

Səltənət Əliyeva 

RELIGIOUS ELEMENTS AS A FORM OF 

GOVERNING CLASSICAL TRADITION 

IN THE POETRY OF MALLA PANAH VAGIF 

43 

Afaq Məmməd qızı Əsgərova 

STYLISTIC POSSIBILITIES OF SENTENCE 

INTONATION IN THE SYNTAX OF 

"PATRIOTIC WAR". 

45 

Nülüfer ÇELĠK 
AN ASSESSMENT ON THE ARTICLE "TO BE A 

SECRET" 
48 

Ismayilzade Natiga Namig gizi KARABAKH IS AZERBAIJAN! 50 

Aynurə YƏHYAYEVA 

REGIONAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE OCCUPIED TERRITORIES 

OF AZERBAIJAN 

51 

Səadət HÜMBƏTƏLĠYEVA 
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SOCIAL DISCRIMINATION OF INDIANS MUSLIMS IN REFERENCE TO SACHAR 
COMMITTEE REPORT 

HAYAT AHAMAD 
(Research Scholar) Department of Sociology Banaras Hindu University, 

Varanasi Uttar Pradesh, India 

The Sachar Committee Report presents a detailed, though not very new, analysis of the socio-

economic status of Muslims in the country. Two factors, however, remain crucial in explaining 

how well Muslims fare: access to education, and the particular state in which Muslims live, 

neither of which is satisfactorily addressed in the report. 

Abstract :- The broader aim of this paper is to conjoin the debate of “development deficit” of 

Muslims rendered by Sachar Committee Report with Social discrimination. In other words, this 

paper distances itself from the proposition made by many scholars who contemplate the present 

situation of Muslims as rooted merely in the economic structure of society such as exploitation, 

economic marginalization, and under-paid work and that it could be overcome by readjusting the 

structure of economy. Wrong diagnosis led to demand for insufficient policy treatment from the 

state, as many distributive theorists have done. Many scholars prefer to use ‘distributive justice’, 

rather than social justice, as done by Samuel Fleischacher in ‘A short History of Distributive 

Justice’. In fact, in the early phase of post-independent India, to adjudge and resolve the cases of 

deprivation and poverty, political actors have used the liberal concept of universal equality as a 

premise to policy formulation intended to deal with above anomalies of uneven development. 

Nehruvian model of economic development was meant to promote development on above 

mentioned premise. “Even the Indian left always advocated the need for a class based 

understanding of deprivation. They have been among the most vocal opponents to the use of 

“caste” and “communitarian” identities as sources of mobilizing in a democratic society. 

According to them, such identities, were the potential sources of division and fragmentation 

among the working classes and thus serve the interests of “ruling classes” by dividing the 

oppressed and (Jodhka S.S.2007) exploited”.   

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 1 Karabağ, Azerbaycan



Secondly, this paper through factual presentation aims to establish the fact that how 

majoritarianism politics in democracy with its minority underpinning hope on meagre 

constitutional provision for their security and development becomes insignificant. In recent few 

decades democracy has moved beyond the principles of consensus and equality and addition of 

new parameters, for instance, how deep democracy is rooted in particular society has broadened 

its theoretical framework. Today, social scientist inquiring the liberal nation-state from the 

changing perspective of social justice, Human rights, minority treatment etc. Prof. I.M.Young 

argues that democracy can and should promote social justice but has failed to do so. The ideal 

democratic state aims at the prevention of (Judith Squires 2002) oppression. Bringing down the 

majority and minority analysis of politics in democracy, Multiculturalist, found a testing tool. 

“They analyze the ideology of liberalism and the practices of liberal nation states to see if they 

disadvantage minority communities or discriminate against them on account of their difference. 

The single most important value of democracy is (Mahajan Guruprit 1998) non-discrimination”. 

This has been the shift from the earlier variables used to test democratic functioning of the polity 

in any society. For instances, Robert Dahl proposed two variables: public contestation (or the 

extent of public opposition and political competition) and the right to participation (in the system 

of public contestation), through the right to vote, contest for office, etc.). David Beetham, 

emphasizes the principles of popular control and political (Jayal N. Gopal 2001) equality.  
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SEMANTIC DIVERSITY OF COLOR IDIOMS IN ENGLISH AND AZERBAIJANI 

Pustakhanim Yusifova, PhD student, instructor 
Azerbaijan University of Languages, Department of English Grammar, 81 Tabriz Str. 
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This thesis deals with colour idioms in English and Azerbaijani in the semantically 
diverse world. The term idiom comes from the Greek lexeme ‘idios’, which means “own, 
private, peculiar.” This alone helps to uncover the true nature of the idioms. Idioms are 
implicit in character for the people belonging to different languages and cultures. Makkai 
identifies the term 'idiom' for multiword expressions whose meaning is not predictable from 
their component parts. (Makkai, 1972: 122) 

This thesis also discusses the implicit nature of colour idioms in English and 
Azerbaijani. Larson (1984) indicates implicit meaning as the meaning which is not shown but 
intended by the speaker and is a part of a communication process. Implicit meaning is not 
stated explicitly by lexical means or grammatical forms. The research work mainly analyses 
common colour idioms found in the English and Azerbaijani languages. The collected data 
are being studied on two aspects: analysis of colour idioms that coincides structurally and 
semantically in the English and Azerbaijani languages, as well as analysis of colour idioms 
that do not have semantic or structural equivalents in the compared languages. E.g. “A white 
lie (ağ yalan)” is an idiom existing both in English and in Azerbaijani. The idiom has the 
structure of adjective + noun, consist of the same words, and the second constituent of the 
idiom has preserved its referential meaning. In English white lie means “an innocent lie, a lie 
told to save someone from embarrassment”, whereas in Azerbaijani ağ yalan is used in the 
meaning of “a complete lie.” 

Key words: colour idioms, implicit meaning, compared languages, English, Azerbaijani. 
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 Müzəffər Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi, rəşadətli Azərbaycan 
Ordusunun şücaəti sayəsində Biz əzəli-əbədi torpaqlarımıza, doğma Qarabağımıza qovuşduq. 
Vətənimizin şanlı zəfər tarixi yazıldı. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan 44 gün davam edən 
Azərbaycanın haqq savaşı şanlı zəfərlə bitdi. Bu vüqarı, qüruru, sevinci bizə yaşadan Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev və Azərbaycan ordusu oldu. Ordumuzun güclü hərbi texnika və müasir 
silahlarla təmin olunmasına baxmayaraq, Ali Bas Komandan hər çıxışında bu zəfərin canlı ordu – 
zabit və əsgərlərimiz tərəfindən qazanıldığını söyləyir.  
 Türkiyənin Azərbaycana etdiyi siyasi-mənəvi dəstək hər bir azərbaycanlını qürurlandırır, 
sevindirir. Zəfər paradı isə 44 günlük müharibənin təntənəsi idi.  
 Qəhrəman Azərbaycan əsgəri “ölümün gözünə dik-baxa-baxa son damla qanına kimi savaşdı. 
Qazi oldu, şəhid oldu... Şəhidlərimiz al qanları ilə suladı Qarabağ torpağını. “Torpaq, uğrunda ölən 
varsa, Vətəndir!” ifadəsi tam anlaşıldı Azərbayacanda. Torpağı Vətənə çevirən şəhidlərimizin qanı, 
canı bahasına  tarixi ədalət bərqərar oldu. Vətən övladı şəhid olaraq özü vətənə çevrildi bu torpaqda. 
Biz məhz şəhidlərimizin qan tökdüyü Qarabağa indi Vətən deyə bilirik.  
 Bu yüksək ali zirvəyə çatmaq, üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünüb, Vətən torpağına 
qovuşmaq hər kəsə nəsib olmur. Vətən uğrunda savaşda ölməzlik qazananlara bu gün hamımız 
rəhmət oxuyuruq. Bu gün uşaqdan böyüyə hamımız bizə əbədi qürur yaşadan Şəhidlər xiyabanını 
ehtiramla ziyarət edib, ürəklərdə məskən salan, azadlıq nəğməsi oxuyan şəhidlərimizin, belə övlad 
böyüdən valideynlərimizin qarşısında baş əyirik. Hər biri ayrıca qəhrəman olan, gözəl, yaraşıqlı, 
bir-birindən güclü, ləyaqətli and yerimiz, ziyarət yerimiz şəhidlərimiz.  
 Bəli, 44 günlük müharibənin hər günü qələbə günü idi. Azərbaycan ordusu cəsarət, rəşadət, 
qəhrəmanlıq göstərərək milli ruh nümayiş etdirərək torpaqlarımızı azad etdi. Qazi və şəhidlərimizin 
qanı, canı bahasına bu gün üçrəngli müqəddəs bayrağımız azad Qarabağ torpaqlarında dalğalanır. 
30 illik torpaq həsrətinə, vətən nisgilinə son qoydu qazi və şəhidlərimiz. Bizə zəfər sevinci yaşadan 
şəhidlər! Bizim kimliyimizi, mənliyimizi, şərəfimizi özümüzə qaytaran şəhidlər! Nur icində rahat 
uyuyun! Sayənizdə Qarabağ torpaqlarında tökülən bir damla qan belə yerdə qalmadı!  
 I və II Qarabağ müharibəsində, Vətən yolunda canını fəda edən qazilərimizə şəfa, can sağlığı, 
hazırda yurdumuzu qoruyan cəsur əsgərlərimizə mətin duruş və bütün şəhidlərimizə Allahdan 
rəhmət diləyirik! 
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 With the leadership of the Supreme Commander-in-Chief, Mr. Ilham Aliyev, and the 
courage of the brave Azerbaijani Army, we have been reunited with our eternal lands, our native 
Karabakh. The glorious history of our country's victory has been written. Patriotic War which 
started on September 27, 2020 and lasted 44 days,  ended with a glorious victory. It was the 
Supreme Commander-in-Chief  Ilham Aliyev and the Azerbaijani army that gave us this dignity, 
pride and joy. Despite the fact that our army was provided with powerful military equipment and 
modern weapons, the Supreme Commander-in-Chief stresses in his every speech that this victory 
was achieved by our living army - officers and soldiers. 
 Turkey's political and moral support to Azerbaijan makes every Azerbaijani proud and 
happy. The victory parade was a celebration of the 44-day war. 
 The heroic Azerbaijani soldier “fought to the last drop of his blood, staring death in the 
face. He became a veteran, was martyred ... Our martyrs watered the land of Karabakh with their 
blood. "The land, if anyone dies for it, is the Motherland!" expression was fully understood in 
Azerbaijan. Historical justice was established at the expense of our martyrs` life and blood who 
turned the land into the homeland. As a martyr, he became a motherland in this land. We can 
now call Karabakh the homeland of our martyrs. 
 Not everyone is fortunate enough to reach this high peak, to be covered with the 
tricolor flag of Azerbaijan and to join the Motherland. Today we all thank those who won 
immortality in the war for the motherland. Today, all of us, from children to adults, respectfully 
visit the Alley of Martyrs, which gives us eternal pride, and bow to our martyrs, who sang the 
song of freedom, and our parents, who raised such children. 
 Each of them is a separate hero, more beautiful, more handsome, stronger than each 
other, a worthy, sacred place of oath.  
 Yes, every day of the 44-day war was a day of victory. Demonstrating the national 
spirit, the Azerbaijani army showed courage, bravery and heroism and liberated our lands. 
Today, at the cost of the blood and lives of our veterans and martyrs, our tricolor sacred flag is 
flying in the free lands of  Karabakh. Our veterans and martyrs put an end to 30 years of longing 
for native land and patriotism. Martyrs who gave us the joy of victory! The martyrs who restored 
our identity, self-esteem and honor! May the heavenly host guide you in peace!  Rest in the light! 
Thanks to you, not a drop of blood spilled on the lands of Karabakh remained avenged! 
 We wish health and recovery to our veterans who sacrificed their lives in the first and 
second Karabakh wars for their Motherland, to stand firm to our brave soldiers who are now 
defending our country, and may all our martyrs Rest In Peace! 
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CULTURAL AND COGNITIVE FEATURES OF A WORK OF ART: METHODS AND 

TYPES OF TRANSLATION 

 

BƏDII ƏSƏRIN MƏDƏNI-KOQNITIV XÜSUSIYYƏTLƏRI: TƏRCÜMƏ ÜSULLARI 

VƏ TIPLƏRI 

 

Abdullayeva Güllü Bayram qızı  

 Bakı Slavyan Universiteti  

Açar sözlər: müəllif tərcüməsi, ilkin mətn, tərcümə mətni. 

 

Müəllif-tərcüməçi ilə müəllif olmayan tərcüməçinin etdiyi tərcümə arasındakı fərq ilk növbədə 
dünyanın müxtəlif cür dərk olunmasında, müxtəlif dünyagörüşündə özünü göstərir. İndiki halda 
dünyanın fərdi qavranılmasından danışmaq lazımdır, belə ki, həm müəllif-tərcüməçi, həm də 
müəllif olmayan professional tərcüməçi bilinqvdirlər, istər orijinal mətndə, istərsə də tərcümə 
mətnində əks olunan nəinki dilin, həm də mədəni biliklərin daşıyıcılarıdır. Bununla əlaqədar 
olaraq, görkəmli alim və yazıçı U.Ekoun fikirləri böyük maraq kəsb edir.   
U.Ekonun fikrincə, "tərcümə ... sistemlər arasında yox, mətnlər arasında baş verir" [Эко, с. 42], 
"hər  hansı bir mətni anlamaq üçün (xüsuən də onu tərcümə etmək üçün) onun ifadə etdiyi 
mümkün olan dünya haqqında fərziyyə irəli sürmək lazımdır" [Эко, с. 51]. Başqa sözlə desək, 
tərcümə fəaliyyətinin gedişatında orijinal, ilkin mətn əsasında "ikinci mətn (meqamətn) yaranır 
ki, bu da ilk mətni başqa dil və mədəni mühitdə əvəz edir və onu təmsil edir" [Валеева, с. 20]. 
Bununla yanaşı, meqamətn, və ya hansısa uydurulmuş dünya (U.Ekoya görə) istənilən dil sistemi 
ilə verilə bilər: "linqvistik sistemlər bir-biri ilə müqayisə edilə bilir və ehtimal olunan 
ikimənalılıqdan qurtulmaq olar, bunun üçün mətnləri kontekstlərin işığında və verilmiş mətni 
onun bəhs etdiyi dünya ilə əlaqələndirərək tərcümə etmək lazımdır"  [Эко, с. 55]. Nəticədə, "ilk 
mətnin kommunikativ effektinin ötürülməsinə yönəldilmiş, iki dil, iki mədəniyyət və iki 
kommunikativ situasiya arasındakı fərqlərin qismən şəklini dəyişdiyi" [Швейцер, 1988, с. 75], 
eləcə də tərcüməçinin "ikiqat loyallığı" ilə səciyyələnən – orijinala "sadiq" qurulmuş, adresata və 
onun mədəniyyət normalarına müvafiq" mətn yaranır [Швейцер, с. 75]. Başqa sözlə, tərcümə 
prosesində istər ümumi, istərsə də milli xüsusiyyətlərə malik iki dil, iki linqvomədəniyyət bir-
birinə təsir göstərir.  Tərcüməçinin əsas vəzifəsi "orijinalın əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 
kommunikativ effektini, ilkin mətnin əsasını təşkil edən kommunikativ məqsədini (informativ, 
ekspressiv, emosional, vadaredici) bərpa etməkdir" [Швейцер, с. 75].   
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The difference between an author-translator and a non-author-translator's translation is first of all 
manifested in different perceptions of the world and their worldviews. 
In the current situation, it is necessary to talk about the individual perception of the world, as 
both author-translator and non-author professional translator are bilingual, carriers of not only 
language but also cultural knowledge reflected in both the original text and the translated text. 
The views of prominent scientist and writer U. Eco are of great interest in this regard. 
According to U. Eco, "translation ... takes place not between systems, but between texts" [Eco, p. 
42], "in order to understand any text (specially to translate it) it is necessary to make assumptions 
about the possible world it expresses" [Eco, p. 51]. In other words, in the course of the 
translation, on the basis of the original, primary text, "a second text (megatext) is created, which 
replaces the first text in another language and cultural environment and represents it." [Valeeva, 
p. 20]. In addition, the megatext or any fictional world (according to U. Eco) can be given by any 
language system: "linguistic systems are comparable to each other and it is possible to get rid of 
possible ambiguity by translating texts in the light of contexts and linking the given text to the 
world it speaks of [Ecо, p. 55]. As a result, the text appears which is “aimed at conveying the 
communicative effect of the first text, partially changes the differences between the two 
languages, two cultures and two communicative situations” [Schweitzer, 1988, p. 75] and is 
characterized by the translator's “double loyalty” – “faithful” to the original, in accordance with 
the addressee and his cultural norms [Schweitzer, 1988, p. 75]. In other words, in the process of 
translation, two languages and two linguacultural, which have both general and national features, 
influence each other. The main task of the translator is to "restore the intended communicative 
effect of the original, the communicative purpose (informative, expressive, emotional, 
persuasive) that forms the basis of the original text" [Schweitzer, p. 75]. 
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SHUSHA IS THE CRADLE OF CULTURE 

MƏDƏNİYYƏTİN BEŞİYİ ŞUŞA 
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Əməkdar İncəsənət Xadimi AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun 

“Qafqaz Albaniyasının Memarlıq və İncəsənəti” şöbəsinin müdiri 

 

 

 

Açar sözlər: Şuşa, Pənahabad, teatr, Otello, xalça, ipək, memarlıq, imarət 

Şuşa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin məşhur şəhərlərindən biridir. Şəhərin əsası XVIII 
əsrdə Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuşdur. Xanlıqlar dövründə yaranan bu şəhər təkcə öz 
memarlıq simasına, şəhəri əhatə edən ikiqatlı möhtəşəm qala divarlarına görə deyil, həmçinin 
həddən artıq zəngin və istedadlı insanların yaşadığı bir şəhər kimi məşhur idi. Şəhər yüksək 
meyarlı sənət əsərləri, o cümlədən bəzəkli ipək parçalar və öz gözəlliyi ilə göz qamaşdıran 
xalçaları ilə də məşhur idi. Digər xanlıqların baş şəhərlərindən fərqli olaraq burada teatr və 
çalışan istedadlı aktyorlar nəinki Azərbaycan ədəbiyyatından götürülən tamaşalar, həmçinin 
Avropanın məşhur yazıçılarının, o cümlədən Şeksprin “Otello” və digər əsərləri də tamaşaya 
qoyulurdu. 

Səyahətçilərin yazdıqlarına görə, Şuşada 2000 bina var imiş. Bu binalarda 10000 - ə 
yaxın insan yaşayırdı. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində şəhərdə 2983 ev var idi. Şuşada 
ümumilikdə 52 küçə, 116 döngə, şəhər parkı, 36 yeməkxana, 879 usta emalatxanası və 2000 
dükan vardır. Həmçinin ipək parça və xalça fabriki də burada mövcud olmuşdur. Şuşada 10 ədəd 
məktəb var idi. Onun 7-si tatar (yəni türk) məktəbi  idi. 10-15  mədrəsə var idi. 

Şuşa öz ziyalı təbəqəsi ilə seçilirdi. Burada 95 şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 26 
rəssam, 5 astronom, 16 memar, 16 həkim və 40 – a yaxın müəllim var idi. Bu şəhər istedadlar, 
alimlər, bəstəkarlar şəhəri idi. Başqa sözlə Şərq musiqisinin şahı olan muğamın mərkəzi məhz 
Şuşa şəhəri idi. Başqa sözlə istedadlar şəhəri idi.  

 Şəhər şərq və qərbin şəhərsalma prinsiplərinin vəhdətini özündə əks etdirirdi. Mərkəzdə 
meydan, ticarət mərkəzləri yerləşirdi. Şəhərin relyefinə uyğun olaraq mərkəzdən aşağı ətrafın 
kənarlarına doğru enli daşla hörülmüş 17 əsas küçə aşağıdakı çaya doğru uzanırdı. Hər 
məhəllədə məscid, hamam, mədrəsə və bulaq  var idi. Səyahətçilərin verdiyi məlumatına görə bu 
şəhər təkcə Qafqazın deyil, Avropanın da maraqlandığı bir şəhərə çevrildi. Aleksandr Düma bu 
şəhərin ziyalılarının bir neçə xarici dil bilməsinə təəccübənirdi. Onlar səyahətçi ilə fransızca 
danışırdı.  
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Şəhərdəki zəngin ailələrinin uşaqları, yəni oğlan və qızları Peterburq, Moskva, Paris , 
London və Roma şəhərlərində təhsil alırdılar. Əhali milli və Avropa geyimləri geyinirdi. 
Qadınlar nə çadra, nə də paranca istifadə etmirdilər. 

Şəhərdə tək zəngin insanların evləri deyil, ümumiyyətlə yaşayış obyektləri 
monumentallığı ilə Xan Sarayından fərqlənmirdi. Məsələn, Hacıqululuların sarayında 46 otaq, 2 
böyük zal var idi.  

XVIII-XIX ərslərdə Şuşa Şərqin ticarət və mədəni mərkəzlərindən birinə çevrilir. Şəhərə 
gələn səyahətçilər, yazıçılar, rəssamlar buradan gedərkən xatirə olaraq şəkil çəkdirir və hədiyyə 
olaraq zərgərlik əşyaları aparırdılar. 

 

 

 

 

 

ŞUŞA KÜLTÜR BEŞİYİ 

     Anahtar kelimeler: Şuşa, kültür, mimarlık, Penahabad, Otello, imaret                       

Şuşa, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin ünlü şehirlerinden biridir. Şehir, 18. yüzyılda 
Panahali han tarafından kurulmuştur. Hanlık döneminde kurulan bu şehir, sadece mimari 
görünümü, şehri çevreleyen muhteşem çifte kale surları ile değil, aynı zamanda son derece 
zengin ve yetenekli insanların yaşadığı bir şehir olarak da biliniyordu. Şehir ayrıca süslü ipek 
kumaşlar ve göz kamaştırıcı halılar dahil olmak üzere yüksek kaliteli sanat eserleriyle ünlüydü. 
Diğer hanlıkların başkentlerinden farklı olarak, tiyatro ve yetenekli oyuncular sadece 
Azerbaycan edebiyatında değil, aynı zamanda Shakespeare'in Othello'su ve diğerleri dahil olmak 
üzere ünlü Avrupalı yazarların eserlerinde de çalıştı. 

Gezginlere göre Şuşa'da 2.000 bina varmış. Bu binalarda yaklaşık 10.000 kişi yaşıyordu. 
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında şehirde 2.983 hane bulunuyordu. Şuşa'da 52 cadde, 116 
viraj, şehir parkı, 36 kantin, 879 atölye ve 2.000 dükkan bulunmaktadır. Burada bir ipek ve halı 
fabrikası da vardı. Şuşa'da 10 okul vardı. Bunlardan 7'si Tatar (yani Türk) okullarıydı. 10-15 
medrese vardı. 

Şuşa entelijansiyasıyla ayırt edilirdi. 95 şair, 22 müzikolog, 38 şarkıcı, 26 sanatçı, 5 
astronom, 16 mimar, 16 doktor ve 40'a yakın öğretmen vardı. Bu şehir yeteneklerin, bilim 
adamlarının ve bestecilerin şehriydi. Yani Doğu müziğinin kralı olan muğamın merkezi Şuşa 
şehriydi. Başka bir deyişle, bir yetenekler şehriydi. 

Şehir, Doğu ve Batı'nın kentsel planlama ilkelerinin birliğini yansıtıyordu. Merkezde 
meydan ve alışveriş merkezleri vardı. Şehrin kabartmasına göre, merkezden alt kenarlara kadar 
geniş taşlarla döşenmiş 17 ana cadde, aşağıdaki nehre kadar uzanıyordu. Her mahallede camiler, 
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hamamlar, medreseler ve pınarlar vardı. Gezginlere göre bu şehir sadece Kafkasya'da değil, 
Avrupa'da da ilgi gören bir şehir haline geldi. Alexander Dumas, şehrin entelijansiyasının birkaç 
yabancı dil bilmesine şaşırdı. Gezginle Fransızca konuştular. 

Şehirdeki zengin ailelerin  kız ve erkek çocukları St. Petersburg, Moskova, Paris, Londra 
ve Roma'da eğitim görüyordu. Nüfus ulusal ve Avrupa kıyafetleri giyiyordu. Kadınlar başörtüsü 
veya peçe takmazlardı. 

Sadece şehirdeki zenginlerin evleri değil, genel olarak konut binaları da anıtsallıkları ile 
Han'ın Sarayı'ndan farklı değildi. Mesela Hacıgululu sarayında 46 oda ve 2 büyük salon vardı. 

XVIII-XIX yüzyıllarda Şuşa, Doğu'nun ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline geldi. 
Şehre gelen gezginler, yazarlar ve sanatçılar hatıra olarak fotoğraf çektirdiler ve hediye olarak 
mücevher alıyordular. 

 

 

 

 

 

Keywords: Shusha, Panahabad, culture, city, buildings, theatre   

Shusha is one of the famous cities of the Karabakh region of Azerbaijan. The city was 
founded in the 18th century by Panahali khan. Founded during the khanate period, this city was 
known not only for its architectural appearance, the magnificent double castle walls surrounding 
the city, but also as a city inhabited by extremely rich and talented people. The city was also 
famous for its high-quality works of art, including ornate silk fabrics and dazzling carpets. 
Unlike the capitals of other khanates, the theater and talented actors performed not only 
performances from Azerbaijani literature, but also works by famous European writers, including 
Shakespeare's Othello and others. 

According to travelers, there were 2,000 buildings in Shusha. About 10,000 people lived 
in these buildings. At the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, there were 
2,983 houses in the city. Shusha has a total of  52 streets, 116 bends, a city park, 36 canteens, 
879 master workshops and 2,000 shops. There was also a silk and carpet factory. There were 10 
schools in Shusha. 7 of them were Tatar (ie Turkish) schools. There were 10-15 madrasas. 

Shusha was distinguished by its intelligentsia. There were 95 poets, 22 musicologists, 38 
singers, 26 artists, 5 astronomers, 16 architects, 16 doctors and about 40 teachers. This city was a 
city of talents, scientists and composers. In other words, the center of mugham, the king of 
oriental music, was the city of Shusha. In other words, it was a city of talents. 

The city reflected the unity of the principles of urban planning of the East and the West. 
In the center there were squares and shopping centers. In accordance with the relief of the city, 
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17 main streets, paved with wide stones from the center to the lower edges, stretched to the river 
below. There were mosques, baths, madrasas and springs in each neighborhood. According to 
travelers, this city has become a city of interest not only in the Caucasus, but also in Europe. 
Alexander Dumas was surprised that the city's intelligentsia knew several foreign languages. 
They spoke French with the traveler. 

The children of rich families in the city, their boys and girls, were educated in St. 
Petersburg, Moscow, Paris, London and Rome. The population wore national and European 
clothes. Women did not wear headscarves or veils. 

Not only the houses of rich people in the city, but also the residential buildings in general 
did not differ from the Khan's Palace by their monumentality. For example, there were 46 rooms 
and 2 big halls in the palace of Hajigululu. 

In the XVIII-XIX centuries, Shusha became one of the trade and cultural centers of the 
East. Travelers, writers, and artists who came to the city took pictures as souvenirs and carried 
jewelry as gifts. 
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RAYON MUZEYLƏRINƏ BAXIŞ) 
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AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi İnnovasiyalar və təhsil proqramları  şöbəsinin 
elmi   işçisi, dissertant 

 

Açar sözlər: Qarabağ, muzey, mədəniyyət, gənc nəsl. 

Qarabağ müharibəsinin acılarını və dəhşətlərini gəncliyimizə , gələcəyimizə çatdıran işğaldan 
xilas edilmiş muzeylərimizin timsalıda görmək mümkündür. Təssüf ki, təcavüzün yazılmayan 
qanunları çoxdur, kim güclüdürsə, o da haqlıdır. Dünya mədəniyyətinə , elminə sahib olmaq 
üçün nə qədər müharibə aparılıb, günahsız qanlar tökülüb. Yaradıcılığının əsasını müharibə 
mövzusu  təşkil edən Vasil Bıkovun fikirinə görə” müharibə  və mədəniyyət bir araya gəlmir, 
onlar ayrı -ayrı dillərdə danışır.” Onun bu fikiri ilə razılaşıb deyə bilərik ki, Qarabağ 
müharibəsində Azərbaycan xalqının  minlərlə maddi və mənəvi mədəniyyətini özündə əks 
etdirən nümunələri məhz Ermənistanın torpaqlarımıza əssasız iddiası nəticəsində baş verən  
müharibənin qurbanlarına  çevrildi. Uzun illər  erməni vandalları tərəfindən  işğala məruz qalmış  
ərazilərimizdə yüzlərlə eksponatı  dağıdılmış, yandırılmış, talan edilmiş, muzeylərin acı aqibəti  
biz muzeyşünasları  narahat edən danılmaz  faktordu. Əfsuslar olsun ki, 30 ilə yaxın bir müddət 
ərzində  Ermənistanın işğal altında saxladığı ərazilərdə 150 000- dən çox daşınan mədəni-irs 
nümunələri, o cümlədən 4 dövlət rəsm qaleriyasından 376 rəsm əsəri, 761 kitabxanadan 4,6 
milyon kitab, 13 arxivdən 260 000 arxivləşdirilmiş  sənəd, vətəndaşların səxsi kolleksiyalarında 
saxlanan 50 000-dən çox tarixi əhəmiyyətli məişət əşyaları, 22 muzeydən  102 min 757 muzey 
eksonatı ermənilər tərəfindən qarət edilərək ermənistana aparılmışdır. Ötən ilin sentyabırından 
başlayaraq xalqımızın haqq işi uğrunda apardığı 44 -  günlük mübarizə  işğal altında saxlanılmış 
torpaqlarımızın  öz həqiqi sahiblərinə qaytarılması  ilə nəticələndi. Çox keçmədi ki, “Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarəetmənin təşkili 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 29 oktyabr tarixli 1170 nömrəli 
Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində, tarix 
və mədəniyyət obyektlərinin ilkin inventarlaşdırılması və mühafizəsi məqsədilə  abidələrin və 
mədəniyyət müəssələrinin monitorinqlərinə başlanıldı. Aparılan monitorinqlər zamanı 571 
mədəniyyət müəssisəsi aşkar edilmişdir ki, onlardan 286-sı kitabxana, 237-si mədəniyyət evi və 
klub müəssisəsi, 19-u muzey, 24-ü uşaq musiqi məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si qalereyadır. 
Müəssisələrin hamısı demək olar ki, tamamilə dağıdılmış vəziyyətdədir. Artıq, qalib ölkə kimi 
erməni saxtakarlığının qarşısının alınmasında, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
Qarabağın tarixi, iqtisadiyyatı, elmi, təhsili və mədəniyyəti, baş vermiş münaqişələr, yerli 
əhaliyə qarşı erməni vəhşilikləri haqda məlumatların, bütövlükdə Qarabağ həqiqətlərinin həm 
ölkə daxilində, həm də dünya ictimaiyyətinə qərəzsiz çatdırılmasında bir sıra sahələrin 
mütəxəssisləri kimi  muzeyşünasların  da qarşısında mühüm vəzifələr dayanır. Hesab edirik ki,  
bu vəzifələrdən biri də vaxtilə işğala məruz qalmış və bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu və 
Ali Baş Komandanın siyasi iradəsi nəticəsində geri qaytardığımız Azərbaycan torpaqlarında 
tarixən mövcud olan Qarabağ maddi mədəniyyət nümunələrini özündə əks etdirən muzeylərin 
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təbliğ edilməsi, elmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasıdır. Məqalədə işğaldan azad 
edilmiış rayon muzeylərinin hazırkı vəziyyəti və  fəaliyyəti haqqında araşdırmalar yer alacaq. 

 

 

                                                      SAMMARY 

 

Keywords: Karabakh, museum, culture, tick generation. 

 

It is important for museologists as experts in a number of fields to provide information about the 
history, economy, science, education and culture of Karabakh, an integral part of Azerbaijan, 
conflicts, Armenian atrocities against the local population, as well as the realities of Karabakh as 
a whole. positions stand. We believe that one of these tasks is to promote museums, scientific 
research and studies, which reflect the historical examples of Karabakh material culture in the 
lands of Azerbaijan, which were once occupied and returned today as a result of the political will 
of the victorious Azerbaijani army and the Supreme Commander-in-Chief. The article will 
include research on the current state and activities of the liberated regional museums. 
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Xülasə 
XX əsrin ilk onilliyi Azərbaycan xalqının tarixinə milli özünüdərketmə, oyanış, milli 

şüurun və milli idealın şəkilləndiyi dövr kimi yazılmışdır. Şübhəsiz ki, milli ideal məsələsinin 
formalaşmasında milli ədəbiyyatımızın və öndə gələn ziyalıların xidmətləri böyükdür. 

Məqalə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan publisistik nəsrində milli ideal məsələsinin 
qoyulmasında müstəsna xidmətləri olan Nəriman Nərimanov, Firidun bəy Koçərli, Üzeyir 
Hacıbəyov yaradıcılığının əsas mövzu və ideyaları üzərində qələmə alınmışdır.  

Onların  milli ruhunun tərcümanı olan əsərlərində, publisistik yazılarında milli ideal 
düşüncələri öz əksini tapmışdır. Bu düşüncələr milli birlik, qadın hüquqlarının təmin 
olunması, sağlam təfəkkürlü, dünyaya elm və mədəniyyət yönündən inteqrasiya edəcək 
gənclərin yetişdirilməsi, ana dilinin qorunması və digər milli məsələlər daxilində təzahür 
etmişdir. Mütərəqqi ziyalıların qələmə aldıqları publisistik məqalələrdə milli məsələlərin 
qoyuluşu  milli şüurun formalaşmasında mühim əhəmiyyətə malik olduğundan bütün dövrlər 
üçün aktuallıq kəsb edir. 

Açar sözlər: Nərimanov, Köçərli, Hacıbəyov, publisistik, nəsr, milli ideal 
 

Summary 
The first decade of the 20th century is inscribed in the history of Azerbaijan as a period of 

national identity, national awakening and formation of a national ideal. Undoubtedly, our 
national literature and the leading intellectuals have played a significant role in the formation 
of the national ideal.   

The article is devoted to the main themes and ideas in the works by Nariman Narimanov, 
Firidun bey Kocharli and Uzeyir Hajibeyov, who made an exceptional contribution to the 
formation of the national idea in Azerbaijani publicistic prose of the early 20th century. 
Literary and publicistic works reflecting the national spirit of these intellectuals glorify 
national ideals. These ideals were manifested in the context of such national issues as national 
unity, protection of the mother tongue, women's rights, the development of sane young people 
who will integrate into the world in terms of science and culture, etc. The inclusion of 
national issues in the journalistic articles by progressive intellectuals is relevant for all 
periods, as it is important in the formation of national consciousness. 

Keywords: Narimanov, Kocharli, Hajibeyov, Azerbaijani literature, publicistic prose, 
national ideal 
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THE ROLE OF BLOG TECHNOLOGIES IN LEARNING THE ENGLISH 
LANGUAGE 

 
Hasanova Aybaniz Azik 

Azerbaijan Medical University 
 

 
In recent years, the integration of information technology in all spheres of society, of 

course, has not gone by the educational process. All the resources available in the Internet and 
the virtual world open new horizons for the learning process, creating new communicative 
tasks. Thus, through the Internet, people can easily communicate with each other both in 
writing and orally, share ideas and opinions in different content, and become participants in 
the exchange of information at a new level of communication. 

Among real-time communication languages, English has a superior position and is 
widely used. So, any site, portal, blog, etc. When looking at Internet resources, an English-
language version is also placed to ensure the secularity of the information provided and to 
make it understandable to a wider audience. It should be noted that the Internet has an 
exceptional role in the globalization of the English language. The term "global language" was 
firstly used by the English researcher D. Crystal [5]. He notes that the global language 
performs three main functions: 1) the global language is recognized as a state for most 
countries; 2) global language has a special status in international institutions, business, legal 
system, advertising, mass media, mass culture; 3) Global language has a certain advantage 
over languages taught as a foreign language in other countries. 

In addition to being a global language, English is an important and highly demanded 
subject in the modern education system. English, which is taught as a foreign language in our 
country, opens wide horizons and opportunities for integration into the world community, and 
the great burden of this now falls on the virtual space. 

In this regard, the search for new methods and tools for learning and teaching English, 
the process of further improving the existing technological tools is still ongoing, and the 
search in this direction has gained more intensity. Although interactive methods have a higher 
advantage among them, it is worth mentioning online activities as an alternative. Online 
activity during the language acquisition process has the following advantages: students 
develop communicative skills faster than conventional methods; facilitates language learning 
through mistakes and attempts; broadens students' worldview; expands the learner's area of 
interest and motivates the learner; helps to understand the subtleties of language; creates an 
incentive to learn the language freely; helps to overcome the language barrier; helps to 
communicate with language speakers; provides regular language learning [6]. 

Along with all this, the teacher faces a key task: to choose the most effective and correct 
method at a time when there are plenty of virtual tools, Internet tools, to make the right choice 
by analyzing their pros and cons. Virtual blogs are one of the tools that play an exceptional 
role in learning the English language among Internet resources (the English word web log - 
blog is used in the sense of recording events). Blogs are websites or web pages with 
constantly updated content in the form of small texts with informative content. The passages 
of text attached here are accompanied by pictures and multi-media appropriate to the content 
of the information, and are open to readers and Internet users to write comments. 

Noting the special role of blogs in learning English, PV Sysoyev notes that blog 
technologies have the following didactic features: public (the blog is open to any Internet 
user); authorship and moderation (he becomes the author of the text published on the blog, 
and he can edit, delete, as well as change its subject and content at any time), etc. By noting 
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this, the author comes into conclusion that these didactic features play an important role in the 
development of the learner's reading and writing skills [1]. 

One of the authors of blog technology methods is J. Bloch. One of the methods he 
suggested was that one of the students write an essay on a blog and then discuss it with 
comments. [3]. Another method of the author is to organize discussions in a foreign language 
among students on the Internet, and in the framework of these discussions, everyone shares 
about the events and happenings that he has seen and read. Due to this, their communicative 
activity is developed [4]. 

 Experimental research by other authors has shown that blogging in a foreign language 
significantly develops students' writing skills in a foreign language, thanks to which they 
better master the grammar of the language and, in particular, the syntax of the text [2]. 

Thus, although blogs are not intended as a tool for language teaching, their proper use 
has an exceptional role in the acquisition of a foreign language, both collectively and 
individually. 

Key words : online-activity, virtual sphere, internet, blog, English language 
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UNMOTIVATED LACUNAS WHICH ARE FORMED DURING TRANSLATION FROM 
ENGLISH INTO AZERBAIJANI AND THEIR INTERPRETATION 

 
İNGILIS DILINDƏN AZƏRBAYCAN DILINƏ TƏRCÜMƏ ZAMANI FORMALAŞAN 

MOTIVLƏŞMƏYƏN LAKUNLAR VƏ ONLARIN INTERPRETASIYASI 
 

Doktorant Əkbərli Turan Telman qızı 
Bakı Slavyan Universiteti 

 
 

                   Açar sözləri: lakun, lakunalogiya, lakunların təsnifatı, motivləşməyən lakunlar. 
İki dilin və mədəniyyətin müqayisəsi zamanı yaranan “lakun” latın sözüdür və “boşluq” mənasını 
ifadə edir. Lakunlar və onlarla bağlı problemləri öyrənən elm sahəsi “lakunalogiya” adlanır. Belə 
boşluqlar XIX əsrdən sistemli şəkildə tədqiq olunmağa başlanılmış, 1970-1980- ci illərdə etno-
psixolinqvistikanın inkişafından sonra daha geniş  öyrənilmişdir. Bu termin ilk dəfə 1958-ci ildə 
Vine və Darbelne (Fransa-Kanada dilçilik məktəbi) tərəfindən dünya dilçiliyinə, Y.S. Stepanov 
tərəfindən isə rus dilçiliyinə təqdim olunmuşdur. Lakunlara hər bir dildə rast gəlmək mümkündür. 
Dilçilkdə lakunların müxtəlif təsnifatları verilir. İfadə etdikləri mənaya uyğun olaraq lakunların 
leksik, qrammatik, üslubi, etnoqrafik, psixoloji, davranış, kinesik, mətn lakunları olmaqla 
müxtəlif növləri mövcuddur. Verilmiş tədqiqat işində bizi konkret olaraq ingilis dilindən Azərbaycan 
dilinə tərcümə zamanı dilimizdə formalaşan motivləşməyən lakunlar maraqlandırır. Bəzən eyni bir 
anlayış həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində mövcud olsa da, ingilis dilindən fərqli olaraq, 
Azərbaycan dilində həmin anlayışı ifadə edən konkret bir söz yaxud söz birləşməsinə rast gəlmirik. 
Sadəcə olaraq, ingilislər həmin anlayışı sözlə adlandırmağı vacib bilmiş, Azərbaycan xalqı isə bunu 
əhəmiyyətli hesab etməmişdir. Bu halda tərcümə zamanı dilimizdə boşluq, probel, daha dəqiq desək, 
motivləşməyən lakun formalaşır. Məsələn, “fortnight” sözü Kembriç lüğətində “a period of two 
weeks” şəklində izah olunur. İngiliscə-Azərbaycanca lüğətdə isə “fortnight” sözünün tərcüməsi 
dilimizdə “iki həftə, on dörd gün” şəklində verilmişdir. Goründüyü kimi ingilis dilindən fərqli 
olaraq, dilimizdə bu anlayışı ifadə edən konkret bir söz yoxdur. İngilis dilində istifadə olunan 
“football widow/golf widow”, “refrigerator rights”, “siblings”, “quarter”, “earworm”, “closet 
music”, “facepalm” kimi söz və söz birləşmələri eyni şəkildə Azərbaycan dilində motivləşməyən 
lakun hesab olunurlar.  
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Abstract 
 
Key words: lacunas, lacunology, classification of lacunas, unmotivated lacunas. 
 
Lacuna, which is formed when comparing two languages and cultures, is a latin word and means 
“gap, space”. The science, which investigates lacunas and the problems related with them, is called 
“lacunology”. After the improvement of ethno-psycholinguistics, lacunas have been studied more 
widely. This term is first introduced by Canadian linguists J.P.Vinay and J.Darbelnet. In Russian 
linguistics it is first learned by Y.S.Stepanov. Lacunas exist in all languages. There are several well-
known classifications of lacunas in linguistics. According to their meaning and function, lexical, 
grammatical, stylistic, ethnographic, psychologistic, behavioral, kinesthetic lacunas differ from 
one another. In our research work we are mainly interested in unmotivated lacunas. Sometimes one 
and the same notion or idea may exist in both comparative languages, but due to the historical-
cultural or any other reason, native speakers of one of these languages haven’t called or considered it 
important to call this notion. As the result of it, unmotivated lacunas are formed. For example, the 
word “fortnight” is explained as “a period of  two weeks” in Cambridge Leraner’s Dictionary. In 
our language it’s impossible to call this notion with one word. This notion is given in Azerbaijani as 
“iki həftə, on dörd gün”. In English words and expressions such as  “football widow/golf widow”, 
“refrigerator rights”, “siblings”, “quarter”, “earworm”, “closet music”, “facepalm” etc. may 
also form unmotivated lacunas in the Azerbaijani language. 
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VICTORY IS WRITTEN ONLY ON THE FOREHEADS OF THE VICTORIOUS 
PEOPLE AND ONCE AND FOR ALL. 

 
Tunzala Zeyvaliyeva 

Institute of Dendrology of ANAS 
Azerbaijan, Baku city, Mardakan settlement, S. Yesenin 89, Az1044 

 
Keywords: Supreme Commander-in-Chief, November 8, Kharibulbul, Zafar TV, 

Institute of Dendrology 
There is no sense of pride in being a soldier of the victorious army and a citizen of the 

victorious people. We are proud of our brave sons, who have advanced with their lives, blood, 
spirit and all their existence to the call of our lands, which have been under the enemy's 
footsteps for years, giving us the joy of victory. 

In connection with the Victory Day, dedicated to the date of the great victory of the 
Azerbaijani Army for 44 days under the leadership of the Supreme Commander-in-Chief, the 
celebration of the Victory Day in order to demonstrate their bravery, the Republican drawing 
competition on "Kharibulbul" consisting of photos and handicrafts of young artists was held 
at the Institute of Dendrology of ANAS. 

Organized by the Public Relations Department of the Institute of Dendrology, Zafar 
TV channel dedicated to the historic day of the Victory Day has been launched. Within the 
framework of the program, a series of programs dedicated to our veterans and martyrs are 
prepared and shown for their heroism in the liberation of our lands. Martyrs do not die when 
they are shot, they die when they are forgotten, and it is the civic duty of each of us to always 
make live in our hearts these sons who gave us the joy of victory through their martyrdom. As 
part of the program, the Martyrs are presented with a Certificate of Honor, their families are 
presented with photos of the Martyrs and financial assistance. 

After the glorious victory, scientists and researchers of ANAS together with 
representatives of the Ministry of Ecology and Natural Resources inspected the area to study 
the damage caused to nature and the forests of Zangilan region, which were ruthlessly looted 
by Armenians. Another program about the results of the monitoring was published under the 
title "The Great Return". The program spoke about our liberated natural monuments, forests 
and future restoration work in those areas. 

The events organized by the institute tell about the historical masterpiece of President 
Ilham Aliyev, who signed the victory in the name of the Commander-in-Chief, both on the 
battlefield and on the victorious diplomatic front, and there are feelings of pride. 

The people of Azerbaijan are closely united around their leader, glorious Supreme 
Commander-in-Chief. Our brave people, with their high patriotic spirit and invincible army, 
will never be defeated again. Several generations will live happily and freely in Karabakh 
under our tricolor flag. Long live the people of Azerbaijan! 
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THE SCIENTIFIC-THEORETICAL ESSENCE OF THE SECOND KARABAKH WAR 
AND THE GREAT VICTORY AND ITS ROLE IN EDUCATING THE PUBLİC 
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Conditions of the Second Karabakh-Patriotic War: 20% of the territory of Azerbaijan has 
been occupied by Armenia since the 88s of the XX century and has been enslaved for more than 
30 years.  
Adopted international documents: A number of legal acts have been adopted by international 
organizations regarding the departure of Armenian terrorists from the occupied territories of 
Azerbaijan: 53 important Resolutions adopted by the UN Security Council and other 
Organization in  1993-2008. 
 Position of the Azerbaijani state: Despite the occupation of 20% of its territory for more than 
30 years, patience and restraint have been demonstrated to ensure international peace. 
Armenia's position: the Armenian occupiers did not take any measures to invade the territory of 
Azerbaijan, on the contrary, the policy of occupation was continued and attempts were made to 
expand the occupied territory on a regular basis.  
Conclusion: Thanks to the correct and agile diplomacy of the President of the Republic of 
Azerbaijan, the Supreme Commander-in-Chief, Mr. Ilham Aliyev, decides to instruct the Victory 
Army to launch a counterattack on September 27, 2020. Occupying Armenia's military 
provocation against Azerbaijan and firing on military positions and settlements resulted in the 
liberation of the city of Susha on November 8, 2020 from the 44-day Patriotic War and the Great 
Victory.  
The Great Victory is the miracle of God: One of the three miracles that took place in the 
recent history of the Turkish nation's struggle was the Battle of Chanakkale in 1915; The failure 
of the coup attempt in Turkey on July 15, 2016 is the  second miracle ;The Great Victory, 
achieved in the 44-day war in 2020  is the third miracle. May God have mercy on all our martyrs. 
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MECHANISMS OF IMPACT ON INTERSTATE RELATIONS BETWEEN 
AZERBAIJAN AND TURKEY 

 

AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA İMZALANMIŞ MÜQAVİLƏLƏRİN 
DÖVLƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRƏ TƏSİR MEXANİZİMLƏR 

 

Samir Hümbətov 

“Atlas” Araştırmalar Mərkəzinin əməkdaşı 

 

SSRİ-nin dağılması nəticəsində 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. 
Müsətilliyimizin bərpasında bir neçə gün sonra, yəni 9 noyabr 1991-ci ildə Türkiyə rəsmi şəkildə 
Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı və tərəflər arasında qarşılıqlı siyasi-diplomatik əlaqələr 
qurulmağa başlandı. Müstəqilliyin ilk vaxtlarında o dövrün şərtlərinə uyğun olaraq tərəflər 
arasında genişmiqyaslı əlaqələr qurula bilməsə də, 9 fevral 1994-cü ildə “Azərbaycan 
Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə 
Müqavilə” imzalandı. İmzalanmış bu müqavilə tərəflər arasında ilk genişmiqyaslı müqavilə 
olmaqla yanaşı, həm də iki qardaş ölkə arasında əlaqələrin inkişafına, xüsusilə də hərbi sahədə 
əlaqələrin inkişafına mühüm təsir göstərdi.  

Dəyişən dünya siyasətinin şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında mövcud olan 
münasibətlər də dəyişim və inkişaf tələb edirdi. Məhz dünya siyasətinin dəyişən şərtlərini nəzərə 
alaraq 16 avqust 2010-cu ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti 
Abdullah Gül arasında 5 bölmədən və 23 maddədən ibarət “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə” imzalandı. 
Tərəflər arasında imzalanmış müqavilənin iki bölməsi və 9 bəndi məhz hərbi-siyasi və 
təhlükəsizlik məsələləri, həmçinin hərbi və hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri əhatə edirdi. 
Tərəflər arasında imzalanmış bu müqavilə təkcə dövlətlərarası deyil, eyni zamanda beynəlxalq 
səviyyəli müqavilədir. 

II Qarabağ savaşından sonra regionda və dünyada yaranmış vəziyyət tərəflər arasında 
imzalanmış anlaşmanın yenilənməsini və əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsinə ehtiyac 
olduğunu göstərdi. Bütün bunları nəzərə alan tərəflər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və 
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə 15 iyun 2021-ci ildə işğaldan yenicə azad 
edilmiş Şuşa şəhərində 21 maddədən ibarət “Şuşa Bəyannaməsi”ni imzaladılar. Tərəflər arasında 
imzalanmış “Şuşa Bəyannaməsi”ndə də əsas diqqəti çəkən bəndlər iki qardaş dövlət arasında 
hərbi-təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməsini nəzərdə tutan 
bəndlərdir. 

Azərbaycan və Türkiyə arasında 9 fevral 1994-cü il, 16 avqust 2010-cu il və 15 iyun 2021-ci il 
müqavilələrində xüsusilə vurğulanan əsas müddəa 13 oktyabr 1921-ci ildə imzalanmış “Qars 
Müqaviləsi”nə əsaslanmasıdır.  

Açar sözlər: Qars Müqaviləsi, Azərbaycan, Türkiyə, Hərbi əməkdaşlıq 
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As a result of the collapse of the USSR, on October 18, 1991, Azerbaijan regained its 
independence. A few days after the restoration of our independence, that is, on November 9, 
1991, Turkey officially recognized the independence of Azerbaijan and began to establish 
mutual political and diplomatic relations between the parties. Although large-scale relations 
between the parties could not be established in the early days of independence in accordance 
with the conditions of that time, on February 9, 1994 the "Agreement on the development of 
friendship and comprehensive cooperation between the Republic of Azerbaijan and the Republic 
of Turkey" was signed. This agreement was not only the first large-scale agreement between the 
parties, but also had a significant impact on the development of relations between the two 
brotherly countries, especially in the military sphere. 

In accordance with the conditions of the changing world policy, the existing relations between 
Azerbaijan and Turkey also required change and development. Taking into account the changing 
conditions of world politics, on August 16, 2010 the President of Azerbaijan Ilham Aliyev and 
the President of Turkey Abdullah Gul signed the "Agreement on Strategic Partnership and 
Mutual Assistance between the Republic of Azerbaijan and the Republic of Turkey" consisting 
of 5 sections and 23 articles. The two sections and 9 paragraphs of the agreement signed between 
the parties covered military-political and security issues, as well as military and military-
technical cooperation. This agreement signed between the parties is not only interstate, but also 
international. 

The situation in the region and the world after the Second Karabakh War showed the need to 
renew the agreement signed between the parties and further deepen relations. Taking all this into 
account, the parties signed a 21-article "Shusha Declaration" on June 15, 2021 in the newly 
liberated city of Shusha with the participation of President of Azerbaijan Ilham Aliyev and 
President of Turkey Recep Tayyip Erdogan. The main points of the "Shusha Declaration" signed 
between the parties are the items aimed at further deepening military-security and defense 
cooperation between the two brotherly states. 

The main provision emphasized in the agreements between Azerbaijan and Turkey of February 
9, 1994, August 16, 2010 and June 15, 2021 is based on the "Kars Agreement" signed on 
October 13, 1921. 

Keywords: Kars Agreement, Azerbaijan, Turkey, Military cooperation 
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OŞ ŞEHRİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN UYGULANMAMIŞ POTANSİYELİ  

 

Assoc. Prof. Dr. Amanbek MURZAKMATOV 
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Lect. Umidjon TECHABOEV  
Osh state university 

ÖZET 

İç ve dış turizmi geliştirme sırasında tarihi ve kültürel etkenler büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
tarih ve kültür gezileri sevenlerin (yerli ve yabancı turistlerin) ilgisini çekebilmek için ilk önce ülke 
ve şehir kapsamındaki tarihi mekânları ele almak mühim bir iştir. Çünkü tarihi ve kültürel âbideler 
sadece ilgili uzmanların araştırma yapacakları yer değil, aynı zamanda turistlerin ilgi odağı olan 
mekândır. Herhangi bir ülkenin ve bölgelerin kültürü, ekonomisi, siyaseti bakımından o ülkenin ve 
bölgenin merkezi olarak her şehir özel bir  avantajlara sahiptir ve hem vatandaşlara, hem de yabancı 
turistlere yönelik mükemmel bir turizm merkezini oluşturabilir. Bilhassa günümüzde, tarihi ve 
kültürel turizm alanında, şehirler büyük önem kazanmaktadır. Yazık ki, bu konu hâla tam olarak ele 
alınmamaktadır, bu yüzden günümüzde turizm alanında gelişmemiş, durağan şehirler, bölgeler ve 
ülkeler mevcuttur. Böyle sorun yaşayan Orta Asya`daki eski şehirlerin biri de Oş şehridir. 
Kırgızistan`ın güneybatısında yer alan Oş şehrinin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak 
bilinmemektedir. Ancak arkeolojik keşiflere göre şehir 3 bin sene önce meydana geldiği tahmin 
edilmektedir. Dolayısıyla 2000`de UNESCO tarafından Oş şehrinin 3000. Yıl dönümü kutlanmıştır. 
Şehrin  tarihi ve kültürel turizmi geliştirme konusunda mevcut fırsatları olmasına rağmen, eski bir 
tarihe ve kültüre sahip olan Oş şehrinin potansiyeli bugüne kadar ussal bir şekilde 
kullanılmamaktadır. İşbu bilimsel çalışmamızda tarihi kanıtları öne alarak söz konusu fırsatları 
araştırdık.  

Anahtar Kelimeler: tarihi ve kültürel turizm,  tarihi ve kültürel etken, tarihi ve kültürel âbideler. 
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ABSTRACT 

The historical and cultural factor is of great importance in the development of domestic and 
international tourism. In fact, historical and cultural tourism plays an important role in increasing 
interest in historical and cultural monuments and in attracting tourists to these places. This is due to 
the fact that historical and cultural monuments are not only the target places of work for specialists, 
but also interesting places for mass tourists. Cities, as places of concentration of culture, economy 
and politics of countries and regions, have their advantage and form a first-class tourism market for 
local and foreign tourists. The role of cities in historical and cultural tourism is constantly growing. 
Unfortunately, there are cities, regions, countries that do not pay due attention to this obvious fact, 
and thus doom themselves to backwardness in the field of tourism. These include the city of Osh in 
Kyrgyzstan, one of the most ancient cities in Central Asia. The exact date of its origin is unknown. 
Archaeological finds carry the foundation of the city 3 thousand years ago. On this basis, in 2000, 
the 3000th anniversary of Osh city was celebrated under the auspices of UNESCO. Despite the real 
opportunities available to the city of Osh for the development of historical and cultural tourism, 
Despite the real opportunities of Osh city for development of historical and cultural tourism, this 
potential is still not used effectively and rationally to the full. In this report, considerable attention 
was paid to highlighting this problem. 

Key words: historical and cultural tourism, historical and cultural factor, historical and cultural 
monuments. 
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ÖZET: 

Azerbaycan halkının ulusal bilincinin, Müslüman Türklerin oluşumunda, uyanışında, gelişmesinde 
ve yükselmesinde büyük hizmetler sunmuş Omar Faik Nemanzade'nin halkımızın, milletimizin ve 
Vatanımızın tarihi kaderlerinde övgüye değer eserler inkar edilemez.  
Rus İmparatorluğu'nun ilk amacı, Müslüman Türklerin birliğini bozmak, onları farklı isimlerle 
(bahanelerle) birbirlerinden ayırmaktı. Bu davada Ermeniler Çarlık Rusyasıyla birlikte hareket 
ettiler, ustaca çekişme ve düşmanlık tohumları ekiyorlardı. Çarlık Rusya'sına ve Ermenilere “en 
zalim-acımasız düşmanlarımız” diyen Ömer Faik Nemanzade, halkımızın cehalet yüzünden onları 
anlamadığına dikkat etdi. Düşmanların hileleriyle aldatılan Azeri Müslüman Türklerin “eski yırtıcı 
kurtların, kurnaz tilkilerin keskin dişlerinin kurbanı olacağına" dayanılmaz bir talihsizlik olduğunu 
düşünen Omar Faik, ulusal gayret gösterme zamanının geldiğini söylüyor. 
”Şiileri, Sünnileri tanımıyoruz, Kafkasya'dan Müslümanların köklerini kazacağız"- Çarlık Rusya'da 
bu fikri hatırlayan Ermenilerin maksatlı faaliyetleri bize hangi politikaları uyguladıklarını 
bildirmektedir. Bu nedenle, sadece Kafkasya'da değil, aynı zamanda Müslüman Türklerin yaşadığı 
büyük Rus imparatorluğu'nun her köşesinde, "Dağıstan, Tataristan, Türkistan" da dahil olmak üzere, 
Ermeniler, cahil Müslümanları Sünni-Şii isimleri ile kurnazlıkla ele geçirdiler ve sözde onlarla 
“arkadaş oldular”, Müslümanlar arasında Sünni-Şii parçalanmasını ustaca kullandılar. Ve Ermeniler 
“hayatlarının sağlığı için, yeterli gücün olmadığı yerlerde, az oldukları yerlerde” "Sünnilerle işimiz 
yok" dediler.   
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Bu nedenle Omar Faik Nemanzade, bu kadar geniş bir bölgede yaşayan Müslüman Türklerin, 
acımasız düşmanlar karşısında İttihad- birliğini yaratmanın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya 
koydu.  Omar Faik Nemanzade, bu ittifakı kırmak isteyenlere, Müslümanlara kutsal olan her şeyi 
hatırlatmak ve onların kardeş olduklarını bilmelerini sağlamak istedi. Çünkü hepsi, “Allah'ın birliği, 
Kur'an'ın adaleti, Muhammed'in (s.a.s.) peygamberliğine” içtenlikle inandıkları konusunda 
hemfikirler. O, böylesine zor bir zamanda, “Müslümanlar, her türlü Ermenilerin hilelerine 
inanmışlardır” onların yalanlarından ve kurnazlıklarından habersiz olduklarını yazmıştır. Dolayısıyla 
geleceğimizin “refah ve mutluluğun” öneminin bilincinde olarak, Müslüman Kardeşlere düşmanlara 
bakarak ders almaları için çağrıda bulundu. Çünki Ermeniler, “Amerika gibi, en uzak ülkelerdeki 
dini kardeşlerinden her türlü yardım ve teselli alıyorlardı” (Nemanzade, 2006: 79). 
   Anahtar kelimeler: Omar Faik Nemanzade, Çarlık Rusya, Müslüman Türkler, Kafkasya, Sünni-
Şii parçalanması, ermeniler        
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SUMMARY: 

The commendable works of Omar Faik Nemanzade, who rendered great services in the formation, 
awakening, development and elevation of the national consciousness of the Azerbaijani people, the 
Muslim Turks, in the historical destinies of our people, our nation and our Homeland, cannot be 
denied. 

The first goal of the Russian Empire was to disrupt the unity of the Muslim Turks, to distinguish 
them from each other by different names (pretexts). In this case, the Armenians acted together with 
Tsarist Russia, skillfully sowing seeds of strife and hostility. Omar Faik Nemanzade, who called 
tsarist Russia and the Armenians “our most cruel-merciless enemies”, noted that our people do not 
understand them because of ignorance. Considering it an unbearable misfortune that Azerbaijani 
Muslim Turks, deceived by the tricks of enemies, will become victims of “the sharp teeth of ancient 
predatory wolves, cunning foxes," Omar Faik says that the time has come to show national zeal. 

”We do not know Shiites, Sunnis, we will dig up the roots of Muslims from the Caucasus"- the 
purposeful activities of Armenians who remember this idea in tsarist Russia inform us what policies 
they are implementing. Therefore, not only the Great Russian Empire in the Caucasus but also in 
every corner of the Muslim Turks where they live, "in Dagestan, Tatarstan, Turkistan", including 
Armenians, ignorant Muslims Sunni-Shia cunningly they have taken with them the names and 
supposedly “became friends”, among Muslims, Sunni-Shia skillfully used the breakup. And the 
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Armenians said, “we have nothing to do with the Sunnis,” "for the health of their lives, where there 
is not enough power, where they are few." 

That is why Omar Faik Nemanzade made it clear how important it is to create the unity of the 
Muslim Turks living in such a vast territory in the face of ruthless enemies. Omar Faik Nemanzadeh 
wanted to remind those who want to break this alliance of everything that is sacred to Muslims and 
let them know that they are brothers. Because they all say, "The unity of Allah, the justice of the 
Qur'an, the unity of Muhammad (s.a.s.) they agree that they ”sincerely believe" in his prophethood. 
He wrote that at such a difficult time, “Muslims believed in all kinds of Armenian tricks”, were 
unaware of their lies and cunning. Therefore, aware of the importance of “prosperity and happiness” 
of our future, he called on the Muslim Brotherhood to learn lessons by looking at enemies. Because 
the Armenians, “like America, were receiving all kinds of help and comfort from their religious 
brothers in the most distant countries” (Nemanzade, 2006: 79). 

Keywords: Omar Faik Nemanzade, Tsarist Russia, Muslim Turks, Caucasus, Sunni-Shiite 
fragmentation, armenians 
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Abstract  
 
In Greater Sekhukhune District Municipality, music making is closely related with and 
recognized as a social activity that reinforces and fosters social cohesion, communal music 
making and collaborative participation. Different types of musical instruments, for example, 
reed pipes, drums, whistles, antelope horns and others, accompanied by songs and dances 
have intensively been used in various social, cultural and religious ceremonies. Originally, 
the reed pipes were carved from the actual ‘reeds’ mainly found in the river. That’s where the 
name originated. Although the main objective of this study focussed on how Bapedi reed 
pipes’ players learn music and dance through collaborative participation, special attention has 
been given to the construction of these reed pipes, as well as the cultural and social 
significance of Bapedi reed pipes’ music ensemble (kiba) in the Bapedi society. This research 
study was conducted at Ga-Marodi village, Greater Sekhukhune District Municipality, 
Limpopo Province in South Africa, and the primary data was collected through observations 
and interviews, while secondary data was through Library research to compare and 
complement the data from the field research with related literature. The research approaches 
used for this study are historical and descriptive. This paper addresses the question: How is 
social interaction in the Bapedi society viewed as a critical component of situational learning 
involving the transmission of Bapedi reed pipes’ music and dance? The findings showed that 
Bapedi reed pipes’ music ensemble (kiba) is a source of strength for Local Knowledge 
Systems (LKS) and knowledge production. The findings have also revealed that Bapedi reed 
pipes’ music ensemble (kiba) is ethnic bound, mirrors the culture and values of the Bapedi 
people who perform it, and the learning process is a group activity; it is both a pleasure and a 
recreation rather than a core. 
 

Keywords: Bapedi people, Reed pipes, Collaborative participation, Greater Sekhukhune 

District Municipality, Limpopo Province, South Africa. 
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ÖZET 

Ev sahibi ülkelerin yatırımlarla ilgili yasal düzenlemelerini yatırımcılar aleyhine 
değiştirmeleri, politik risk oluşturmaktadır. Yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında 
yapılan sözleşmede yer alan istikrar klozu ile, ev sahibi ülkenin yatırıma uygulanmak 
olan mevzuatını değiştirmesi halinde ortaya çıkabilecek risklere karşı bir hukuki koruma 
sağlanmaktadır. İstikrar klozları ile sözleşmenin yapıldığı sırada yürürlükte olan 
hukukun uygulanacağının kararlaştırılması sonucunda, söz konusu hukuk kuralları 
sözleşme hükmü haline getirilmektedir. Genel olarak dört çeşit istikrar klozu vardır. 
Bunlar: katı, dolaylı istikrar klozları, iyi niyet ve dürüstlük klozları ve ekonomik 
dengeleme klozları olarak sınıflandırılmaktadır. Katı istikrar klozları, yatırım projesi 
süresince yatırım sözleşmesiyle ilgili olan hukuki düzenlemelerin değiştirilmeyeceğine 
yönelik verilen taahhüttür. Dolaylı istikrar klozları, genellikle petrol aramasına ve 
sondajına ilişkin yatırımlarda yer bulmaktadır. Bu klozlarla tarafların ortak iradesi 
olmaksızın sözleşmenin değiştirilmesinin ya da sona erdirilmesinin önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. Bu klozu katı istikrar klozundan ayıran taraf,  ev sahibi devletin 
egemenliğine doğrudan müdahale etmemesidir. İyi niyet ve dürüstlük kaydı ise daha 
çok yorum kuralı olarak adlandırılabilir. Buna göre, bu klozla sözleşmenin iyi niyet ve 
dürüstlük ilkelerine göre ifa edileceğini öngörerek, ev sahibi devletin sözleşmede tek 
taraflı değişim yapmasının ya da sözleşmeyi sonlandırmasının önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. Ekonomik dengeleme klozuyla, ev sahibi devletin projenin giderlerini 
ağırlaştıracak hukuki düzenlemeler yapmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun 
yanında düzenleme veya değişiklik yatırımcının haklarını elinden alacak nitelikteyse,  
tarafların bu düzenleme veya değişiklikten kaynaklanan ekonomik zararın ev sahibi 
devletçe karşılanması ya da zararın paylaşılması öngörülebilir. İstikrar kayıtları ile ilgili 
en önemli sorun bu kayıtların hukuki geçerliliğe sahip olup olmadığıdır. İstikrar klozuna 
ilişkin örneklerden biri Türkmen Yabancı Yatırım Kanunundaki bir hükümdür. Bu 
hükümle Türkmen kanun koyucusu, yatırım yaptığı zaman mevcut olan kanunda 
değişiklik olduğu takdirde, yatırımcıya yatırım yapıldığı andaki mevzuatı uygulatma 
imkânı tanımaktadır. Bir diğer örnek ise, Türkiye ile BTC Co. arasındaki Ev Sahibi 
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Hükümet Anlaşması’nda yer alan hibrid klozudur. Çalışmamızda enerji yatırımlarında 
yatırımcıları koruyan en önemli imkânlardan biri olan, istikrar klozu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İstikrar klozu, ekonomik dengeleme klozu, hibrid klozu 

ABSTRACT 
Changing the legal regulations of the host countries to the against of the investors 
consitutes a political risk. With the stabilization clause in the contract between the 
investor and the host state, a legal protection is provided against the risks that may arise 
if the host country changes the legislation applicable to the investment. As a result of 
the determination that the law in force at the time of conclusion of the contract with the 
stability clauses will be applied, the aforementioned legal rules are transformed into 
contractual provisions. In general, there are four types of stability clauses. These are 
classified as strict, intangible stability clauses, good will and good faith and integrity 
clauses, and economic equilibrium clauses. Strict stability clauses are the commitment 
that the legal regulations related to the investment contract will not be changed during 
the investment project. Intangible stability clauses are often found in investments in oil 
exploration and drilling. With these clauses, it is tried to prevent the change or 
termination of the contract without the common will of the parties. What distinguishes 
this clause from the strict stability clause is that it does not directly interfere with the 
sovereignty of the host state. A record of good faith and good will can be called more of 
a comment rule. Accordingly, this clause stipulates that the contract will be executed in 
accordance with the principles of good faith and good will, and it is tried to prevent the 
host state from making unilateral changes in the contract or terminating the contract. 
With the economic equilibrium clause, it is aimed to prevent the host state from making 
legal arrangements that will aggravate the costs of the project. In addition, if the 
arrangement or change is of a nature to take away the rights of the investors, it may be 
envisaged that the economic loss arising from this arrangement or change be 
compensated by the host state or the loss will be shared. The most important problem 
with stability records is whether they have legal validity or not. An example of the 
stability clause is a provision in the Turkmen Foreign Investment Law. With this 
provision, the Turkmen legislator gives the investor the opportunity to enforce the 
legislation at the time of the investment, in case there is a change in the existing law at 
the time of investment. Another example is the hybrid clause in the Host Government 
Agreement between Turkey and BTC Co. Çalışmamızda enerji yatırımlarında 
yatırımcıları koruyan en önemli imkânlardan biri olan, istikrar klozu ele alınacaktır. 
 
Keywords: Stabilization clause, economic equilibrium clause, hybrid clause 
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ÖZET 

İş yargılamasına hâkim ilkeler: kolaylık, çabukluk, ucuzluk, emredicilik ( kendiliğinden 
araştırma) ve zayıfın( işçinin) korunmasıdır. Kolaylık ilkesinde amaç yargılamanın sade 
olması ve bu sayede çabuk şekilde tamamlanmasıdır. Kolaylık ilkesinin gereği olarak iş 
uyuşmazlıklarında basit yargılama usulü kullanılmaktadır. Yine kolaylık ilkesinin 
varlığını gösteren bir uygulama da hâkimin tarafları sulhe davet etmesidir. Ayrıca, iş 
müfettişlerinin muvazaa tespiti yapabilmesi de kolaylık ilkesine hizmet etmektedir. İş 
yargılamasına hâkim olan ilkelerden bir diğeri olan çabukluk ilkesi, adil yargılanmanın 
ve usul ekonomisinin gerçekleşmesini sağlar. Basit yargılama usulü, arabuluculuk 
düzenlemesi, adli tatilde de çalışma esası ve maddi hukuk kurallarındaki birtakım 
düzenlemeler çabukluk ilkesinin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ucuzluk ilkesi, 
yargılamanın minimum giderle yapılmasını amaçlamaktadır. Bu ilkenin iş 
yargılamasındaki önemi, zayıf durumda olan işçinin hak arama özgürlüğünü temin 
etmesidir. Emredicilik ilkesinin iki boyutu vardır. İş ve sosyal güvenlik mevzuatındaki 
hükümlerin emredici olması ilk boyutunu oluşturmaktayken, dava malzemesinin 
taraflarca getirilmesi ilkesi yerine re’sen araştırma ilkesinin uygulanması ikinci 
boyutunu oluşturmaktadır. İş yargılamasına hâkim son ilke ise, işçinin korunmasıdır. 
İşçinin korunmasını sağlayan en önemli ilke 1958 tarihli içtihadı birleştirme kararında 
yer alan işçi lehine yorumdur. İşçi lehine yorum yalnızca iş hukukuna ait hükümlerin 
açık olmaması halinde yapılır. İşçi lehine yorumun usul hukuku kurallarında uygulanıp 
uygulanmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Bu konudaki ilk görüş, usul hukuku 
kurallarında işçi aleyhine yorum yapılamayacağını belirtmektedir. Aksi görüşe göre ise, 
kamu düzenini ilgilendiren davalarda dahi hâkimlere bu yönde bir yetki tanınmamış 
olup, yalnızca re’sen araştırma ilkesi gereği bazı işlemleri re’sen yapabilme yetkisi 
verilmiştir. Çalışmamızda iş yargılamasına hâkim ilkeler doktrin görüşlerine de yer 
verilerek değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: emredicilik, kolaylık, çabukluk, işçi lehine yorum 
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ABSTRACT 

The judges of labor judgment are: convenience, promptness, cheapness, impermanence 
(ex officio examination) and care of the weak (employees). Principle of convenience 
aim at simple and quick jurisdiction. As a requirement of the convenience design, 
simple judgment procedure is used in their works. Another practice that shows the 
existence of the principle of convenience is that the judge invites the parties to peace. In 
addition, the ability of labor inspectors to detect collusion also serves the principle of 
convenience. The principle of promptness, which is another of the principles that 
dominate business judgment, ensures the realization of a fair trial and procedural 
economy. Simple trial procedure, mediation arrangement, working principle during 
judicial holidays and some arrangements in substantive law ensure the realization of the 
principle of promptness. The principle of cheapness aims to make the proceedings at 
minimum expense. The importance of this principle in labor jurisdiction is that it 
ensures the freedom of claiming rights of the weak worker. The principle of 
impermanence has two dimensions. While the mandatory provisions in the labor and 
social security legislation constitute the first dimension, the application of the ex officio 
investigation principle instead of the principle of bringing the case material by the 
parties constitutes the second dimension. The last principle dominating labor 
jurisdiction is the protection of the worker. The most important principle that ensures 
the protection of the worker is the interpretation in favor of the worker in the decision to 
unify the jurisprudence dated 1958. Interpretation in favor of the worker is made only if 
the provisions of the labor law are not clear. It is controversial in the doctrine whether 
the interpretation in favor of the worker will be applied in the rules of procedural law. 
The first opinion on this issue states that no comments can be made against the worker 
in the rules of procedural law. According to the opposite view, even in cases concerning 
public order, judges have not been given such authority, and only in accordance with the 
principle of ex officio investigation, they have been given the authority to perform some 
actions ex officio. In our study, the principles that dominate business judgment will be 
evaluated by including doctrinal views. 

Keywords: impermanence, promptness, comment in favor of the worker, ease 
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ÖZET 
Türk iş hukukunda iş sözleşmesi ile çalışan tüm işçiler iş güvencesi hükümlerinin uygulama 
alanına dâhil değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Otuz veya 
daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, 
işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Bu 
düzenleme sonucunda altı aylık kıdemini doldurmayan işçinin iş sözleşmesi işveren 
tarafından geçerli sebeplere dayanmaksızın feshedilebilir. İşe girdikten sonra kanunda 
belirtilen altı aylık kıdeme ulaşamadan belirsiz süreli iş sözleşmesi feshedilen işçi, iş 
güvencesine ilişkin hükümlerden yararlanamaz. Altı aylık sürenin amacı, işverene bu süre 
boyunca işçiyi tanıma ve tecrübe etme imkanını vermesi ve bunun sonunda işyerine uygun 
olmadığı anlaşılan işçinin sözleşmesinin iş güvencesine ilişkin sınırlamalar ile bağlı 
kalınmaksızın feshedilebilmesidir. Altı aylık kıdem süresinin hesaplanmasında, sürenin 
başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil işçinin işe başladığı tarihtir. İş sözleşmesinin 
feshi durumunda altı aylık sürenin tamamlanma anı hesaplanırken, fesih bildiriminin ulaştığı 
tarihe bakılır. İşverenin aynı olması şartıyla, farklı işyerlerinde geçirilen süreler birlikte hesap 
edilir. Bu bakımından çalışılan iş yerlerinin aynı iş kolunda bulunması da gerekmez. Aynı 
işverenin değişik iş yerlerindeki iş ilişkisi kesintiye uğramış olsa bile bu süreler birleştirilerek 
hesaplanır. Kanunda aranan altı aylık kıdem şartının hesaplanmasında sadece iş sözleşmesine 
bağlı olarak geçen süreler hesaba katılır. Eser sözleşmesi gibi başka sözleşmelerle iş yerinde 
geçirilen süreler altı aylık kıdemin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Çalışmamızda da altı 
aylık kıdem süresinin hesaplanması, buna ilişkin kuralın niteliği ve altı aylık kıdem süresinin 
ispatı incelenmiştir. 
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ABSTRACT  
 
 
 
In Turkish labor law, all workers working with a labor contract are not included in the 
application area of employment security provisions. According to the first paragraph of 
Article 18 of the Labor Law No. 4857, "The employer who terminates the labor contract of an 
employee with at least six months seniority in workplaces employing thirty or more workers, 
has to rely on a valid reason arising from the competence or behavior of the employee." As a 
result of this regulation, the labor contract of the worker who has not completed six months of 
seniority may be terminated by the employer without valid reasons. The employee whose 
labor contract is terminated before reaching six months of seniority cannot benefit from the 
provisions regarding employment security. The purpose of the six-month period is to give the 
employer the opportunity to get to know and experience the worker during this period, and at 
the end of this, the contract of the worker who is found to be unsuitable for the workplace can 
be terminated without being bound by the limitations on employment security. In the 
calculation of the six-month seniority period, the beginning of the period is not the date of the 
labor contract, but the start date. In case of termination of the employment contract, when 
calculating the completion time of the six-month period, the date of the termination notice is 
taken into account. Provided that the employer is the same, the periods spent in different 
workplaces are calculated together. In this respect, it is not necessary for the workplaces to be 
in the same business line. Even if the employment relationship of the same employer in 
different workplaces is interrupted, these periods are calculated by combining. In the 
calculation of the six-month seniority requirement, only the periods passed due to the labor 
contract are taken into account. The periods spent at the workplace under other contracts, such 
as a work contract, are not taken into account in calculating the six-month seniority. In our 
research, the calculation of the six-month seniority period, the nature of the rule and the proof 
of the six-month seniority period were examined. 
 
Keywords: employment security, seniority, termination 
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ÖZET 
Temsil, iradi olarak veya kanunun vermiş olduğu yetki ile bir kişinin başka bir kişi adına 
hukuki işlemler yapmasıdır. Tüzel kişiler iradelerini organları vasıtasıyla açıklamaktadır. 
Tüzel kişinin bu konudaki yetkili organının, temsil ettiği tüzel kişiden ayrı bir iradesi 
bulunmamaktadır. Yetkili organ vasıtası ile açıklanan irade bizzat ilgili tüzel kişinin 
iradesidir. Şirketler bakımından temsil, yetkili kişilerin yaptığı işlemlerle şirket tüzel kişiliğini 
hak sahibi yapabilme ya da borçlandırabilme yetkisidir. Borçlar Kanunu’nun temsile ilişkin 
48. maddesine göre “Ortaklık temsilcileri ile organlarının ve ticari vekillerin yetkisine ilişkin 
hükümler saklıdır.” Bu hüküm gereği anonim şirket yönetim kurulunun temsil yetkisi 
hususunda öncelikle bu konuya ilişkin özel hükümler uygulanır. Temsil yetkisinin devri, ticari 
mümessil veya ticari vekil atanması, tasfiye halinde tasfiye memurlarının bulunması gibi 
istisnai haller dışında, anonim şirket yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Anonim şirketin 
temsilinde, temsil yetkisinin en geniş kapsamını şirketin hak ehliyeti belirler. TTK. m. 371/6 
hükmüne göre “Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil 
edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki 
sözleşmenin geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa 
şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmaz.” 
Maddenin amacı şirketin çıkarlarını korumak ve yolsuzluk yapılmasına engel olmaktır. Şirket 
tek bir pay sahibi tarafından temsil edilmese bile yazılı şekil şartı uygulanır. Çalışmamızda, 
bu hükmün tek kişilik şirket bakımından getirilmiş olmasının sebepleri ve hükmün sonuçları 
incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: tek kişilik ortaklık, yönetim kurulu, temsil yetkisi 
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ABSTRACT  
 
 
Representation is the legal action of a person on behalf of another person, voluntarily or with 
the authority given by the law. Juridical persons express their will through their organs. The 
authorized organ of the juridical person does not have a separate will from the juridical 
person. The will expressed through its authorized organ is the will of the juridical person. In 
terms of companies, representation is the authority to make the company a rightful owner or 
to make it debt through the transactions made by authorized persons. According to Article 48 
of the Code of Obligations on representation, “The rules regarding the authority of the 
representatives of the partnership and their organs are reserved.” In accordance with this 
provision, first of all, special provisions regarding this issue are applied regarding the 
representation authority of the joint stock company board of directors. In accordance with this 
provision, first of all, special provisions regarding this issue are applied regarding the 
representation authority of the joint stock company board of directors. The joint stock 
company is represented by the board of directors, with exceptions such as the transfer of the 
power of representation, the appointment of a commercial representative or commercial 
attorney, and the presence of liquidators in case of liquidation. In the representation of a joint 
stock company, the company's jus capiendi determines the broadest scope of representation 
authority. According to Turkish Commercial Code 371/6, “At the time of the contract, 
whether the company is represented by the shareholder or not, in one-person joint stock 
companies, the contract between this shareholder and the company must be made in written 
form in order to be valid. This rule does not apply to contracts relating to daily, insignificant 
and ordinary transactions according to market conditions. The purpose of the article is to 
protect the interests of the company and to prevent corruption. Even if the company is not 
represented by the shareholder, the written form requirement is applied. In our research, the 
reasons for the existence of this rule and the consequences of the rule are examined. 
 
Keywords: one-person company, board of directors, authority to represent 
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İnsanlar sürekli olarak kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve olguları açıklama 
ve karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşı içerisindedirler. Her problem 
çözümü, belirli kararların alınmasını; her karar almada “belirli bilgilerin” elde edilmesini 
gerektirmektedir. “Problemlere güvenilir çözümlerin bulunabilmesi”, her şeyden önce, “doğru 
kararların alınabilmesine”, doğru kararların alınabilmesi ise “doğru bilgilerin 
kullanılabilmesine” bağlıdır. Bu ise, bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu pratikte karar 
alırken hangi bilgi dayanaklarından yararlanıldığının bilincinde olmayı gerektirmektedir. Bu 
bağlamda dünya 21. yüzyıla çok önemli bir yapısal ve ekonomik dönüşüm süreci içinden 
geçerek girmektedir. Özellikle son 20 yıllık dönemde gözlenen ve günümüzde ekonomiler 
üzerindeki etkisini giderek artan oranda hissettiren bu sürecin odağında küreselleşme yer 
almaktadır. Genelde teknoloji ve bilimdeki ilerlemeler, özelde ise iletişim ve ulaşım 
teknolojilerindeki hızlı değişim bu süreci daha da hızlandırmıştır. Teknoloji alanındaki bu 
hızlı değişim aynı zamanda sanayide yapı değişikliği yaratmaktadır. Küreselleşmenin 
beraberinde birbiriyle etkileşim içinde getirdiği gelişmeler, ülkelerin üretim politikası ve buna 
bağlı olarak üretim yapısı, ihracatın kompozisyonu, istihdamın sektörel dağılımı vb. birçok 
unsurlarda köklü değişiklikler yaratmıştır. Bu süreçte, rekabet büyük ölçüde bilgi üretimi ve 
kullanımına dayanmaktadır. Teknolojik gelişmeler, toplumsal alanda sosyo-kültürel etkiler 
yaratırken, ekonomide üretim süreçlerinde ve organizasyon yöntemlerinde önemli etkiler 
yaratmaktadır. Bu bağlamda, kalıcı ekonomik büyüme ve siyasal dönüşümleri de beraberinde 
getiren teknolojik gelişmeler insanlık tarihinde devrim etkisi yapmıştır. Çağdaş dünyanın 
başlangıç noktasını oluşturan sanayi devrimi ise, buhar gücü ve elektrik enerjisinden sonra 
bilgi teknolojisi ile üçüncü aşamasına girmiştir. Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım 
devrimi birinci dalga, sanayi devrimi ikinci dalga, enformasyon devrimi ise üçüncü dalga 
olarak ifade edilmektedir Tarih içinde de bazı sektörler bir dalga yaratarak o döneme özgü 
yeniliklerin genel kullanıma sunulmasını sağlamışlardır. Bilim ve teknoloji paralelinde 
gelişim seyri izleyen sanayideki her yükseliş, yatırım ve ekonomide uzun süren bir 
genişlemeye neden olmuştur. Günümüzdeki gelişmiş ülkelerin her biri, belirli bir endüstri 
dalgası içinde kalkınma sürecini yakalamıştır. Birinci dalganın en önemli oyuncusu İngiltere 
olmasına karşın, ABD ve Almanya 2. Dalga döneminde İngiltere’yi yakalamışlardır. Almanya 
ve Japonya elektrik, metal, otomobil ve makine gibi alanlarda sıçrama yapmış, 5. Dalgada 
İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler yerini almışlardır. Türkiye’de ise ana hatlarıyla sanayi profili, 
3. Dalganın henüz tamamlandığı ve 4. Dalga teknolojilerinin bir bölümüyle üretimin 
sürdürüldüğünü göstermektedir.Bu reel iş çevrimlerini de dikkate alarak ekonomik meselelere 
ışıl tutmayı amaçlayan bu çalışma geleceğe geçmişten bir katkı sunmayı amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: İktisadi Mesleleler, Ekonomik Gelişmeler, Ekonomi Düşünce 
Sistemi 
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People are constantly in an effort to enlighten themselves and their environment, to get to 
know them, to explain events and phenomena, and to seek reliable solutions to the problems 
they encounter. Every problem solving involves making certain decisions; requires the 
acquisition of “certain information” in every decision-making process. “Finding reliable 
solutions to problems” depends, first of all, on “taking the right decisions”, and taking the 
right decisions depends on “using the right information”. This necessitates being aware of 
which information bases are used while deciding in practice what the real source of 
information is. In this context, the world is entering the 21st century by going through a very 
important structural and economic transformation process. Globalization is at the center of 
this process, which has been observed especially in the last 20 years and has increasingly felt 
its impact on economies today. In this process, competition is largely based on the production 
and use of knowledge. While technological developments create socio-cultural effects in the 
social sphere, they also have significant effects on production processes and organizational 
methods in the economy. In this context, technological developments that bring permanent 
economic growth and political transformations have had a revolutionary effect on human 
history. The industrial revolution, which is the starting point of the modern world, has entered 
its third stage with information technology after steam power and electrical energy. In the 
socio-economic development process, the agricultural revolution is expressed as the first 
wave, the industrial revolution as the second wave, and the information revolution as the third 
wave. Every rise in the industry, which follows a developmental course in parallel with 
science and technology, has caused a long-lasting expansion in investment and economy. 
Each of today's developed countries has caught up with the development process within a 
certain industry wave. Although England was the most important player of the first wave, the 
USA and Germany caught England in the 2nd wave period. Germany and Japan made a leap 
in fields such as electricity, metals, automobiles and machinery, and countries such as Sweden 
and Finland took their place in the 5th Wave. In Turkey, the industrial profile, with its main 
lines, shows that the 3rd Wave has just been completed and that production continues with 
some of the 4th Wave technologies. This study, which aims to shed light on economic issues 
by taking into account these real business cycles, aims to make a contribution to the future 
from the past. 
 
Keywords Economic Issues, Economic Developments, Economic Thought System 
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ABSTRACT 

 The Holy Quran is an epitome of equality of all humans, irrespective of the gender, race, social 
and economic status. The Qur’an teaches us that Adam and Eve were created from the same 
soul- both equally guilty, equally responsible and equally valued. Quran changed the 
disadvantaged and suppressed treatment of women in pre-Islamic Arab. From the very inception 
of Islam, women have played a fundamental role in its birth to its expansion. The life of Prophet 
Mohammed S.A.W. is full of incidents how a man has to behave with a woman. Modesty, 
humility and respect for the women have always been present throughout his life. Unfortunately, 
the Muslim countries at times also have failed to enshrine the principles of gender equality in 
practice from the Holy text. Though the Constitutions across the Muslim countries have 
embodied the right to equality. The social conditions have not evolved to accept the principles. 
This paper is an attempt to highlight particular Verses from the Quran along with few incidents 
from the life of the Prophet Mohammed S.A.W. emphasizing gender equality and respect for the 
women.  

The  Quran  describes  the  dark  times  of  history  when  women  were  treated  as property.  
The  condition  of  women  changed  drastically  after  advent  of  Islam.  The myths  and  lack  
of  information  as  to  how  the  Holy  Quran  treats  women  need  to  be tackled.  Rather  than  
treating  restrictions  upon  women  as  a  burden,  they  need  to  be seen  as  a  mark  of  respect.  
Islam  also  recognizes  the  indispensable  nature  of  men and  woman.    They complement  
each  other,  working  for  the  ultimate  goal  of  seeking the  pleasure  of  Almighty  Allah  and  
His  Prophet  (SAW)  in  life  and  so  cannot  do without  each  other.  the  laws  and  practices  
put  in  place  by  Prophet  Muhammad were,  and still are, revolutionary.  He  brought 
recognition to their  rights in both the private and  public  spheres. The  dissemination regarding  
the  life  of the  Prophet has to  be  attributed  to  his  beloved  wife  Ayisha  through  her  
narrations.  The  Muslims would  have  lacked  the  immense  knowledge  about  the  life  of  the  
Prophet  in  the absence  of these  narrations.  

Key words: Gender equality, Holy Quran, Prophet Mohammed S.A.W., women.  
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Abstract: The rapidly evolving scientific and technological progress in aviation and the 
resulting emotional stress in humans, such as flight safety and Airspace Conductivity, have 
transformed the technical field into social psychophysiology and medicine.  
Relevance of the research: According to the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), 70-80% of flight safety violations are caused by humans. 
Purpose of the research: Based on the above, various indicators of the human factor 
(psycho-physiological, cognitive, medical), research related to the piloting of aircraft. 
Results of research: 
1. It was found that due to the intense working conditions of air traffic controllers, various 
changes in psycho-physiological indicators (cognitive and cardiovascular system - blood 
pressure, dispersion of "transient" ischemia) are recorded initial changes and disturbances. 
2. The weakening of attention, operative memory and logical thinking, which is one of the 
cognitive indicators, leads to an increase in audio-motor and mean-square reactions in 
reception of verbal information and an increase in professional errors. 
3. As a result of corrective effects (training, concentrated oxygen, thermo-massage), 
synchronization processes in the human body are restored, psycho-physiological 
parameters are normalized. 
4. Obtained results can be used as new and more effective tests in the professional 
selection of applicants and the recruitment of dispatchers. 
Conclusions: The normalization of the corrected indicators creates a basis for increasing 
the health of aviation professionals and the efficiency of aircraft management.  
Research has been conducted at the National Aviation Academy since 1998 under the 
leadership of academician A.M. Pashayev in connection with the assessment and 
correction of initial changes in psycho-physiological, cognitive and medical parameters 
during the emotional stress of aviation professionals. 
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Açar sözlər: Azərbaycan dili, motivasiya, yaradıcılıq, idrak fəallığı 
Müasir dövrdə dünya əvvəlki dövrlərə nisbətən kəskin sürətlə dəyişir. Bu, müasir 

insanın, həmçinin şagirdlərin həyat tərzinə, dəyərlərinə, dünyaya baxışına da öz təsirini 
göstərir. Nəzərə alsaq ki, bir çox şagirdlər günün böyük hissəsini texnologiya, kompüter və 
mobil telefonlardan istifadə etməklə dinamik həyat yaşayır, artıq təlim-tədris prosesini 
əvvəlki kimi təşkil etmək qeyri-mümkün hala  çevrilir və dərs prosesini yeni mühitə 
uyğunlaşdırmaq zərurəti ortaya çıxır.  

Motivasiya istənilən fəaliyyətə maraq oyatmaq deməkdir. İnsanın gördüyü iş üçün 
alacağı maddi və mənəvi mənfəət insanı motivə edən faktordur. Şagirdləri təlimə motivə 
etmək, onlarda təlimə maraq oyatmaq, nəticəni əvvəlcədən göstərərək prosesə cəlb etməkdir. 
Həmçinin motivasiya elə bir fəaliyyətdir ki, şagirdləri idrak fəallığı əsasında aktiv şəkildə 
dərsə cəlb edir. Bununla bağlı tədqiqatçı Robert Filips “şagirdi qarmağa keçirtmək” ifadəsini 
işlədib. Yəni dərsin əvvəlində şagird üçün elə səmərəli motivasiya qurulmalıdır ki, şagird 
diqqətini, marağını tam şəkildə dərsə yönəldə bilsin. Dərsin əvvəlində motivasiyanın düzgün 
qurulması şagirdləri fəal şəkildə dərsə cəlb etməklə bərabər, həm də dərqin qalan hissəsinin 
uğurlu alınmasına şərait  yaradır. Bu məqamda müəllimin diqqət yetirməli olduğu digər 
məqam isə sinifdəki bütün şagirdlərin tədris prosesinə cəlb olunmasına şərait yaratmaqdır. 
Bəzən şagirdlərin əksəriyyəti fəal şəkildə qatıldığı halda, digər şagirdlərin aktiv cəlb 
olunmasını müşahidə etmirik. Aktiv cəlb olunmamanın müxtəlif səbəbləri ola bilər: sualı 
anlamama, müəllimin diqqətindən kənarda qalma, evdə ailədaxili problemlər, özünəqapanma 
və s. aktiv cəlbolunmamanın digər səbəbi fəaliyyətin effektiv təşkil edilməməsi ola bilər. 
Müşahidələr göstərir ki, müəllimlər şagirdlərin dərsə marağını, motivasiyasını artırmaq üçün 
dərslikdəki mövzuyla bağlı elə bir fəaliyyət edirlər ki, həmin fəaliyyətlər bir növ tapmaca 
xarakteri daşıyır. Motivasiyanın tapmaca xarakterli olması və yalnız mövzunun adının 
tapılması ilə bağlanması yanlış yanaşmadır.  

Motivasiyanın qurulması üçün nəzərə alınmalı vacib amil dərs zamanı hansı bilik və 
bacarıqlar öyrəniləcəksə, onların şagirdin real həyatı ilə əlaqələndirilməsidir. Belə olduqda 
fəaliyyət şagirdlər tərəfdən daha çox maraqla qaşılanır və onların öyrənmə prosesinə 
qoşulması rahat olur.  

Azərbaycan dili dərslərində motivasiya qurmağın yolları:  
əyani vəsaitlərdən istifadə (şəkillər, karikaturalar, videolardan istifadə etmək şagirdlər 

tərəfindən maraqla qarşılanır)  
açıq tipli suallar vermək (bir cavabı olan suallar vermək məqsədəuyğun deyil, çünki 

düşündürücü olmur, idraki fəallıq yaratmır) 
krossvord tərtib etmək  
hekayə oxumaq (əvvəlcədən xəbərdarlıq edirsiniz ki, bir azdan mətn üzrə suallar 

veriləcək, ona görə diqqətlə dinləsinlər. Bu zaman şagirdlər maksimum diqqətlə dinləməyə 
çalışacaqlar. Yaxud oxu zamanı müəyyən yerləri boş saxlamaq olar və şagirdlərə “Bu 
boşluqlara nə yazmaq olar?” deyə sual vermək olar və s.)  

içərisində bir neçə səhv buraxılan mətn göstərilə bilər və şagirdlərdən bu səhvləri 
tapmaq və düzəltmək tələb oluna bilər. 
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Summary 
 
Key words: Azerbaijani language, motivation, creativity, cognitive activity in modern 

times the is changing faster than it previous times. It affects the way of life, values and 
worldview of modern man, as well as students. Given that many students live a dynamic life 
using tecnology, computers and mobile phones for most of the day, it is no longer possible to 
organize the teaching process to the new environment.  

Motivation means to arouse interest in any activitiy. The material and spiritual benefits 
that a person receives for the work he does are the motivating factor. It is to motivate students 
to learn, to arouse their interest in learning, to involve them in the process by showing the 
results in advance. Motivation is also an activity that actively engages students in learning 
based on cognitive activity. Researcher Robert Philips corrected the phrase “to lokk a 
student”. That is, at the beginning of the lesson, the student should be motivated so effectively 
that the student that the student can fully focus on the lesson. Proper motivation at the 
beginning of a lesson not only actively engages students in the lesson, but also helps them 
succeed in the rest of the lesson. Another point is to to involve all the students in the 
classroom in the teaching process. Sometimes, while the majority of students are actively 
involved, we do not observe the active involvement of other students. There can be various 
reasons for not actively involved: 

Not understading the question, being left out of the teacher’s attention, family 
problems at home, self – loating and so on. Another reason for not being actively involved 
may be inffective organization of activities. Observations show that teachers act in such a way 
as to increase students’ interest and motivation is a riddle and that is connected only with 
finding the name of the subject. 

An important factor to consider is estabilishing motivation is to relate the knowledge 
and skills to be learned during the lesson to the student’s real life. In this case the activity is 
more interested in the students and it is easier for them to join the learning process.  

Ways to motivate in Azerbaijani language lessons: use of visual aids (pictures, 
cartoons, videos for students) 

Ask open ended questions (because it is not advisable to ask questions that have an 
answer, is not thought provoking, does not create cognitive activity) 

To arrange a crossword puzzle 
Read the story (you are warned in advance that questions will be asked about the text 

for a while, so listen carefully. In this case, students should listen with maximum attention 
will work. Or you can leave certain spaces blank while reading and ask students, “What can 
may be asked to find and correct these errors.  
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RELIGIOUS ELEMENTS AS A FORM OF GOVERNING CLASSICAL TRADITION 
IN THE POETRY OF MALLA PANAH VAGIF 

 
DİNİ ELEMENTLƏR MOLLA PƏNAH VAQİF POEZİYASINDA KLASİK 

ƏNƏNƏNİN TƏZAHÜR FORMASI KİMİ 
 

 
Səltənət Əliyeva 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu elmi işçi 
 

Açar sözlər:  klassik ənənə, dini element, realizm, poeziya 
XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm simalarından olan Molla Pənah Vaqifin 

yaradıcılığı özünəməxsusluğu, təbiiliyi, sadəliyi ilə dillər əzbəridir. Azərbaycan ədəbiyyatında 
Vaqif poeziyası ilə realizmin əsası qoyulmuş, xalq şeiri üslubu yazılı ədəbiyyata gətirilmişdir. 
Bununla da şairin yaradıcılığı Azərbaycan şeirində dil və üslub baxımından dönüş nöqtəsi 
olmuş, sənətkar tərəfindən ədəbiyyatımıza yeni bir ruh bəxş edilmişdir. Və qısaca olaraq, deyə 
bilərik ki, Vaqif yaradıcılığı daha çox novatorluğu ilə yadda qalmışdır. Lakin qeyd etmək 
yerinə düşər ki, Molla Pənah Vaqif nə qədər yenilikçi olsa da, poeziyamızı canlı, təravətli dili 
ilə zənginləşdirsə də, yenə də klassik poeziyadan gələn ənənələr şairin əsərlərində özünə yer 
etmiş və bu da özünü klassik ənənənin Vaqif poeziyasında təzahürü kimi büruzə vermişdir.  

Belə ki, klassik janrlardan: qəzəl, müstəzad, müəşşərdən istifadə fikrimizin ilkin 
isbatıdır. Bununla yanaşı şairin yaradıcılığını diqqətlə araşdırdıqca bir sıra dini məkan, şəxs 
adları, ifadələr  nəzərə çarpır. Hz. İsa, Hz Yaqub, Hz Musa, Hz. Xızır, Hz. Məhəmməd 
(s.a.s.), həcərül-əsvəd, zəm-zəm və s. bu qəbildəndir. Məlumdur ki, orta əsr şairlərinin 
yaradıcılığında “Qurani-kərim”in ayə və surələrinə, ayrı-ayrı dini motivlərə, hədislərə, dini 
kəlamlara müraciət olunmuş, yaradıcılıqlarının əsasını təşkil etmişdir. Orta əsrlərdə yaranan 
əsərləri bunlarsız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Doğrudur, Molla Pənah Vaqifin 
yaradıcılığında bu cür ifadələrdən istifadə çoxluq təşkil etmir və azdır. Lakin buna 
baxmayaraq hər halda şairin yaradıcılığında klassik ənənənin davamı kimi diqqəti cəlb edir. 
Şair bu dini ifadələrdən müxtəlif məqsədlərlə istifadə etmişdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
sənətkarın dini ifadələrdən, adlardan istifadə məqsədi onu orta əsr sənətkarları ilə birləşdirən 
cəhətlərdəndir.  Bəzən biz şairin bu ifadələrdən bənzətmə vasitəsi kimi, fikrin daha qabarıq 
ifadəsi zamanı istifadə etdiyinin şahidi oluruq ki, bu xüsusiyyət klassik ədəbiyyatda daha 
qabarıq şəkildə ifadəsini tapmışdır. Belə ki, hələ XIV əsrdə Qazi Bürhanəddin yaradıcılığında  
dini adlara, ifadələrə bu cür müraciət çoxluq təşkil edirdi. 

Bəzən də şair bu dünyadan əlini üzərək Allaha, peyğəmbərə, nüfuzlu din xadimlərinə 
üz tutur, kömək diləyir. Bu xüsusiyyət də orta əsrlərdən gəlmə bir ənənədir.  

Beləlikə, dini elementlər Vaqif poeziyasında klassik ənənənin təzahürü forması kimi 
müxtəlif şəkildə özünü göstəri və yadda qalır. 
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The works of Molla Panah Vagif, one of the prominent figures of Azerbaijani literature of the 
18th century, are distinguished by their originality, naturalness and simplicity. Vagif's poetry 
laid the foundations of realism in Azerbaijani literature, and the style of folk poetry was 
transferred to written literature. Thus, the poet's work became a turning point in Azerbaijani 
poetry in terms of language and style, and he brought a new spirit to our literature. In short, 
we can say that Vagif's work was remembered for innovation. However, it should be noted 
that no matter how the innovator Molla Panah Vagif enriched our poetry with his living, fresh 
language, the traditions of classical poetry still found a place in the poet's work, and this 
manifested itself as a manifestation of the classical tradition in the poetry of Vagif.  
Thus, the use of classical genres: gazelle, mustazad, muashshar is the first proof of our 
opinion. At the same time, a careful study of the poet's work reveals a number of religious 
places, personal names and expressions such as the prophet Jesus, the prophet Jacob, the 
prophet Moses, the prophet Khidr, the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon 
him), Hajar al-Aswad, Zam-Zam and etc. It is known that medieval poets, when writing their 
works, often turned to suras and ayats from the "Holy Quran", the basis of their work was 
formed by various religious motives, hadiths, and religious sayings. Without them, it is 
impossible to imagine the works of the Middle Ages. The truth is that the use of such 
expressions in the work of Molla Panah Vagif is insignificant. However, in any case, it 
attracts attention as a continuation of the classical tradition in the poet's work. These religious 
expressions were used by the poet for various purposes. It should be noted that the poet's use 
of religious expressions and names is one of the features that unite him with medieval poets. 
Sometimes we see that the poet uses these expressions as a means of analogy, for a more 
vivid expression of ideas, and this feature is more pronounced in classical literature. Thus, 
already in the XIV century, similar references to religious names and expressions were 
numerous in the works of Gazi Burkhanaddin. 
Sometimes the poet turns his back on this world and turns to God, the prophet and influential 
religious figures for help. This feature is a medieval tradition. 
Thus, religious elements appear and are differently recalled in Vagif's poetry as a form of 
manifestation of the classical tradition. 
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STYLISTIC POSSIBILITIES OF SENTENCE INTONATION IN THE SYNTAX OF 
"PATRIOTIC WAR". 

 

“VƏTƏN MÜHARIBƏSI” SINTAKSISINDƏ СÜMLƏ INTONASIYANIN ÜSLUBI     
IMKANLARI 

 

Fil.ü.f.dok. dosent Afaq Məmməd qızı Əsgərova 

Azərbaycan Texniki Universiteti, 

Açar sözlər: üslub, cümlə, intonasiya, məqsəd, sual, nida, emosional ifadə ; 

             Bu günlər hansı mövzuda tədqiqat aparsaq, hansı məsələdən bəhs etsək də ruhla sevgi ilə 
yazılan hər yazıda qələm bizi Vətən müharibəsinin səngərlərinə, 44günün ovqatına, zəfərin 
qüruruna, sevincinə aparır. O sevincə ki, qədim mədəniyyəti, dastan ədəbiyyatı olan xalqımın 
qəhrəman oğulları yeni dastan yazdı, bütöv Vətən yaratdı. O gün ki, ordumun zəfər sədası bütün 
dünyaya yayıldı, həsrətdən qovrulan bütün ürəklər vətən dedi, bütün dillər Qarabağ söylədi, gözlər 
Şuşa zirvəsinə dikildi. Hər kəs əməldə də, dildə də böyük şair Məmməd Araz oldu: 

Bu gün gərək 
Hər anımız Vətən! – desin! Qılıncımız, qalxanımız Vətən desin! 

         El bir olub Vətən dedi.. Elə dedik, elə danışdıq ki, əsrlərlə susduğumuzun acısı çıxdı 
canımızdan. Bu həyəcanlı nitqimizdə dərin mənalar, müxtəlif hökmlər eyni məqsədə köklənib, 
özünün ən gözəl ifadə vasitəsinə büründü. Qələbə müjdəli hər fikir, hər cümlə öz emosionallığı, 
ifadəliliyi ilə seçilirdi. Bu emosionallığı yaradan əsas elementlərdən biri də intonasiyadır. 

Bildiyimiz kimi, intonasiya mürəkkəb bir hadisədir. Həm fonetik, həm də sintaktik normanın 
elementi sayılır. Buna səs tonunun alçalıb yüksəlməsi, nitqin sürəti, tələffüzün qüvvətləndirilib 
zəifləndirilməsi, cümlə daxilində fasilənin olub-olmaması və s. daxildir. İntonasiya təsdiq 
cümlələrini sual və nida cümlələrindən, tabesizlik əlaqəsini tabelilik əlaqəsindən fərqləndirmək üçün 
imkan yaradır, intonasiya mənaya görə cümlənin müəyyən hissəsini ayırmağa da imkan verir. 
İntonasiya vasitəsi ilə şübhə, təəccüb, təəssüf, kədər, sevinc və s. kimi hisslər ifadə edilir. 
Sintaksisdə cümlələrin fərqli intonasiyası onların məqsədindən asılıdır. Yəni, “məqsəd intonasiyanın 
əsasıdır, intonasiya isə öz növbəsində məqsədin göstəricisidir. İntonasiya cümlələrdə o qədər incə 
emosional münasibətlər yaradır ki, heç bir formal qrammatik vasitə həmin münasibətləri o şəkildə 
yarada bilməz” (1.səh- 89.) 

Vətən müharibəsində tez-tez igidlərimizin dilindən eşitdiyimiz -“ Bu vətən bizimdir. Bəs vətəni 
bizdən savayı kim qorumalıdır ? –kimi sual cümlələri, fikrimizcə, bədii üslubun ən təsirli ritorik 
cümləsindən daha güclü, daha emosionaldır. Bu qısa nitq vahidində düşmənə nifrət, intiqam hissi, 
torpağa bağlılıq sevgi, qeyrət və cəsarət duyulur.                                                                                                  

           Əmr, xahiş, təkid, məsləhət məzmunu bildirən əmr cümlələrinin də üslubi imkanları 
zəngindir. Demək olar ki, dilin bütün funksional üslublarında geniş istifadə olunur. Vətən 
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müharibəsi səlnaməmiz  məhz bu hökmlərlə, bu cümlələrlə başlamışdır. Ali baş komandanın 
söylədiyi  “erməni əsgəri ölmək istəmirsə torpağımızdan  rədd olub getsin! -hökmü qəzəb dolu əsl 
əmr cümləsidir.  Vətənin müdafiəsinə yollanan igid oğulun anasına üz tutaraq,- Bax,ağlama aa, 
arxamca ağlarsan məndən incimə...! –deyib onu təsəlli etməsi, üzülməsinə, ağlamasına qıymayaraq, 
təmkinli,qürurlu olması üçün ondan söz alması, tapşırıq verməsi bu cümlənin dərin məna yükünü, 
duyğu selini  göstərir. Ana övlad münasibətindəki bütün ülvi hisslər bu sintaktik vahiddə 
toplanmışdır. “Nida intonasiyalı cümlələrdə dərin hissləri ifadə etmək üçün  üç nöqtədən də istifadə 
olunur.” (2.səh- 121)Qrammatik cəhətdən əmr ədatının işlənməsi ona əmr məzmunu versə də, 
səmimi , məsum hisslərin toplusu və həyəcanı ilə həm də nida cümləsinə yaxınlaşdırır.   

 Cəsur əsgərlərimizin komandirinə müraciətlə söylədiyi –Vur, komandir, vur!- cümləsində isə əmr 
məzmunu deyil,  təkid, xahiş,həyəcan və bir az da sevinc hissi vardır. Bu, hədəfə tuşlanan hər 
nişanın qələbəyə saldığı izin sevincidir. İgid ogulların dilimizə əzbər etdiyi -  yaşasın müzəffər 
ordumuz! Yaşasın qəhrəman Azərbaycan əsgəri!- kimi cümlələr qrammatik cəhətdən əmr məzmunu 
daşısa da, üslubi semantik cəhətdən sevinc, şadlıq, təntənə hissi daşıyan nida cumlələrinə yaxındır.  

          Nida cümlələri də nitqin emosionallığına xidmət edən, onun məna üslub keyfiyyətlərini üzə 
çıxaran, ekspressiv mahiyyəti ən təsirli şəkildə çatdıran sintaktik vahidlərdir. Zəfər tariximizdə 
qalibiyyət duyğusu ilə söylənən, şadlıq, sevinc, qürur hissi yaşadan yüzlərlə nida cümləsi 
könüllərimizi oxşadı, ruhumuzu bəzədi. Xüsusi ilə xitablarla qurulan nida cümlələrinin sədası 
əsrlərlə qulağımızdan getməyəcək: 

Qələbə bizimlədir! Şuşa, sən azadsan! Biz gəlmişik, Şuşa ! Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Qarabağ 
Azərbaycandır! Bu cümlələrdə xitabların bədii təsvir vasitələri ilə-metanomiya ilə ifadə olunması 
onların poetik gücünü daha da artırır. Məzmun yükü dərin olan, ekspressiv cəhətdən yüksək hiss-
həyəcan bildirən bu nida cümlələri şanlı zəfər dastanımızın unudulmayan ifadələri olacaqdır! 
Duyğunu daha canlı, daha təsirli çatdıran intonasiya.( 3.səh-50)  bu cümlələrin üslubi imkanlarının 
nə qəqdər zəngin olduğunu bir daha təsdiq edir. Bu vahidlərdə fərqli hissləri duyğuları əks 
etdirən,birləşdirən cümlələrin növünü şərtləndirən məqsəd də demək olar ki, eynidir –vətən sevgisi, 
zəfər andı! 
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                                               Abstract 

          No matter what research we do these days, no matter what we talk about, in every article 
written with love and spirit, the pen takes us to the trenches of the Patriotic War, to the 44th day, to 
the pride and joy of victory. He was glad that the heroic sons of my people, who have an ancient 
culture and epic literature, wrote a new epic and created a whole Motherland. 

As we know, intonation is a complex phenomenon. It is considered an element of both phonetic and 
syntactic norm. This includes lowering and raising the tone of voice, the speed of speech, the 
strengthening and weakening of pronunciation, the presence or absence of pauses in a sentence, and 
so on. includes. Intonation makes it possible to distinguish affirmative sentences from question and 
exclamation sentences, disobedience from subordination, and intonation also allows to distinguish a 
certain part of a sentence according to its meaning. Through intonation, doubt, surprise, regret, 
sorrow, joy, and so on. feelings are expressed as. 

However, in the war of our homeland, we often hear from our heroes - “This homeland is ours. But 
who should protect the homeland except us? Question sentences like, in our opinion, are stronger 
and more emotional than the most effective rhetorical sentences of artistic style. In this short speech, 
hatred of the enemy, revenge, attachment to the land, love, zeal and courage are felt. 

The stylistic possibilities of command sentences, which express the content of command, request, 
insistence, advice, are also rich. It is widely used in almost all functional styles of language. Our 
chronicle of the Patriotic War began with these sentences and sentences. As the Supreme 
Commander-in-Chief said, “If an Armenian soldier does not want to die, let him leave our land! -
sentence is a real command sentence full of anger. Turning to the mother of the brave son, who went 
to the defense of the homeland, - Look, don't cry, if you cry behind me, don't offend me ...! The fact 
that he comforted him, did not make him sad, did not make him cry, but spoke to him and gave him 
instructions so that he would be calm and proud, shows the deep meaning of this sentence, the flood 
of emotions. All the sublime feelings in the relationship between mother and child are gathered in 
this syntactic unit. "All three points are used to express deep feelings in intonation sentences."  
Although the development of the grammatical command gives it the content of the command, it 
brings it closer to the exclamation point with its collection of sincere, innocent feelings and 
excitement.The exclamatory sentences are also syntactic units that serve the emotionality of speech, 
reveal its stylistic qualities of meaning, and most effectively convey the expressive essence. 
Hundreds of exclamation points in our history of victory, with a feeling of victory, joy, happiness 
and pride, touched our hearts and adorned our souls. The sound of exclamation points, especially 
with speeches, will not leave our ears for centuries: 

Victory is with us! Shusha, you are free! We have come, Shusha! Shusha, we will revive you! 
Karabakh is Azerbaijan! The metanomic expression of the speeches in these sentences further 
enhances their poetic power. 

Key words : style, sentence, intonation, purpose, question, exclamation, emotional expression; 
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AN ASSESSMENT ON THE ARTICLE "TO BE A SECRET" 
 

 “SIR OLMAK” DEYİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME  
 

Dr. Öğr. Üyesi Nülüfer ÇELİK 
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

                                                  Orcid: (0000-0002-6998-6109) 
 

 
           ÖZET  
 
 
Toplumların etnolojik, sosyolojik, psikolojik yapısı, coğrafyası, inanç sistemi gibi durumlar 
bir kavramın tarih sahnesinde var olmasında önemli rol oynamıştır. Türkçeye Arapça dahil 
diğer dillerden giren bir çok kelime çoğu kez sözlük anlamlarıyla kullanılmış bazen de kök 
anlamlarına bağlı bir takım özel ya da metaforik anlamların ortaya çıkmasına da zemin 
oluşturmuşlardır. Ölüm gibi, insanlar tarafından kabüllenilmesi zor durumlar karşısında, gerek 
ölüm olayına bağlı oluşan çaresizlik duygusunu hafifletmek, gerekse ölenin  yakınları ve aynı 
sistem içinde yaşayan insanlarda ölüme dair gelişmesi muhtemel kötü duyguları 
uzaklaştırmayı hedef alan ve “güzelleme” olarak adlandırılan bir takım sözlerle ifade yoluna 
başvurmuşlardır. Tarihî Türk yazı dillerinde Arapça farklı kelimelerle (vefat etmek, irtihal 
etmek, merhum olmak, mevta olmak, ahirete sefer etmek) ifade edilen ölüm kavramı 
saklamak, gizlenen şey anlamına gelen “sırr” (رس ) kelimesiyle karşılanmıştır.  Kelime birçok 
birleşik yapı (sır küpü, devlet sırrı), deyim veya birleşik fiil (sırra ermek, sır tutmak), Atasözü 
içinde ya da vefat eden velîlerin ismi anılırken bir dua cümlesi (kuddise sırruh) olarak farklı 
anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Türkçe Sözlük’te “Bir şey ya da kimse akıl almaz 
biçimde yok olmak” olarak anlamlandırılan kelime tasavvufî literatürde, “sır olmak” veya 
“sırlamak”, “sırlanmak” olarak ölen dervişi toprağa vermek, gömmek, gömülmek şeklinde bir 
kişinin öldüğünü bildirmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. 
         Çalışmada tarihi Türk yazı dilleri döneminde yazılmış tasavvufî eser ve sözlüklerde yer 
alan “sır olmak”, “sırlamak”, “sırlanmak” şeklinde geçen ve bir kimsenin öldüğünü belirtmek 
için kullanılan bu kavramaların tasavvufî gelenekte ölüm güzellemesi olarak kullanıldığının 
ortaya konulması amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: sır olmak, ölmek, tasavvuf 
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            SUMMARY 
 
 
Situations such as the ethnological, sociological, psychological structure, geography, religious 
belief system of societies play an important role in the existence of a concept on the stage of 
history.Many words that entered Turkish from other languages, including Arabic, are often 
used with dictionary meanings. However, sometimes they also laid the groundwork for the 
emergence of some special or metaphorical meanings depending on the root meanings. In the 
face of situations such as death that are difficult for people to accept, it aims to alleviate the 
feeling of helplessness due to the death event, and to remove the possible bad feelings that 
may develop in the relatives of the deceased and people living in the same system, with some 
words called "beautification", which can be used in different ways. have resorted to 
expression. The concept of death, which is expressed in different Arabic words (decease, pass 
away, be deceased,  travel to the hereafter) in historical Turkish dialects, was met with the 
word "secret" (سر  ), which means hiding. The word has been used with different meanings in 
many compound structures ( jar of secret, state secret), idiom or compound verb (to reach a 
secret, to keep a secret), in proverbs, or as a prayer sentence (kuddise Sırruh) 
 when commemorating the names of deceased parents.  In the Turkish dictionary, it is 
interpreted as "something or someone disappearing in an inconceivable way". In the Sufi 
literature, in the form of "to be a secret", "to glaze" or "to hide",  of burying the dead dervish   
or to bury to be buried, in the meanings, to express the death of a person. 

In the study, it is aimed to reveal that these concepts, which are used as "to be secret", 
" to glaze", " to hide "  in the mystical works and dictionaries written in the historical Turkish 
written languages period, and which are used to indicate that a person has died, are used as 
death beautification in the sufi tradition. 
 
 
Keywords:  Secret, Dying, Mysticism 
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KARABAKH IS AZERBAIJAN! 
 

Ph.D. Ismayilzade Natiga Namig gizi 
Ganja State University 

 

 
Key words: Azerbaijan, Karabakh, Victory, biodiversity.  

Karabakh is a land of beauty: Shusha, Aghdam, Lachin ... Beautiful, blue cities, fresh air, 

spring water, the sound of birds ... This is a rich land with abundant crops and delicious fruits. 

Due to its beauty, Karabakh does not lag behind the mountainous areas of Switzerland. 

The whole world witnessed the glorious victory of Azerbaijan at the expense of the 

victorious Azerbaijani Army, the heroism and bravery of our heroic servicemen, at the 

expense of the blood of our martyrs. Victory in spite of pressure. For 44 days, Azerbaijan 

regularly won despite various pressures and threats from different sources and addresses. The 

people of Azerbaijan and Azerbaijanis all over the world celebrate the great victory with great 

pride. 

An iron fist, a symbol of strength and solidarity. The people of Azerbaijan restored 

historical justice at the expense of power, unity, heroes and martyrs. It is a source of pride for 

the people of Azerbaijan to raise our flag on the historic Khudafar Bridge. It is also a matter 

of national pride for Khudafar, who has left a deep mark on the spirituality and history of our 

people. 

The Patriotic War for truth and historical justice, the brilliant victory of Azerbaijan does 

not only mean the restoration of the country's territorial integrity. It is a struggle between 

good and evil. The forces of evil were defeated, and Azerbaijan won. Because Azerbaijan is a 

country of creation. The people of Azerbaijan will once again show their greatness. 

As a result of spontaneous exploitation in the territories occupied by Armenia, the region's 

natural resources, environment and biodiversity have been severely damaged, and our forests 

rich in valuable trees and shrubs have been purposefully destroyed. According to reports, 

most of the valuable forests were destroyed as a result of Armenian vandalism. 

All activities are carried out in parallel with the scientifically sound assessment and 

documentation of the environmental disaster committed by Armenians during the occupation. 

Azerbaijani science has important responsibilities in studying the biodiversity of Karabakh, its 

natural resources and providing them to the people, in the restoration of agriculture. In order 

to fulfill these tasks, scientific research must be restored and developed in the liberated 

territories. 
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REGIONAL ASPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

OCCUPIED TERRITORIES OF AZERBAIJAN 

 

AZƏRBAYCANIN İŞGALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ 

İNKİŞAFININ REGİONAL ASPEKTLƏRİ 

 

Dosent Aynurə YƏHYAYEVA 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

ORCID.0000-0002-8638-7722 

Xülasə 

Son dövrlər regional iqtisadiyyatın aktual məsələlərinin araşdırılması əsas və vacib 

tədqiqat obyektlərindən biridir. Regionların inkişafının əsas istiqaməti yığılmış potensialın 

qorunması və artırılması, eyni zamanda sosial-iqtisadi göstəricilərin sabit səviyyədə 

saxlanılmasından ibarətdir. Dayanıqlı inkişaf isə regionun öz maraqlarının ən böyük dərəcədə 

reallaşması ilə xarakterizə olunur. Dayanıqlılığın pozulması regionlara mənfi təsir göstərməklə 

böyük vaxt və maliyyə itkilərinə səbəb olur. Məhz ona görə də regional iqtisadiyyata dair dövlət 

strategiyasına daim yenidən baxılmalı, eyni zamanda təhlillər aparılmalı və təkmilləşdirmələr 

edilməlidir.  

Müasir dövrdə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı nöqteyi-nəzərindən 

təsirili bir strategiyanın hazırlanması problemi daha çox aktuallıq qazanmışdır. Bunun əsas 

səbəbi isə 30 (otuz) ilə yaxın işğal altında olmuş Qarabağ və onun ətraf ərazilərinin azad 

edilməsidir. Bu da regionların sosial-iqtisadi inkişafı problemlərinin həlli istiqamətlərinə yenidən 

baxılmasını zəruri etmişdir.  

Məqalədə əsas məqsəd regional iqtisadiyyatın inkişafının zəruriliyi əsaslandırmaq və 

bununla bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələri nəzərdən keçirməkdən ibarətdir. Həmçinin, işğaldan 

azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsinin regionların və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına verə 

biləcək faydaları nəzərdən keçirmək və bu sahədə reallaşdırılacaq layihələrin sosial-iqtisadi 

səmərəliliyini qiymətləndirməkdir. Bununla əlaqədar olaraq isə həmin ərazilərin sosial-iqtisadi 

potensialının qiymətləndirilməsi mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyulmalıdır. Son məqsəd 44 (qırx 

dörd) günlük Vətən Müharibəsi nəticəsində Ermənistan işğalından azad edilmiş ərazilərimizin 

sosial-iqtisadi inkişafı üçün tövsiyə xarakterli təklflər irəli sürməkdən ibarətdir.  

Açar sözlər: Qarabağ, işğaldan azad edilmiş, regional iqtisadiyyat, sosial-iqtisadi inkişaf, 

kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq 
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ABSTRACT 

Recently, the study of topical issues of the regional economy is one of the main and 

important objects of research. The main direction of regional development is to protect and 

increase the accumulated potential, as well as to maintain socio-economic indicators at a stable 

level. Sustainable development is characterized by the greatest realization of the region's 

interests. Violation of sustainability has a negative impact on the regions, leading to large losses 

of time and money. That is why the state strategy for the regional economy must be constantly 

reviewed, analyzed and improved. 

In modern times, the problem of developing an effective strategy in terms of socio-

economic development of the regions in Azerbaijan has become more relevant. The main reason 

for this is the liberation of Karabakh and its environs, which have been under occupation for 

about 30 (thirty) years. This made it necessary to reconsider the direction of solving the 

problems of socio-economic development of the regions. 

The main purpose of the article is to substantiate the need for the development of the 

regional economy and to consider the tasks set in this regard. It is also to consider the benefits 

that the revival of the liberated territories can bring to the economy of the regions and the 

country as a whole, and to assess the socio-economic effectiveness of projects to be implemented 

in this area. In this regard, the assessment of the socio-economic potential of these areas should 

be set as an important task. The ultimate goal is to make recommendations for the socio-

economic development of our territories liberated from Armenian occupation as a result of the 

44 (forty-four) days of the Patriotic War. 

 

Keywords: Karabakh, liberated from occupation, regional economy, socio-economic 

development, agriculture, livestock 
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SOCIAL INDICATORS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY IN THE 

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF KARABAKH 

 

QARABAĞIN BƏRPASI VƏ İNKİŞAFINDA MİLLİ İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN 

SOSİAL GÖSTƏRİCİLƏRİ 

Dosent Səadət HÜMBƏTƏLİYEVA 

Sumqayıt Dövlət Universiteti 

ORCID. 0000-0003-2165-038X 

 

XÜLASƏ 

Milli iqtisadi təhlükəsizliyin sosial göstəricilərinin təhlilinə bilavasitə ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin düzgün qiymətləndirilməsindən başlamaq lazımdır. 

Belə ki, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini qiymətləndirərkən ona çoxvariantlı yanaşma 

faydalı olur. Milli dövlətçilik, milli mənafelər və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması 

məsələləri problemi bir-biri ilə qarşılıqlı vəhdət təşkil edən, iri miqyaslı və davamlı mühüm bir 

prosesdir. Bu zaman ölkə və onun həm  daxili, həm də xarici siyasəti istiqamətində effektiv 

tənzimlənmə tədbirləri ən əsas şərt kimi qəbul olunur. Eyni zamanda, ölkənin milli sərvətləri 

üzərində düzgün nəzarətin təşkil edilməsi iqtisadi inkişaf prosesində təhlükəsizliyin əsas 

şərtlərindən biri hesab edilir. Bele ki, dövlət sosial-iqtisadi strategiyanı yerinə yetirmək, həmçinin 

istehsal-sosial sahələrin inkişafına nail olmaq üçün onun təhlükəsizliyini təmin etməlidir. 

Azərbaycanın Qarabağ kimi strateji ərazidə bərqərar olması və buna görə də bu məkanda 

mənafelərin toqquşması iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasına mənfi təsiri qarşılıqlı 

əməkdaşlığın təşkil olunmasında nəzərə alınmalı və tarixi düşmən dövlətlər tərəfindən törədilə 

biləcək iqtisadi təhlükələr müəyyənləşdirilməli, eyni zamanda onların qarşısının alınmasının üsul 

və vasitələri təyin edilməlidir. 

44 günlük Vətən Müharibəsində Zəfər qazandıqdan sonra işğaldan azad edilmiş 

ərazilərimizin iqtisadi inkişaf yolu və əhalinin sosial tələblərinin ödənilməsi Azərbaycan 

dövlətinin prioritet məsələsinə çevrilmişdir. 

Məqalədə milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasını təşkil edən milli mənafelərin əsas 

dəyişənləri verilmiş, sosial- iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin tərkib hissələri və 

göstəriciləri təhlil olunaraq tövsiyyə və təkliflər qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: Qarabağ, İqtisadi təhlükəsizlik, sosial göstəricilər, milli mənafe, sosial-

iqtisadi strategiya. 
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ABSTRACT 

The analysis of social indicators of national economic security should begin directly with 

the correct assessment of the country's economic security.  

Thus, when assessing the economic security of the country, a multifaceted approach is 

useful. The problem of national statehood, national interests and ensuring economic security is an 

important, large-scale and sustainable process that is interconnected. In this case, effective 

regulatory measures in the direction of the country and its domestic and foreign policy are taken 

as the main condition. At the same time, proper control over the country's national resources is 

one of the main conditions for security in the process of economic development. Thus, the state 

must ensure its security in order to implement the socio-economic strategy, as well as to achieve 

the development of production and social spheres. 

The establishment of Azerbaijan in a strategic area such as Karabakh and, therefore, the 

negative impact of conflicts of interest in this area on economic security must be taken into 

account in the organization of mutual cooperation and economic threats posed by historically 

hostile states must be identified. 

After the Victory in the 44-day Patriotic War, the path of economic development of our 

liberated territories and meeting the social needs of the population has become a priority for the 

Azerbaijani state. 

The article presents the main variables of national interests that form the basis of national 

economic security, analyzes the components and indicators of ensuring socio-economic security 

and makes recommendations and suggestions. 

 

Keywords: Karabakh, economic security, social indicators, national interests, socio-

economic strategy. 
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RESEARCH IN ORGANIZATIONAL DIRECTIONS OF TRAINING WITH 
MODERN TRAINING TECHNOLOGIES 

 
MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARI İLƏ TƏLİMİN ZAMANIN TƏLƏBİNƏ 

UYĞUN TƏŞKİLİ İSTİQAMƏTİNDƏ ARAŞDIRMALAR 
 

Dosent Rəhimə S. Məmmədova 
(0000-0001-5824-1294)   

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  
 

     Biliklərin dinamik artdığı, həmçinin elmi-texniki tərəqqinin intensiv olduğu müasir dövrdə 
yüksək ixtisaslı kadr hazırlamaq – insan kapitalının formalaşdırılması, “gəncləri yaşayacaqları 
zamanın tələblərinə uyğun yetişdirmək” kimi məsələlər təlim sahəsində çalışan 
mütəxəssislərin, tədqiqatçıların qarşısında həlli vacib məsələlər qoyur. Bu məsələlərin həlli 
üçün elmi-texniki tərəqqinin inkişaf tendensiyaları, gələcək kadrların qarşısında qoyula bilən 
tələblər həssaslıqla təhlil edilməli, proqnozlaşdırmalar aparılmalıdır. Məsələnin mürəkkəbliyi, 
digər tərəfdən həllinin vacib olması bu sahədəki tədqiqatların aktuallığını aşkarlayır.   
    Tədqiqat işində öncə təlimin təşkilinə təsir edən amillərin müəyyənləşdirilməsi, zaman 
keçdikcə həmin amillərin təsir intensivliyinin dəyişmə dinamikası, digər təsiredici amillərin 
yaranma ehtimalları təhlil edilməkdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, təsiredici amillərin 
çoxsaylı olması, bir sıra amillərin təsir intensivliklərinin proqnozlara əsasən 
müəyyənləşdirilməsi məsələnin mürəkkəbliyini göstərir. Buna baxmayaraq yalnız təsiredici 
amillərin kompleks şəkildə dəyərləndirməsi və idarə edilməsi ilə hədəfə nailolma səviyyəsinin 
artırılması mümkündür. Digər tərəfdən məlumdur ki, çoxparametrli mürəkkəb məsələlərin 
həllinin modelləşdirmə üsullarından istifadə etməklə sadələşdırılməsi mümkün ola bilər. 
    Müasir təlim texnologiyaları ilə təlimin – biliklərin, o cümlədən  kimyəvi biliklərin 
çatdırılması prosesinin zamanın tələbinə uyğunlaşdırılmasına həm informasiya texnologiyala-
rının, həm də təlim texnologiyalarının inkişaf tendensiyaları baxımından yanaşmaq olar. 
Müəllim kadrlarının hazırlığı prosesində tələbələrin ixtisaslaşdığı sahənin elmləri ilə yanaşı 
məhz müasir təlim texnologiyalarından istifadə üçün lazımı bilik, bacarıq və vərdişlərə 
yiyələnməsi vacib məsələdir. Bu bacarıqları mənimsəmiş və “beşikdən qəbr evinə qədər 
öyrən” kəlamına əsasən ixtisas elmlərinin və müasir təlim texnologiyalarının inkişaf 
tendensiyalarını fasiləsiz izləyən müəllim kadrlarının təlim prosesini faliyyət göstərdiyi 
zamanın tələbinə uyğunlaşdırma göstəricilərinin yüksək olması realdır. 
     Qeyd edilənlər müvafiq sahədə araşdırmaların aparılmasının elmi-praktiki, o cümlədən 
pedaqoji əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir.   
 
    Açar sözlər: müəllim hazırlığı, müasir təlim texnologiyaları, təlimin zamanın tələbinə görə 
təşkili  
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    In today's era of dynamic growth of knowledge, as well as intensive scientific and 
technological progress, the training of highly qualified personnel - the formation of human 
capital, "educating young people in accordance with the requirements of their time" raises 
important issues for training professionals and researchers. In order to solve these issues, the 
development trends of scientific and technical progress, the requirements for future personnel 
must be sensitively analyzed and forecasts must be made. The complexity of the problem, on 
the other hand, the importance of the solution reveals the relevance of research in this area. 
  The research first identifies the factors influencing the organization of training, the dynamics 
of changes in the intensity of the impact of these factors over time, the probability of the 
emergence of other influencing factors. It should be taken into account that the large number 
of influencing factors, the determination of the intensity of the impact of a number of factors 
on the basis of forecasts, shows the complexity of the problem. However, it is possible to 
increase the level of goal achievement only through a comprehensive assessment and 
management of the influencing factors. On the other hand, it is known that the solution of 
complex multi-parameter problems can be simplified using modeling methods. 
   The adaptation of training with modern learning technologies - the process of delivery of 
knowledge, including chemical knowledge - can be approached from the point of view of 
development trends of both information technology and learning technologies. In the process 
of teacher training, it is important for students to acquire the necessary knowledge, skills and 
habits to use modern learning technologies, along with the sciences in their field of 
specialization. It is real that teachers who have mastered these skills and are constantly 
following the development trends of specialty sciences and modern learning technologies, 
according to the saying "learn from the cradle to the grave", have a high rate of adaptation of 
the learning process to the requirements of the time. 
  The above-mentioned shows the importance of conducting research in the relevant field, 
including scientific and practical, as well as pedagogical. 
 
 
 
     Keywords: teacher training, modern learning technologies, organization of training 
according to the requirements of the time 
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MODERN TECHNOLOGIES AS A DEVICE IN THE PARADIGM OF EDUCATION 
      

Mustafayeva Xayala Namig 
a teacher Ganja State University, Ganja 

 
Key words:Education ,technology,modern,information. 
Education is a wide and complex field. Though there are fields that gained significant 
achievements in the development of education in recent years in our country, there are also 
fields that need to be improved. XXI century is the century of impressive development of 
science and technics. As a result of the progress of technics new information technologies 
have been created for the first time in the world that are widely applied to all spheres of life. 
The role of new information technologies in our society is growing day by day. The world 
experience shows that computer technology, which is an invaluable device in facilitating 
mental work, is quite effective in organizing and managing the extremely complex and 
dynamic pedagogical process. Modern technologies in education are seen as a device to which 
a new education paradigm can be applied. Trends in the development of educational 
technologies are directly related to the educational humanization that promotes 
individualization and self – realization. 
Today new learning technologies in the field of education are actively applied. Technology is 
understood as an educational strategy that combines not only certain knowledge, but also the 
ability to acquire the methodological burden of the educational process. 
On the condition of the indepemdence of our republic, as a result of the emegence of new 
socio-political, ideological requirements, the development of new curricula and textbooks, the 
level of use of information tecnologies, including computer systems doesn`t fully meet the 
requirements of today`s training .Therefore, it is one of the most urgent tasks to expand the 
production of technical defects to be applied at school and to pay more attention to the 
preparation of materials, or rather software to be delivered to students with the help of this 
technique. The computerization of  schoolchildren is a requirement of the time. 
The successful implementation of the tasks set for the school depends on to what extent 
individual subject teachers pay attention to the components of the mastering process, learn 
how the relevant program is perceived, understood, and applied by the students, and how the 
necessary measures are taken. All this work, surely, cannot be effective without strengthening 
the acquired knowledge. 
Therefore, the application of new learning technologies in modern times creates an objective 
basis for independent, cooperative learning of students, the development of creative abilities.  
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ENERGY POLITICS AND SECURITY IN THE CASES OF INDONESIA AND 
AZERBAIJAN 

 

Kholidah Tamami 

Baku State University, Faculty of Economics and International Relations, Department of International 
Relations, Baku, Azerbaijan 

 

Abstract 

Indonesia is the developed countries that have embarked on projects and energy strategies to 
increase renewables energy since it largely addressed political, economic and environmental 
goals in their energy security policies. Indonesia concern in energy sector with three 
parameuteurs, called P4M (Promosi Perlindungan dan Penanaman Modal) or Promotion and 
Protection of Investments. The OIC and NAM are the organizations that Azerbaijan and 
Indonesia are involved in. One of the problems discussed therein is the energy sector. Currently 
Indonesia and Azerbaijan tried to reduce energy dependence and to achieve environmental 
sustainability. Policy makers need to pursue a strategy of informing the public with sound 
evidence while being open about energy policy in general. 

Indonesia and Azerbaijan have 5 bilateral agreements. First, opening of RI-Azerbaijan 
Diplomatic Relations. Second, Cooperation and Consultation between Foreign Ministries. Third, 
cooperation between News Agencies. Fourth, Visa Exemption for Diplomatic and Service 
Passport Holders. Fifth, Economic and Technical Cooperation (KSET). The trade balance 
between the two countries is still dominated by the oil and gas sector, and does not yet reflect the 
real potential they have, either because trade has so far been through a third country due to the 
absence of direct sea/air routes, or the lack of market penetration by the Indonesian 
manufacturing industry. The potential for cooperation that can be worked on between Indonesia 
and Azerbaijan is in the oil and gas sector given that Azerbaijan is rich in both natural resources. 
Currently the two countries are consolidating the finalization of the P4M (Promotion and 
Protection of Investments Indonesia needs to encourage bilateral cooperation in the energy 
sector, especially oil and gas based. The best collaboration model is to ensure government-to-
government long term purchase/contract.  

 

Keyword : Energy politic, energy policy, energy security 
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HEYDAR ALIYEV’S STRATEGY TO TRANSFORM AZERBAIJAN INTO 
POWERFUL COUNTRY WITH SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

AND THE ENERGY SECTOR 

 
Kholidah Tamami Ph.D (Cand), 

Baku State University, 

Faculty of Economics and International Relations 

 

ABSTRACT 
A development of the oil industry in Azerbaijan has started in 1895. At the first stage-

for the first time in the world oil was extracted by an industrial method from the well located 
at 21 meters deep in the Bibi-Heybat an oil field. A number of oil wells were discovered as 
the well drilling technologies have developed. The increase in the production of oil led to the 
development of the oil infrastructures, and a creation of hundreds of companies engaged in a 
production, a refining and sales. 

The big desire of national leader Heydar Aliyev to turn an independent Azerbaijan into 
a modern, strong and powerful country with sustainable economic development, determined 
the energy sector specially in oil strategy, which ensured the involvements of foreign 
investors in the development of Azerbaijan’s oil field. On September 20, 1994, under the 
leadership of national leader Heydar Aliyev “The Contract of the Century” was signed, which 
became the turning point for Azerbaijan’s 20th-century history due to its political, economic, 
and strategic importance. The parliament of Azerbaijan ratified “The Contract of the Century” 
on December 12, 1994. The $7.4 billion agreement involved 11 international oil companies 
from 7 countries: Azerbaijan, USA, UK, Russia, Turkey, Norway and Saudi Arabia as 
contractor parties. The historical agreement opened the way to another 26 contracts with 41 
oil companies from 19 countries. The current assessment of Azeri-Chirag-Gunashli fields 
exceeds 1 billion tons of oil, which were initially estimated to have 500 million tons.  

Oil started to be exported to the Black Sea by the Baku-Novorossiysk pipeline in late 
1997. In 1999, another pipeline from Baku was commissioned to the different Black Sea port 
Supsa. The first tanker carrying Azerbaijani oil was sent to the world markets in December 
1999. Azerbaijan is already exporting its gas to neighboring countries and new pipelines have 
been built to start exporting it to the European market. The discovery of Umid and Absheron 
fields opened a new page in the history of natural resources of Azerbaijan with a potential of 
more than 200 billion cubic meters. For the next 100 years Azerbaijan will be seen as a 
reliable supplier of hydrocarbon resources.  

Keyword:  Heydar Aliyev, Energy Sector, Economic Development 
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İNÖNÜ-STALIN ANLAŞMASINDA ERMENI DIASPORASI IZI:  BORALTAN 
KATLIAMI 

Doç.dr. Zaur Aliyev
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, 

Bilim Tarihi Enstitüsü, bilimsel sekreter

ÖZET: 
Boraltan Köprüsü Katliamı ya da Boraltan faciası, Türkiye'ye sığınan 195 Sovyet askerinin 
1945 yılında mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Sovyetler Birliği'ne iadesi sonrası yaşanan 
katliamdır.Türkiye Sovyetler'den mütekabiliyet esasına dayanarak Sovyet topraklarına iltica 
etmiş olan bir subay ve iki erini istemişti. Sovyetler ise askerlerin izlerinin bulunamadığını 
beyan edip geri vermeyince Türkiye yola çıkan bazı askerlerin iadesini durdurdu. Türkiye 
ayrıca iltica edenlerden Türk kökenli olanların Türkiye vatandaşlığına alınması esa-sını kabul 
etti. Aras Nehri üzerindeki Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye iltica etmişlerdi. Sınır 
karakolunda bulunan Azeri kökenli Sovyet askerleri, hükümetin talimatıyla iade edildi ve 
Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildi. Reha Oğuz Türkkan'ın iddiasına göre iltica edenlerin 
sayısı 407 idi

Anahtar Kelimeler: Türkiye, SSCB, Azerbaycan, Boraltan, ermeni 

ABSTRACT:
Boraltan Bridge Massacre or Boraltan tragedy is the massacre after returning of 195 Soviet 
soldiers deported to Turkey in 1945 back into the Soviet Union within the principle of 
reciprocity. Turkey demanded an officer and two soldiers who immigrated to the Soviet Union 
on the basis of reciprocity. When the Soviets declared that the traces of the soldiers had not 
been found, Turkey stopped the return of some of the soldiers who left. Turkey has also 
accepted the Turkish citizenship of the people of Turkish origin who sought asylum. They 
crossed the Boraltan Bridge on the Aras River and took shelter in Turkey. Soviet soldiers of 
Azerbaijani origin found in the border guard were extradited by the government and shot on the 
Boraltan Bridge. According to Reha Oghuz Türkkan, the number of asylum seekers was 407.  

Key words: Turkey, USSR, f Azerbaijan, Boraltan, Armenians 

GİRİŞ
10 Kasım 1938’de Atatürkün vefatı, SSCB-Türkiye ilişkilerinde filizlenmiş gerilim bir az daha 
büyüdü. Atatürk’ün vefatından sonra, 11 Kasım 1938’de İsmet İnönü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde 2. Cumhurbaşkanı seçildi. Bunun yanı sıra, CHP Genel Başkanlığı’na atandı. 26 
Aralık 1938’de düzenlenen 1. Olağanüstü Kurultay’da, İnönü partinin “değişmez genel 
başkanı” seçildi ve “Milli Şef” ilan edildi. İsmet İnönü 12 sene (1938-1950) Türkiye 
Cumhurbaşkanı görevini icra etti. Bu dönemde Türkiye dış politikasının temel çizgileri ülkeyi 
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savaştan, askeri operasyonlardan uzak tutmak, tecavüzün geri çevrilmesi için güvenli savunma 
sistemi oluşturmak ve bu sistemi uluslararası anlaşmalarla güçlendirmekti.

Geçen yüzyılın 45-50. yıllarında İkinci Dünya Savaşı’nda zafer kazanmış SSCB, uluslararası 
alanda yükselen popüleritesini kullanarak etki gücünü tüm dünyaya, özellikle de Orta Doğu’ya 
yaymak için çabalıyordu. Bölgedeki Ermeni diasporasının temsilcileriyse kendilerine yakışanı 
yaparak ikili politika yürütmeye başladılar. Düşünce olarak Komünizme yakın olan sosyal 
demokrat Hnçak partisi SSCB’nin bu çabalarına destek vermeye, Milliyetçi Ermeni Devrimi 
Federasyonu’ysa Ermenistan SSC’nin bağımsızlığı talebini dile getirmeye başladı. Ayrıca 
Ermeni Apostol Kilisesi’nde de bölünmeler oldu. Öyle ki o dönem Ermenilerin 2 Katolikosu 
vardı. Onlardan biri Ermenistan’da, Eçmiedzin’de (Üç kilse) Sovyet hükümeti, dolayısıyla 
Hnçak tarafından, diğeriyse Lübnan’da Taşnaksutyun tarafından destekleniyordu. Daşnaklar 
Eçmiedzin Kilsesi’ni kabullenmek istemiyor ve onu Komünist rejimin kölesi olarak 
görüyordular. Hatta 50. yıllarda taraflar arasında silahlı çatışmalar, suikast girişimleri 
yaşanmışdı.
Kars’tan Tebriz’e kadar (Sovyet Ermenistan’ı da dahil) “Büyük Ermenistan” kurma – SSCB 
yönetiminde temsil olunan Ermenilerle Amerika Ermenileri Milli Konseyi’nin ortak planı 
ortaya çıktı. Bu plana uygun olarak Sovyet hükümeti için Musul petrolünden yararlanmak 
teklifi ileri sürülmüş, buna yalnız Ermeni ve Kürt konularının çözümünden sonra ulaşmanın 
mümkünlüğü belirtilmişdi. O zamanlar SSCB’de Bagramyan (Sovyet Birliği Marşalı) SSCB 
Savunma Bakanı’nın Yardımcısı, Babacanyan – Sovyet Birliği Kahramanı, Bagyan – Sovet 
Birliği Generali ve SSCB devlet adamı, politikacı Anastas Mikoyan vardı. (Qaraoğlu, 2007: 41-
45)
Böyle bir durumda SSCB-Türkiye ilişkileri gerginleşmekteydi. Bu gerginliğin birinci nedeni, 
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra göçmenlere, özellikle de Azerbaycanlılara ve 
Alman orduları tarafında savaşan Türk kökenli Sovyet vatandaşlarına kucak açmasıydı.
4 Şubat 1945’de ABD, İngiltere, Sovyet devletlerinin katılımıyla Kırım’da düzenlenen Yalta 
konferansında İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği belirtildi ve savaş bittikten sonra her bir 
devletin diğer ülkenin vatandaşını iade etmesine karar verildi. Yani İngiltere Sovyet vatandaşını 
SSCB’ye, Sovyet devleti de İngiltere vatandaşını İngiltere’ye geri vermeliydi.
O dönem söz konusu karar uyarınca Türkiye ABD ve İngiltere’nin etkisiyle aynı zamanda 
Sovyet devletiyle gerginlik yaşanmaması için toprağına sığınan Sovyet vatandaşlarını geri 
vermeliydi. Ama Türkiyeəde milli güçler Türklerin Sovyetlere verilmesine karşı çıkıyor, buna 
izin vermiyordu. Diğer yandan Türkiye güvenilir ve güçlü bir dünya devleti olarak tanınıyor, 
Almanya’ya siyasi destek veriyor ve en önemlisiyse SSCB’nin en büyük rakibi ABD’yle 
ilişkilerini güçlendiriyordu. Bu nedenden dolayı Stalin, Türkiye’ye askeri güçle müdaheleye 
hazırlanmanın yanı sıra siyasi ideoloji, sabotaj çalışmalarının başlaması için de emir verdi.
Stalin bu amacı için Ermenileri kullanmaya karar veriyor ve aynı zamanda Kürtleri bu sürece 
dahil ediyor. Türkiye’yi “soykırım” yapmakla, Sovyetlerin kurulduğu ilk dönemlerde 
Türkiye’nin onları kandırarak Sovyet Ermenistanı’nın “topraklarını” vermemekle suçlaması ve
“Kürdüstan” isimli devlet kurulması Stalin’in planlarına hizmet eden şeylerdi. 1944 senesinin 
başlangıcından itibaren Sovyet ordusunun zaferi SSCB’nin Türkiye’ye yönelik baskılarının 
artmasına neden oldu. Sovyet özel harekat ve istihbarat güçlerinin Türkiye hakkında elde ettiği 
bilgiler SSCB’nin el kol açmasına neden oldu.
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Stalin, İsmet İnönü’nün 1941’de Almanya’yı Sovyetlere saldırmaması için uyardığını bile 
unutmuştu. 1944 senesinin sonbaharında Boğazlar rejimine dair Montrö sözleşmesinin 
değiştirilmesi Türkiye’ye yönelik Sovyet politikasının temelini oluşturuyordu. 1945 Nisan 
ayında, 1931 senesinde imzalanmış “Karşılıklı saldırmamaya dair” SSCB-Türkiye 
anlaşmasının iptal edilmesiyle ilgili kararname kabul edildi. Daha sonra Stalin Potsdam 
konferansında açıkça Türkiye’nin Ermenistan ve Gürcistan’a toprak vermesini istedi. Stalin, 
Bosfor ve Dardenel’in Sovyetlerin kontrolüne verilmesini talep etti, sonrasındaysa Türkiye 
sınırına 30 askeri birliğin konuşlanması emrini verdi.( Гасанлы, 2005:509)
Ermeniler bu durumu kullanarak ülke dışından çok sayıda Ermeninin Ermenistan’a gelmek
istediğini ve onlar için yeterli toprak olmadığını dile getirdiler. Moskova yönetiminden tüm
Azerbaycanlıların Azerbaycan’a sürülmesini talep ettiler. Ermenilerin planına göre Türkiye’yi
sadece onlara yönelik intikam aşkıyla yanıp tutuşan Ermeniler durdurabilirdi.
– O dönemde SSCB-Türkiye savaşının önlenmesi için diplomasiya ağırlık verildi. Türkiye’de
medyada SSCB’ye yönelik hiçbir haberin yayınlanmasına izin verilmiyordu. Medya Yayın
Direktörü Selim Sarper’le görüşen SSCB’nin Ankara Büyükelçisi Vinogradov, Stalin’in
saldırmama konusundaki anlaşmayı yenileceğini söylüyor. İkili arasında böyle bir diyalog
geçiyor:
“- Sizin de Sovyetler Birliği’ne bir jest etmenizi istiyor.
-Ne yapalım?
– Ülkenizdeki Sovyet vatandaşları olan vatan hainlerini bize iade edin.
– O zaman biz de sizden vatana ihanet edenleri istiyoruz… (SSCB’ye kaçan 15 Komünist)”
Selim Sarper Çankakaya’ya giderek durumu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye anlatıyor ve bu 

adımı atmayacakları durumunda Türkiye’nin savaşa itileceğini, bazı toprakların Ermenistana 
verileceğini söylüyor. Türkiye’ye sığınan 1100 kişi içinden seçilmiş bir grubun Sovyetlere 
teslim edilmesi için Selim Sarper’e emir veriyor. Seçilen 407 kişinin büyük bir kısmı 
Azerbaycanlılar ve Tatarlardı. O listede Ahıska Türkleri de vardı…( Тарасов:
http://www.iarex.ru/articles/29575.html )
1945 Mayıs ayında SSCB’nin notasından sonra 3\2563 numaralı kararla 407 kişinin Sovyetlere 
teslim edilmesine dair belge imzalandı.( Tutanak Dergisi, 1951: 116)
NOT: O dönem söz konusu karar uyarınca Türkiye ABD ve İngiltere’nin etkisi altında aynı 
zamanda Sovyet devletiyle karşı karşıya gelmemek, gerginlik yaşamamak için topraklarına
sığınan Sovyet vatandaşlarını SSCB’ye teslim etmeye başladı. Türkiye topraklarına gelen
Azerbaycan vatandaşları savaşta esir olan ya da gönüllü olarak Almanya’nın tarafına geçen
askerlerdi. O askerlerin tek umudu Türkiye’ydi, ama Kırım anlaşmasına uygun olarak Türkiye
onları SSCB’ye vermek “zorundaydı”. Yönetim, onların teslim edildikten sonra
öldürüleceklerini veya Sibirya’ya sürgün edileceklerini biliyordu. Bu durumdan haberdar olan
128 soydaşımız Amerika kontrolündeki Vyana yakınlarında yaşadıklar ahşap evi yangına
vererek korkunç bir şekilde intihar etmiştiler. (Bu karar sadece Ermeniler için geçerli değildi.
3600-4000 kişilik Ermeni askerlerinin hiçbiri SSCB’ye verilmedi ve onlara istedikleri ülkeye
gitme şansı verildi.) (Калугин, 2014:29)
Ruslar ve Azerbaycanlılar da siyasi iltica hakkı edinmek için Türkiye’ye gelmişti.
Azerbaycanlılar Yozgat’ta, Ruslar Manisa’da kamplarda tutuluyordu. Berlin’in işgalinden
sonra burada yaşayan ve okuyan Azerbaycanlı mülteciler de Türkiye’ye gelmişti.
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“Esirleri derhal geri verin” – İsmet İnönü’nün bu emrini duyan Azerbaycanlılarsa “Rica
ediyoruz, bizi o acımasız düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün. Kendi Vatanımızda, kendi
bayrağımızın altında öldürün” diye yalvardılar.
Yozgat’ta tutulan ve daha sonra özgürlüğüne kavuşan Baram Kara isimli Azerbaycanlı 
hatıralarında şöyle yazıyor: Biz Rusya’ya teslim edileceğimizle ilgili haberi geceden beri
duymuştuk. Sabaha kadar uyumadık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Sabah Albay
Abdurrahman Öncür beni çağırdı, kahve ısmarladı ve söyledi: “Oğlum, gitmek isteyenler başka
ülkelere gitsin. Artık serbest bırakılacaksınız. Ama senden ricam herkese sabah 12’de hazır 
olmalarını söyle. Sizi götürmek için gelene kadar dostlarından kimi kurtarmayı başarırsan 
kurtar, kaçın…”
Kaçan grupta toplam 34 kişinin olduğu söyleniyor. Onlardan sadece Kadim, Bayram, Mahmut, 
Nadir, Abbas, Rıza, Ali, Memmed, Allahverdi, Aydın, Abdullah, Cafer, Surkay, Memmed 
İbrahim, Nuri, Musa ve Mahmut Aslan’ın isimleri belli.
Ankara’dan gelen emirden sonra askeri üssün komutanı kaçamayan 200 kişiyi SSCB’ye teslim
etmek zorunda kalıyor. Teslim edilmek için götürülünler yolda yemek yemeyi bile istemiyor, 
verilen yemekleri trenden dışarı fırlatıyorlar. Komutan bile onların bu durumuna dayanamayıp 
ağlıyor. Esirler içinde Özbek kökenli bir öğretmen bağırıyor: “Biz ana Vatan diye sığındık. Bizi 
neden Rusa veriyorsunuz? Ne yaptık ki size bizi kafire teslim ediyorsunuz?”
Daha sonra o Özbek ve 11 Rus trenin demir barmaklıklarını keserek kaçıyor. Azerbaycanlılarsa 
kaçmayı reddediyor. Azerbaycanlılar ceplerindeki son parayı, kiyafetlerini trenin 
pencerelerinden atarak Ruslara hiçbir şey bırakmak istemiyordular.
Grupta 80 Azerbaycan Türkü varmış. Diğerleriyse Özbek, Kırgız, Kazak, Ahıska Türkü, Gürcü 
ve Ruslarmış. Teslimat sırasında olay yerinde bulunan asklerlerden biri o anları şöyle 
hatırlıyor:
“Sovyet askerleri Boraltan Köprüsü’nü geçerek onlara teslim edilenlerinin kafalarını kapattı. 
Düz bir alana götürdüler. Gümrü yönünden bir otomobil geldi ve iki kişi indi. Gençleri 
toplayarak ellerini kollarını sallaya sallaya bir şeyler konuştular. Ama ne konuştuklarını 
anlayamadık. Tanklarla elleri bağlı insanların üzerinden geçerek, acımasızca ezmeye başladılar. 
Kaçmaya çalışanları da kurşuna dizdiler… Öldürülenler “Yaşasın Türkiye!” diye son 
nefeslerini verdiler.”
Köprünün diğer tarafındaki Türk subaylarından biri iade edilen insanlara yapılan işgenceyi 
gördükten sonra aklını kaybetmiş. Tedavi için gönderildiği hastanede de ölmüş. Doktorlar onun 
“Türk kardeşlerim beni çağırıyor, onlar bağırıyor, feryad ediyor, Allah’ım beni affet” diyerek 
can verdiğini söylemişler.
146 kişinin Sovyet devletine verildikten sonra kurşuna dizilmesi bilgisi Türkiye toplumunda 
büyük tepki çekti. ABD ve İngiltere o esirlerin SSCB tarafından öldürüldüğünü öğrenince 
Sovyet devletine resmi itirazlarını ilettiler.
Bu olaydan sonra SSCB ve Türkiye arasındaki gerginlik azalmaya başladı. Daha sonra 

karşılıklı ziyaretler, dostluk anlaşmaları imzalandı. Üçüncü Dünya Savaşı 146 Türkün kanı 
sayesinde önlenmiş oldu. Ermenilerin Türkiyeden toprak alma hayalleri suya düştü. Yuları 
Karabağ ve Nahçıvan Azerbaycan toprağı olarak kaldı. Türkiye siyasi dairelerinde ve 
TBMM’de bu konu 1951’de müzakere edildi. “TBMM Protokol Dergisi, Dönem 9., Cilt 9, 
toplantı 1: 18.07.1951 Çarşamba gününde belgenin kabulü sırasında konuşma yapan 
Milletvekili Şevket Mocan şu sözleri söylemiş: “Bir devrin adamları bizim tarihimize bu lekeyi 
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yazdı, mültecileri verdiler, dostlar, onlar katledildiler…”( TBMM Protokol Dergisi- 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_dergisi_pdfler.meclis_donemleri?v_meclisdone
m=0)
CHP yönetiminin askerleri iade etmesi konusu 1965’te seçim döneminde gündeme geldi. 7 
Ekim 1965’te Adalat Gazetesinde imzasız olarak yayımlanan yazıda İnönü’nün günahları 
arasında türkülere, şiirlere konu olan bu acı olaya da değinilmişti. Hatta Mehmet Kılıç imzalı 
Cüneyt Arkın, Oya Aydoğan, Baki Tamer gibi ünlü oyuncuların rol aldığı, 1977 yapımı “Güneş 
Ne Zaman Doğacak?” isimli filmde Boraltan Katliamı anlatılmıştı. Filmin 1945’de Sosyalist bir 
ülkeden Türkiye’ye sığınan, sonrasında şehit olan 150 Türkün aziz hatırasına çekildiği 
vurgulanmıştı.
Hatta bu facianın şahidi olan Türkiye sınır güçleri komutanı evine döndükten sonra 
gördüklerine dayanamayarak intihar etmiş…

SONUÇ: 
Bu olaydan sonra Mircafer Bağırov, 21 Ekim 1945’te Bakü askeri Dairesinin Kumandanı, 
Ordu Generali İ.İ.Maslennikov’a ve aynı zamanda L.P.Beriya’ya mektup yazarak durumdan 
rahatsızlığını ifade etti. Bağırov, Türkiye topraklarının Sovyet Ermenistanı’na katılmasının 
uygun olmadığını belirterek, Güney Azerbaycan ve İran “Kürdüstan”ı aracılığıyla Irak’taki 
petrol kaynaklarına, Musul’a sahip olmanın daha kolay olduğunu vurguladı. Daha sonra süreç 
tamamen farklı bir coğrafyada devam etti..
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ATTEMPTS AND ATTEMPTS TO DESTROY THE AZERBAIJANI BOOK 
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Xülasə

Bu məqalədə tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan kitabının məhv edilməsinə yönəlmiş 

cəhdlər və qəsdlərdən danışılır. Məqalədə danışılan məsələ ilə bağlı əhəmiyyətli tarixi faktlar önə

çəkilir. Məqalədə tarixin müxtəlif mərhələlərində ermənilərin həyata keçirdikləri qəddar əməllər

(erməni biblioklazmı) işıqlandırılır. Məqalədə ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırım 

əmməllərinə (mart hadisələri, Xocalı soyqırımı) ulu öndər Heydər Əliyevin verdiyi qiymət yer 

alır. Məqalədə həmçinin 2020-ci ildə 44 günlük müharibədə erməni şovinistləri üzərində əldə

edilən qələbədən söhbət açılır. 

Açar sözlər: Azərbaycan kitabı, Biblioklazm, Erməni biblioklazmı, Qarabağ müharibəsi, Xocalı 

soyqırımı, Zəfər günü.

Summary

This article discusses the attempts and attempts to destroy the Azerbaijani book in different 

periods of history. The article highlights important historical facts on the issue. The article 

highlights the atrocities committed by Armenians at different stages of history (Armenian 

biblioclasm). The article contains the assessment of the genocide committed by Armenians 

(March events, Khojaly genocide) by the great leader Heydar Aliyev. The article also discusses 

the victory over Armenian chauvinists in the 44-day war in 2020.

Keywords: Azerbaijani book, Biblioklasm, Armenian biblioclasm, Karabakh war, Khojaly 

genocide, Victory Day.
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Giriş. Bəşər tarixi bir sıra mədəniyyətlərin meydana gəlməsi və tarix səhifələrindən 

silinməsinin şahidi olmuşdur. Tarixdən məlum olduğu kimi, Avropa və Asiyanın kəsişməsində 

yerləşən Azərbaycan hər iki mədəniyyətin nailiyyətlərinin üzvü surətdə çulğalaşdığı bir məkan 

olaraq, başqa etnik qruplara, dini konfessiyalara, milli mentalitentlərə və müxtəlif mədəni 

dəyərlərə dözümlülüyü və tolerantlığı ilə seçilmişdir. Buna nümunə kimi Azərbaycan xalqının 

genetik yaddaşını əks etdirən “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda təcəssüm olunan ilkin 

demokratiya ənənələrini, bütün taleyüklü məsələlərin ümumxalq toplantılarında həll edilməsini, 

qadın hüquqlarına hörmət və digər liberal dəyərləri göstərmək olar. Bu sərvətləri əldə etmək 

üçün Avropa sivilizasiyası uzun tarixi yol qət edərkən Azərbaycan xalqının düşüncə tərzində 

sadaladığımız keyfiyyətlər artıq çoxdan kök salmışdır. Ancaq bir həqiqəti etiraf etmək lazımdır 

ki, qürur duyduğumuz bu xüsusiyyət və keyfiyyətlər xalqımıza heç də həmişə xeyir gətirməmiş, 

əksinə, tarixin müəyyən mərhələlərində onun özünə qarşı çevrilmişdir. Bəşər mədəniyyətinə bir 

çox sahələrdə tövhələr vermiş və daim dinc quruculuqla məşğul olmuş xalqımız ambisiyaları ilə 

imkanları bir-birinə uyğun gəlməyən məkrli qonşularının şüuraltı nifrət hədəfinə çevrilmişdir. 

Həmin şüuraltı nifrət və kin bir çox hallarda ölkəmizə qarşı açıq təcavüz, düşmənçiliklə 

nəticələnmişdir. 

Əsas hissə. Tarixdən məlumdur ki, ən qədim zamanlardan hər hansı bir xalqı məhv etmək

və ya ona zərbə vurmaq üçün, ilk növbədə onun mədəni irsi, sərvətləri, kitabxanaları və kitabları 

yandırılmış, məhv edilmiş və qarət edilmişdir. 

Tarixi faktlar. Qədim azərbaycanlıların müqəddəs saydığı Zərdüştlüyün kitablar 

külliyyatı- “Avesta”- da bir neçə dəfə yandırılaraq məhv edilməyə çalışılmışdır. Bildiyimiz kimi, 

“Avesta” dövrümüzədək tam şəkildə gəlib çatmamışdır. “Avesta”nın tərkib hissələri e.ə. I 

minilliyin birinci yarısında formalaşmağa başlamışdır. İlk olaraq, “Avesta” Makedoniyalı 

İsgəndərin İranı işğal etdikdən sonra (IV əsr) yandırılaraq məhv edilmişdir. M. İsgəndər

“Avesta”nın tibbə aid hissələrini götürərək, qalan hissəsinin yandırılmasına əmr vermişdi. 

Sonralar Parfiya və Sasanilər hakimiyyəti dövründə “Avesta” qismən də olsa bərpa edilmişdir. 

Ancaq bu bərpa olunan hissələr “Avesta”nın dörddə biri hesab olunurdu. Növbəti dəfə isə

“Avesta”nın əlyazmaları ərəblərin İranı işğal etməsi ilə (VII əsr) yandırılaraq məhv edilməsinə

cəhd göstərilmişdir. Bütün bu qəddar cəhdlərə baxmayaraq “Avesta” əlyazmaları tam olaraq 

məhv edilməmiş, bəzi hissələri bu günümüzədək gəlib çatmışdır. Artıq neçə yüzilliklərdir ki, 

“Avesta” bəşər mədəniyyətinin əski çağlarda yaratdığı mənəvi sərvət kimi tədqiq olunur,

öyrənilir və bu abidədə ulu babalarımızın dini, ictimai, siyasi, əxlaqi və fəlsəfi görüşləri əks 

olunduğu üçün daha artıq maraq kəsb edir [6]. 

VII-VIII əsrlərdə Ərəblər Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Albaniya və Arranda bir çox 

kilsə kitabxanaları, qiymətli tarixi kitablar yandırılaraq məhv edilmişdir. Bu məkirli siyasətdə də
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ermənilərin rolu böyük olmuşdur. Burada belə bir faktı qeyd edim ki, VIII əsrin əvvəllərində

erməni katalikosu İlya ərəb xəlifəsi Əbd ül-Malikə (685-705) xəbərçilik edərək bildirmiş ki, 

albanlar (Nersesin rəhbərliyi ilə) Xilafət əleyhinə Bizansla ittifaq bağlayırlar. Bunu əsas tutaraq, 

xəlifə öz hərbi siyasi qüdrətinə arxalanaraq Arran katalikoslarını İlyaya tabe etmişdir. Xəlifədən

razılıq məktubu alan İlya Albaniya paytaxtı Partava gələrək Nersesi hüzuruna gətizdirmiş və onu 

alçaltdıqdan sonra zindana saldırmışdı. Bununla kifayətlənməyən İlya Alban kilsəsinin zəngin 

kitabxanasını da vəhşicəsinə yandırmışdır [13, 14].

Azərbaycan kitabına edilən acı xəyanətin növbəti mərhələsi Monqolların Cənubi Qafqaza 

həyata keçirdikləri yürüşlərlə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, XIII əsrdə Monqollar Azərbaycanı 

işğal etdikdən sonra bir sıra şəhərlərimizdə (Dərbənd, Şamaxı, Ərdəbil, Beyləqan) dağıntılar və

qəddarlıqlar törətdilər, bir sıra kitabxana, nadir əlyazmalar, məscidlər, qəbirlər, karvansaraylar 

yandırılaraq məhv edilmişdir. Bu proses bir əsr Azərbaycanda hökmranlıq etmiş Elxanilər

(Hülakilər) hakimiyyəti dövründə də (1258-1357) eynilə davam etdirilmişdir [7].

Ümumiyyətlə, Azərbaycan və dünya kitab nümunələrinin toplanılıb gələcək nəsillərə

ötürülməsində N. Tusinin (1201-1274) əməyi isə, sözün əsl mənasında ölçüyəgəlməzdir. Tarixi 

mənbələrdə qeyd edilir ki, Tusi Qəzvin şəhərinin şimalında tikilmiş Ələmuq qalasında 20 ildən

artıq həbsdə olarkən burada Həsən Səbbah tərəfindən yaradılmış “Seyyidəna” kitabxanasında 

müdir işləmişdir. Hülaki xanın göstərişi ilə 1256-cı ildə Tusi həbsdən azad olunmuşdur. Tusinin 

türk mənşəli olduğunu müəyyənləşdirəndən sonra Hülaki xan onu özünə baş məsləhətçi təyin 

etmişdir. Bundan sonra Tusi, Hülaki xanın əmri ilə tikdirdiyi Marağa rəsədxanasında kitabxana 

təşkil edib dünyanın müxtəlif ölkələrindən bura dörd yüz mindən çox kitab toplamışdır. Bu 

kitabların böyük bir qismi Bağdad, Şam, Mosul və digər şəhərlərdən toplanılmışdı. N. Tusi kitab 

irsinin himayədarı kimi daha iki təqdirəlayiq iş görmüşdür: I-si 1258-ci ildə Bağdada yürüş edən

Hülaki xanı xəlifə Mötəsim tərəfindən Bağdadda açılmış dini məktəbin kitabxanasında toplanmış 

80 min cild əlyazma kitabı yandırmaq fikrindən daşındırması olmuşdur. Digər xeyirxahlığı da 

yenə də Hülaki xanla bağlıdır. Belə ki, Hülaki xan Bağdadı fəth etdikdən sonra şəhərin 

kitabxanalarında saxlanılan kitablardan heyvanlar üçün axur tikilməsində kərpic, daş materialları 

əvəzinə istifadə olunması barədə göstəriş vermişdir. Lakin N. Tusi onu bu dəfə də həmin bəd

niyyətindən çəkindirə bilmişdir. Çox təəssüf ki, Hülaki xandan sonra Bağdadı zəbt etmiş 

sərkərdələr, o cümlədən Teymurləng həmin kitablardan tonqal qalamışdılar. Təəssüflə qeyd edim 

ki, 1258-1261-ci illərdə tikilmiş kitabxanadan N. Tusinin 100 əsərinin hamısı bizə gəlib çatdığı 

halda, Marağa rəsədxanasındakı kitablardan əsər-əlamət qalmamışdır [7].
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XIII-XIV əsr Azərbaycan və dünya kitabının himayədarı kimi F. Rəşidəddinin (1247-

1318) adı xüsusilə qeyd edilir. O, Elxanilər dövlətinin baş vəziri olmuş və dörd hökmdarın 

dövründə ölkənin mədəni həyatına, o cümlədən, təhsilin və kitab sərvətinin inkişafına rəhbərlik

Rəşidəddinə tapşırılmışdı. O, Təbriz, Qazaniyyə və bir sıra şəhərlərdə bir çox kitabxanalar təsis 

etdirmişdir. Özünün adı ilə adlandırılan, Təbrizdə yerləşən Rəşidiyyə şəhərciyində iki kitabxana, 

həmçinin universitet və onun tərkibində bir kitabxana fəaliyyət göstərmişdir. 60 mindən çox 

kitabı olan hər iki kitabxanaya, o cümlədən Azərbaycanın ilk universiteti sayılan “Rəşidiyyə”

universitetinin kitabxanasına, şəhərin məscid və şəfa evi kitabxanasına kitablar İran, Hindistan, 

Misir, Çin, Bizans ölkələrindən toplanılmışdı. Bu kitablar arasında Azərbaycan müəlliflərinin

kitabları da əsas yer tuturdu. Rəşidəddinin təşkil etdiyi zəngin kitabxanalar N. Tusinin açdığı 

kitabxanadan sonra ölkənin ikinci böyük elm ocağı hesab edilirdi. Kitab sərvətini qorumaq üçün 

Rəşidəddin öz himayəsində olan xəttatlara ən zəruri hesab etdiyi kitabların üzünü dəfələrlə

köçürtdürüb ölkənin başqa kitabxanalarına göndərirdi ki, baş verəcək fəlakətlər vaxtı xalqın 

kitab sərvəti məhv olmasın. Çox təəssüf ki, xainlərin xəyanət və yalan məlumatları nəticəsində

Ulcaytu xanı zəhərləyib öldürməkdə müqəssir bilinərək Rəşidəddinin ölümünə fərman 

veriləndən sonra onun məktəbi, kitabxanası, kitab emalatxanası, dağıdılmış, avadanlığı qarət

edilmişdir. Qiymətli kitabların bir qismi yandırılmış, oğurlanmış və başqa ölkələrin 

kitabxanalarına daşınmışdır [7].

Sovet hakimiyyəti dövründə XX əsrin 30-cu illərində həyata keçirilən repressiyalar zamanı 

bir çox qabaqcıl ədiblərimiz kimi Salman Mümtaz da bu şovinist siyasətin qurbanına çevrilmiş, 

onun şəxsi zəngin əlyazma kolleksiyası, nadir kitablarının çoxu yandırılaraq məhv edilmişdir. 

Sahə mütəxəssisləri görkəmli alimin məhv edilmiş nadir əlyazma kitablarından daim ürək 

ağrısıyla danışmışlar. Ancaq ədibin “100 şair” adlı əlyazma kitabının aşkara çıxarılması 

ədəbiyyatşünaslarımızın böyük sevincinə səbəb olmuşdur. Bu xəzinə dəyərində olan əlyazmanı 

Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığı ilə bağlı 

araşdırmalar aparan Şəlalə Hümmətli aşkara çıxarmışdır [4].

Cənubi Azərbaycanda Milli hökumət qurulduqdan dəqiq bir il sonra xarici 

himayədarlarının köməyilə Pəhləvi rejiminin ordusu tərəfindən devrilib. Həmin vaxt onminlərlə 

soydaşımız öldürülüb, qaçqın olub və ya sürgünə göndərilib. Eyni zamanda fars şovinistləri bir il 

müddətində Azərbaycan türkcəsində çap olunmuş bütün kitabları şəhərlərin meydanlarında 

tonqal qalayaraq yandırıblar. 1946-cı il dekabrın 17-də (1325-ci il azərin 26-da) baş verən 

mədəni soyqırım el arasında “Yandırılmış Kitablar Günü” adı ilə xatırlanır.
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Biblioklazm. Biblioklazm- yunancadan tərcümədə “kitabyandırma” kimi anlaşılır. 

Məlumdur ki, tarixin müxtəlif mərhələlərində biblioklazm (kitabyandırma xəstəliyi) bir xalqın 

digər xalqı itaətə almaq və yaxud mədəniyyətini məhv etmək məqsədilə həyata keçirilən qəddar 

siyasi davranış metodudur. Məsələn, Misirin İsgəndəriyyə şəhərində bütpərəstliyin təbliğini 

dayandırmaq üçün (dəqiq səbəbi tarixi faktlarla təsbit edilməyib.) 4000 hamamın bu 

kitabxanadakı kitabları yandırmaq məqsədilə qızdırıldığı rəvayət edilir bütöv bir kitabxananın 

yandırılması, İspaniyada XV əsrdə Əndəlüsdə islam mədəniyyətinin izlərini məhv etmək üçün 

ərəb kitabxanalarının yandırılması, Monqolların XIII əsrdə Bağdada hücumu nəticəsində Beyt əl-

Hikmə kitabxanası ilə yanaşı 36 kitabxanın yandırılaraq məhv edilməsi və s. Bu kimi tarixi 

faktların mövcudluğu “biblioklazm” siyasətinin tarixən həyata keçirilməsinin əyani sübutudur. 

Erməni biblioklazmı. Yurdsuz ikən yurd verdiyimiz, ocağımızın istisinə qızınan 

ermənilər bu baxımdan xüsusilə “fərqlənmiş”, 12 əsr ərzində Azərbaycan torpaqlarında 

məskunlaşmaqla, qədim Oğuz yurduna məxsus torpaqlarda özlərinə dövlət yaratmağa nail 

olmuşlar. Şovinist erməni siyasəti və erməni havadarlarının köməyi nəticəsində Azərbaycan 

torpaqları mərhələ-mərhələ işğal edilməklə, sonrakı daha böyük xəyanətlərə yol açılmış, tarixin 

ən qanlı cinayətləri törədilmişdir. Azərbaycan kitabına qarşı biblioklazm siyasəti: ermənilərin 

“kitabyandırma xəstəliyi” VIII əsrə qədər gedib çıxır [15]. 

Erməni millətçiləri də öz milli ideologiyalarında bu siyasəti əsas tutaraq əsrlər boyu 

türklərə qarşı dəfələrlə vəhşiliklər həyata keçirmişlər. Ermənilər tarix boyu türklərə-

azərbaycanlılara qarşı əsassız nifrət hissi duymuş, mədəniyyətlərini mənimsəməyə çalışmış, 

mənimsəyə bilmədiklərini isə yandırmağa, məhv etməyə çalışmışlar [11]. Tarixin müxtəlif 

dövrlərində ermənilər bu siyasət ilə Türkiyədə, Qafqazda- Azərbaycanda 10-larla vandal 

əməllərini reallaşdırmışlar. Məsələn, VIII əsrin əvvəllərində Alban kilsəsinin zəngin 

kitabxanasının yandırılması, 1915-ci il 22 iyul tarixində Amasiyada qiymətli əlyazma 

kitablarının saxlanıldığı Əbdüllətif Əfəndi kitabxanasının yandırılması və s. bu kimi tarixi faktlar 

ən bariz nümunələrdəndir [10]. Erməni şovinistlərinin qəddar davranışlarından biri olan 

“biblioklazm” siyasətindən də söhbət açmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, erməni separatizmi hər

zaman bütün bəşəriyyətə qarşı böyük təhlükə olmuşdur. Qeyd edim ki, “Soyqırım”- bütöv əhali 

qruplarının, irqi, milli, etnik, dini əlamətlərə görə tamamilə və ya qismən məhv edilməsi

deməkdir. Tarix sübut edir ki, XIX əsrdən başlayaraq ermənilər Qafqazda və Türkiyə ərazisində

işğalçılıq niyyətlərini həyata keçirmək və tarixi torpaqlarımız hesabına “Böyük Ermənistan” 

xülyasını reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq hərbi və ideoloji vasitələrdən yararlanmış, XX 

yüzillik boyu Azərbaycan və türk xalqlarına qarşı dəhşətli soyqırım cinayətləri həyata 

keçirmişlər. 1890-cı ildə “Daşnaksütyun” partiyasını yaratmaqla mənfur niyyətlərini
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reallaşdırmağa başlayan ermənilər “yazıq millət” siması ilə Qafqazda, Türkiyədə və dünyanın 

müxtəlif ölkələrində ən qanlı hadisələrə və terrora imza atmışlar. Ermənilər Azərbaycan xalqına 

qarşı soyqırımı və deportasiya siyasətini planlaşdırılmış ssenari üzrə tarix boyu mərhələlərlə

davam etdirmişdir [2, 3].

Ermənilərin biblioklazmı (kitabyandırma xəstəliyi) XX əsrdən etibarən Azərbaycanda daha 

geniş vüsət alaraq ənənəvi siyasətin növbəti səhifəsini təşkil etmişdir. 1918-ci il mart ayının 31-

də Daşnaklar Bakıda evlərə od vurmuş, insanları diri-diri yandırmış, müxtəlif tipli tikililəri 

dağıtmış və kitabxanaları külə çevirmişdilər. Belə kitabxanalara xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb 

edəni, görkımli dövlət xadimi, maarifçi Nəriman Nərimanovun 1894-cü ildə Bakı şəhərində 

təşkil etdiyi ilk ümumaçıq Kitabxanası və Azərbaycan dilində daha çox milli ədəbiyyatların 

saxlandığı “Nicat” Kitabxanası idi. Bu kitabxananın fondunda 10 mindən artıq kitab vardı. Bu 

kitabxanalar həm də xalqımızın milli şüurunun oyanmasında mühüm rol oynamışdılar. Mart 

hadisələri zamanı Daşnaklar Bakı, Quba, Şamaxı, Lənkəran, Qarabağ və Naxçıvanda xalqımıza 

soyqırım törətməklə yanaşı, milli mədəniyyət abidələrimizi- kitabxanaları, məscidləri, kəndləri 

də yandıraraq məhv etmişdilər. Bu zaman ictimai kitabxanalarla bərabər şəxsi kitabxanalar da 

vəhşicəsinə yandırılıb məhv edilmişdir [12].

Ermənilərin biblioklazm siyasəti XX əsrin sonlarında da Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində 

özünü növbəti dəfə büruzə verdi. 1992-1993-cü illərdə Qarabağ bölgəsinin işğalı zamanı erməni 

vandalları tərəfindən ilk öncə 9 Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, 927 kitabxana, o cümlədən 

Şuşada 32 kitabxana və bu kitabxanalarda saxlanılan unikal, qədim kitablar, Kəlbəcərdə 120, 

Füzulidə 90, Cəbrayılda 31, Zəngilanda 70, Ağdərədə 65, Laçında 119, Qubadlıda 85, Xocalıda 

69, Ağdamda 107 yüzlərlə kitabxana və burada toplanmış 4,6 milyon kitab və misilsiz əlyazma 

nümunələri yandırılaraq məhv edilmişdir. Ermənilərin bu vandal siyasəti nəticəsində 

Azərbaycanın kitabxana-informasiya sahəsinə 20 milyon 815 min ABŞ dolları həcmində maddi 

ziyan vurulmuşdur [1]. Erməni biblioklazmı milli ədəbiyyatlarımızda başqa cür “Erməni 

mənimsəmə sindromu” da adlanır. Ermənilərin “biblioklazm”ı (kitabyandırma xəstəliyi) heç də 

əsassız məntiqlə yaranmamışdır. Onlar hər zaman anlayıblar ki, öz keçmişlərini uydurmaq, tarixi 

faktları saxtalaşdırmaq məqsədilə ilk öncə, Ermənistan ideologiyasının qarşısında maneə ola 

biləcək bütün dəlilləri məhv etmək üçün əsassız şəkildə düşmən kimi qəbul etdikləri xalqın 

mədəni-mənəvi irsini məhv etmək lazımdır. Məhz buna görədir ki, ermənilər tarixən 

azərbaycanlılara məxsus mədəni-mənəvi irs nümunələri olan kitabxanaları (nadir kitabları və 

unikal əlyazmaları), məscidləri, qəbirləri və s. yandıraraq məhv etməyə çalışmışlar [5].
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Azərbaycan xalqına qarşı ermənilərin törətdikləri kütləvi cinayətlərdən biri XX əsrin 

faciəsi olan Xocalı soyqırımı antibəşəri mahiyyəti, faciənin miqyası, qəddarlığı və amansızlığı ilə

xüsusilə seçilir. Məlumdur ki, 1988-ci ilin əvvəllərində ermənilər Dağlıq Qarabağı birtərəfli

şəkildə Ermənistana birləşdirmək məqsədilə tarixi planlarını həyata keçirmək üçün Azərbaycana 

qarşı təcavüzkar fəaliyyətə başladılar. 1991-ci ilin sonu və 1992-ci ilin əvvəlində Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı hərbi hücumları intensivləşdi. Dağlıq Qarabağda yerləşən və əksəriyyəti 

azərbaycanlılardan ibarət əhaliyə malik Xocalı bu hərbi əməliyyatların birinin hədəfinə çevrildi. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı qüvvələri rusların 366-cı motoatıcı 

alayının köməyi ilə Xocalıya hücum etdi, bəşər tarixində insanlığa qarşı ən dəhşətli

vəhşiliklərdən birini törətdi. Erməni silahlı quldurları tərəfindən aylarla mühasirədə saxlanılan 

Xocalı sakinlərindən 613 nəfər (qadın, qoca, uşaq fərq qoyulmadan) amansızlıqla qətlə

yetirilmişdir. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 1275 nəfər girov götürülmüşdür [8]. Xocalı 

soyqırımına parlament səviyyəsində bir neçə dəfə münasibət bildirilib. Faciəyə daha əhatəli

hüquqi-siyasi qiymət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclisin 24 fevral 

1994-cü ildə keçirilən iclasının qərarı ilə verilmişdir. Bu qərara əsasən, 1992-ci il fevralın 26-da 

erməni millətçiləri tərəfindən törədilmiş, Azərbaycan xalqının milli faciələrindən və bəşər

tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan Xocalı hadisələri hər il fevralın 26-da “Xocalı soyqırımı 

günü” kimi qeyd olunur. Ulu öndər Xocalı hadisələrini dəyərləndirərkən demişdir: “Bütövlükdə

Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani 

cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı eyni 

zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir” [1].

Nəticə. Azərbaycan xalqı tarixin müxtəlif mərhələlərində erməni şovinistlərinin ölkəmizdə

həyata keçirdikləri qəddarlıq və təcavüzə birdəfəlik son qoymaq məqsədilə uzun zamandan bəri 

mahiyyətsiz danışıqlardan imtina edərək hərb yolunu seçdi. Çünki məlum məsələ idi ki, qanla ələ

keçirilmiş torpaqlarımızı ancaq qan bahasına geri qaytarmaq mümkün olacaqdır. Bu tarixi an 30 

il sonra 2020-ci ildə yetişmiş oldu. İkinci Qarabağ Vətən müharibəsi və ya “Dəmir Yumruq” 

əməliyyatı həm də xalqımız üçün 2020-ci ilin ən yadda qalan tarixi hadisəsi oldu. Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri Ermənistan təcavüzkarları ilə apardığı sentyabrın 27-dən başlanan və 44 

günlük genişmiqyaslı müharibə nəticəsində tam qələbə qazanaraq 300-ə yaxın kənd, 5 şəhər, 4 

qəsəbə və çoxsaylı strateji yüksəklikləri azad etdi və Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etdi. 

Azərbaycan xalqı başlatdığı Vətən müharibəsi ilə regionda və dünyada yeni bir tarixi reallıq 

yaratmış oldu. Məhz 30 illik aparılan danışıqlar gedişatında Ermənistan beynəlxalq miqyasda 

heç bir şeyə nail ola bilmədi. Dağlıq Qarabağ bölgəsində yeni erməni dövləti yaratmaq ideyaları 

puça çıxdı. Danışıqlar prosesinin müxtəlif mərhələlərində müzakirə edilən razılaşma 

variantlarının Azərbaycan xalqı üçün ən sərfəli məqamı belə hazırda qalib dövlətimizin əldə
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etdiyi üstünlüklə heç bir halda müqayisə edilə bilməz. 30 illik sülh danışıqları gedişatında 

ermənilərin Avropa havadarları hər vəchlə Ermənistanın və Qarabağ ermənilərinin maraqlarının 

təmin edilməsinə cəhd edirdilər. Hazırda Şuşa şəhəri daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağın böyük bir 

hissəsin və ətraf 7 rayon rəşadətli Azərbaycan ordusunun tam nəzarətindədir. Ali Baş Komandan 

cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Ordusunun qətiyyəti hesabına 

Ermənistan Ordusunun məğlubedilməzliyi haqqında 30 illərdir formalaşdırılmış əfsanəni 44 

günlük Vətən müharibəsində darmadağın etdi və Azərbaycan xalqı öz dövlətinin ərazi 

bütövlüyünü tam şəkildə bərpa etmiş oldu. Qazanılmış qələbə ilə Ermənistanın Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsində öz müqəddəratını təyinetmə ilə əlaqəli bütün irəli sürülən iddialar 

qüvvədən düşdü, hər bir məsələ yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü prinsipinə

əsasən həll edilmiş oldu. Artıq heç bir halda Dağlıq Qarabağ bölgəsinin statusundan söhbət gedə

bilməz. Azərbaycan xalqının iradəsi, dövlətimizin iqtisadi gücü, müasir milli ordu quruculuğu və

xalq-iqtidar birliyi mübariz ölkəmizin Vətən müharibəsində tam qələbəsini təmin edən mühüm-

əhəmiyyətli amillər oldu. Prezident İlham Əliyev xalqımızın bu qələbəsini rəsmləşdirərək hər il 8 

noyabr tarixini “Zəfər günü” kimi təntənəli şəkildə qeyd olunması üçün sərəncam imzalamışdır 

[9].

Tarix inistutu 1997-2003-cü illərdə Azərbaycan tarixinin müxtəlif problemlərini əks

etdirən 50 monoqrafiya və kitab, 300-dən artıq məqalə çapdan buraxmışdır. Bunlardan ən

mühümü 7 cildlik Azərbaycan tarixinin I, II, III, IV, V, VI cildlərinin, “XX əsrin əvvəllərində

Azərbaycanın siyasi partiyaları (1900-1917-ci illər)”, “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti” 

(Azərbaycan və rus dillərində), “Türklərə qarşı erməni terrorizmi” (ingilis dilində), “Azərbaycan 

Respublikası. Əsrə bərabər on il. 1991-2000”, “Bərdə şəhərinin tarixi (b.e.ə III əsr-b.e. XVIII 

əsri)”, “Quba tarixi” və s. göstərmək olar. 2004-2011-ci illərdə Azərbaycan tarixinin müxtəlif 

problemləırini əks etdirən 300 yaxın monaqrafiya və kitab, 1500 dən artıq məqalə çap olunub. 

Bunlardan ən mühümləri “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” (Azərbaycan və rus dillərində), 

“Türklərə qarşı erməni terrorizmi” (ingilis dilində), “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi 

Böyük Britaniyanın arxiv sənədlərində” (ingilis və rus dillərində), “Azərbaycan xalqına qarşı 

1918-ci il mart soyqırımı”. Sənədlər toplusu. 3 cilddə, “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”, 

“İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”, İsgəndər bəy Münşinin “Tarixi-aləm arayi-Abbasi” əsəri, 

“Quzey və Güney Azərbaycan türklərinin tarixi”, “Azərbaycan və Avropa”, “İrəvan xanlığı: 

Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi” (Azərbaycan, ingilis 

və rus dillərində), “Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı 

əlaqələri”, “Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər” 

(ingilis və rus dillərində), “Azərbaycan SSR ermənilərin ekspansiya planlarında (XX əsrin 20-ci 
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illəri)”, “Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər” (6 dildə), “Azərbaycanın tarixi atlası”, “Naxçıvan: 

tarixi və abidələri” (Azərbaycan və ingilis dillərində) və s. göstərmək olar.
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MICROTOPONYMS OF AGDAM DISTRICT 

AĞDAM RAYONUNUN MİKROTOPONİMLƏRİ

Ayşən İsmayıllı
Nəsimi adına Dilçilik İnsitutunun doktorantı

XÜLASƏ
Qədim zamanlardan etibarən insanlar məskunlaşdıqları yerlərə və obyektlərə fərqli adlar 

vermişlər. Nəticədə isə coğrafi nomenlər yaranmışdır. Belə yer adları ərazinin böyüklüyündən və
kiçikliyindən asılı olaraq 2 yerə ayrılır: makrotoponimlər və mikrotoponimlər. Makrotoponimlər
böyük ərazisi və sahəsi olan coğrafi adlardır. Mikrotoponimlər isə kiçik yer nomenləri aid edilir. 
Xalqlar bir ərazidən digərinə köç etdikdə mikrotoponimlər dəyişikliyə məruz qalır. Səbəb isə başqa 
dildə danışan xalqın gəlməsidir. Ona görə də belə toponimik vahidlər müəyyən yerdə yaşayan 
insanlar üçün aydın olur. Mikrotoponimlərə dağ, qaya, zirvə, yamac, yal, təpə, sırt, çökək, düz, 
dərə, çuxur, qobu, çala, yarğan, cılğa, təngə, yamac, vadi, küdri, köbər, yazı, ovalıq, yüksəklik və s.
adlar aid edilə bilər. Bu vahidlər vasitəsilə Azərbaycan xalqının keçmiş tarixi, etnogenezisi 
haqqında maraqlı məlumatlar almaq olur. Rayon ərazisində mövcud olan mikrotoponimlər bəzi 
alimlərimiz –Ağamusa Axundov,  Qara Məşədiyev, Tofiq Əhmədov, Budaq Budaqov, Nazim 
Mustafa və başqaları tərəfindən az da olsa tədqiq olunmuşdur. Haqqında danışacağımız yer-yurd 
adlarının dilçilik nöqteyi nəzərindən araşdırılması olduqca əhəmiyyətlidir. 

Toponimik relyef quruluşu coğrafi tədqiqat üsulu ilə müəyyən ərazidə qədim zamanlarda 
mövcud olan təbii bitki və heyvanat aləmi barəsində məlumat verir. Ağdam rayonunun landşaftı 
olduqca rəngarəng quruluşa malikdir. Onun üçün də rayon ərazisində müşahidə olunan 
mikrotoponimlər də maraqlıdır. Ağdamda toponimik vahidlərin linqvistik aspektdən araşdırılması 
dilimizin inkişafı üçün bir çox məsələlərin həllində əvəzolunmaz mənbələrdəndir. 
AÇAR SÖZLƏR: mikrotoponim, makrotoponim, relyef, coğrafi ad, nomen

ABSTRACT 
From ancient times, people have given different names to places and objects. As a result, 

geographical names were created. Such place names are divided into 2 parts depending on the size 
and smallness of the area: macrotoponyms and microtoponyms. Macrotoponyms are geographical 
names with a large area and area. Microtoponyms are small place names. As peoples migrate from 
one area to another, microtoponyms change. The reason is the arrival of people who speak another 
language. Therefore, such toponymic units are clear to people living in a certain place. 
Microtoponyms include mountains, rocks, peaks, slopes, ridges, hills, ridges, depressions, plains, 
ravines, pits, ravines, ravines, ravines, ravines, ravines, ravines, valleys, rugs, ravines, plains, 
lowlands, heights, etc. names can be attributed. Through these units, it is possible to obtain 
interesting information about the past history and ethnogenesis of the Azerbaijani people. The 
microtoponyms existing in the region have been slightly studied by some of our scientists - 
Agamusa Akhundov, Gara Mashadiyev, Tofig Ahmadov, Budag Budagov, Nazim Mustafa and 
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others. It is very important to study the names of the places we are going to talk about from a 
linguistic point of view.

The toponymic relief structure provides information about the natural flora and fauna that 
existed in ancient times in a certain area by means of geographical research. The landscape of 
Aghdam region has a very colorful structure. The microtoponyms observed in the region are also 
interesting for him. The study of toponymic units in Aghdam from the linguistic aspect is one of the 
irreplaceable sources in the solution of many issues for the development of our language.
KEY WORDS: microtoponym, macrotoponym, relief, geographical name, nomenclature

GİRİŞ
Rayonunun mikrotoponimlərinin tarixi-linqvistik, etimoloji aspektdən təhlil olunaraq 

mənşəyini aydınlaşdırmaq toponimika sahəsi üçün gərəkli məlumatların əldə olunmasına yardımçı 
olacaq addımlardan biridir. Araşdırma nəticəsində aydın olmuşdur ki, ərazinin mikrotoponimləri 
relyef quruluşuna görə fərqlənir. Bu baxımdan Ağdam rayonunun mikrotoponimlərini aşağıdakı 
kimi təsnif etmək mümkündür:

I. Relyef formasına uyğun olaraq adlandırılan mikrotoponimlər.
II. Tarixi keçmişimizlə əlaqədar olan mikrotoponimlər.
III. Anotonimlik xüsusiyyəti daşıyan mikrotoponimlər.
IV. Dini xarakterli sözlərlə əlaqədar olaraq əmələ gələn mikrotoponimlər.
V. Hidronimlərlə ifadə olunan olan mikrotoponimlər.

ARAŞDIRMA
I. Relyef formasına uyğun olaraq adlandırılan mikrotoponimlər. Rayonun 

toponimiyasında 3 növ coğrafi ada rast gəlirik:
1). Müsbət relyef formasına uyğun olan mikrotoponimlər. Ağdam rayonu ərazisində

qeydə alınan mikrotoponimlərin xeyli hissəsi müsbət relyef formalarına aiddir.  Bu coğrafi
nomenlərə dağ, qaya, quzey, güney,təpə və s. daxildir. 

1.1. Dağ coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Dağ – “Ətraf düzənliklərdən
aydın seçilən ətəkləri ilə kəskin ayrılan, nisbi hündürlüyü 200 m-dən çox olan yüksəklik” (12, 56). 
“Dağ termininə türkdilli xalqların dillərində toq (özbək), too (qırğız), tay (qazax, başqırd), tağ 
(tatar) və s. yazılışlarda rast gəlinir” (10, 87). Ağdam rayonunda dağ coğrafi nomeni ilə formalaşan 
mikrotoponimlərə qeyd etmək olar: Çılpaqdağ, Bozdağ, Çobandağ, Burundağ, Abdal dağı, Ağgədik 
dağı, Beşikdağ, Qaradağ, Dana dağı,Yeddixırman dağı, Keçi cığırı dağı, Kəngərli dağı, Gəvən dağı, 
Gədik dağı, Gülablı dağı, Güllücə dağı, Mantar dağı, Haça dağ, Çoladağ, Çıraqlı dağı, Şahbulaq 
dağı, Şişdağ, Şuhralı dağı, Boyəhmədli dağı, Dördtəpə dağı, Keçəl dağ, Qaramandağ və s.

1.2. Qaya coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Qaya – “Əsas və yan 
silsilələrdə müşahidə edilən möhkəm, denudasiyaya davamlı süxurlardan ibarət, sıldırım qaya 
çıxıntısı” (12, 60). Ağdamda qaya terminin iştirak etdiyi adlar kifayət qədərdir. Rayon ərazisində
qaya coğrafi nomeni ilə formalaşan mikrotoponimlərə Ağqaya, Ballıqaya, Boz qaya, Qazanqaya, 
Qara qaya, Qızıl qaya, Səsverən qaya, Talvarqaya, Fərhadçapan qaya, Çrişli qaya, Çılpaq qaya, 
Quzeyqaya, Qızılqaya, Laçın qaya, Maşabbas qayası və s. aid etmək olar.

1. 3. Təpə coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Təpə – “Nisbi yüksəkliyi 
200 m-dən çox olmayan nisbətən maili (30 dərəcədən az), adətən çimli, yamaclı, dairəvi zirvəli və

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 75 Karabağ, Azerbaycan



 

ətəyi zəif təzahür edən müsbət relye formasıdır” (12, 291). Rayon ərazisində təpə termini ilə əmələ
gələn toponimik vahidlər çoxluq təşkil edir. Təpə coğrafi nomeni ilə formalaşan mikrotoponimlərə
qeyd edə bilərik: Nazdıxan təpə, Nəsirbəy təpəsi, Şomulu təpə, Yolkəsəntəpə, Mərmərtəpə,
Küllütəpə, Zəmitəpə, Evtəpə, Kərpictəpə, Düztəpə, Şamlıtəpə, Pambıqtəpə, Sulduztəpə, Adsıztəpə,
Qaratəpə, Qızıllı təpə, Dəyirman təpə, Dördtəpə, Əjdaha kurqanı təpələri, İlanlı təpə,Yalqız 
təpə,Yedditəpə, Köbərtəpə, Nəzərli təpə, Oğuz təpəsi, Plovtəpə, Rəsultəpə, Sərçəli təpə, Türk təpəsi
və s.

2. Mənfi relyef formasına uyğun olan mikrotoponimlər.  
Mənfi relyef formalı terminlərə çökək, dərə, düz, qobu, çöl və s. qeyd etmək olar. 
2.1. Çökək coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Çökək əslində geniş 

anlayış ifadə edir. Çökək – “Yer səthində hər tərəfdən qapalı olan, adətən tektonik mənşəli
çökəklik. Bəzən çökəklik məfhumu “depresisiya”, “tektonik” çökəklik məfhumlarının sinonimi 
kimi də işlədilir” (12, 53). Ağdam rayonu ərazisində mövcud olan belə mikrotoponimlərdən biri 
Qarışqalı çökəyidir.

2.2. Dərə coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Dar çökək toponimiyada 
dərə adlanır. “Ümumi meylliyi yuxarıdan aşağıya doğru olan xətti uzanmış relyef formasıdır. Daimi 
su axınlarının – çayların eroziya fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlir. Kifayət qədər rütubətli iqlim 
şəraitində dərə çay hövzələrinə uyğun gələn sistem yaradır” (12, 75). Dərələrin əsas xarakterik 
cəhəti bir başdan digərinə kimi mail olması və heç vaxt bir-birini kəsmir. “Dərələr endogen (daxili) 
və ekzogen (xaric) proseslər əsasında yaranır. Dərə terminin də bir çox məna çalarlığı vardır: “çay 
yatağı”, “çayın axdığı yer”, “iki dağ və ya təpə arasında”, eləcə də düzənlikdə “uzun dərin çuxur” 
(10, 44). Dərə coğrafi nomeni ilə yaranan mikrotoponimlərə Acıdərə, Təkə dərəsi, Daşdı dərə,
Göyarx dərəsi, Sutökülən dərəsi, Xaçın dərəsi, Quru dərə, Uzun  dərə, Armudlu dərə, Dağdağanlı 
dərə, Dəyirman dərəsi, Göyarx dərəsi, Yeddixırman dərəsi, Təkə dərəsi, Tülkü dərəsi və s. aid 
etmək olar.

2.3. Düz və qobu relyef formasına uyğun olan mikrotoponimlər. Düz coğrafi nomeni 
toponimiyada işlənən terminlərdəndir. Düz – “Enişi, yoxuşu, təpəsi olmayan ümumi fonddan çox da 
kənara çıxmayan hamar relyef səthinə deyilir. Düz (düzənlik) relyef formasında ayrı-ayrı sahələr
arasındakı hündürlük fərqləri çox az olur. Əslində isə tamamilə düzənlik yerlər yoxdur. Düzənlik 
ərazilərdə ovalıq olduğu kimi, yayla da ola bilər” (10, 44). Ağdam rayonu ərazisində də yaranan 
mikrotoponimlərin tərkibində bu relyef forması mühüm rola malikdir. Düz və qobu relyef 
formasına uyğun olan adlara qeyd etmək olar: Çıldıran düzü, Ergi düzü, Qarabağ düzü, Qarqar 
düzü, Ağdam qobusu,Küdürüstü qobusu və s.

2.4.Çöl coğrafi adı əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər. Çöl – “Quru iqlimə
uyğunlaşmış ot bitkiləri ilə örtülü “meşəsiz sahə, geniş düzənlik, səhra, bozqır, susuz düzənlik”dir. 
(10, 45). Ağdam rayonu ərazisində belə adlara qeyd edə bilərik: Qaraqar çölü, Qarmancıq çölü, 
Cükan çöl, Ceyrançöl və s.

II. Tarixi keçmişimizlə əlaqədar olan mikrotoponimlər. Bu şəkildə yaranan coğrafi 
nomenlərə bəy, titul bildirən sözlərə aiddir. Ağdam rayonunda olan Qəhrəmanbəyli kurqanı, 
İsmayılbəyli təpəsi, Şükürbəyli təpəsi, Nəsirbəy təpəsi, Molubəyli məhəlləsi, Sultanbəy keçidi qeyd 
edə bilərik. 
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III. Anotonimlik xüsusiyyəti daşıyan mikrotoponimlər.
3.1. Mövqe və cəhət ifadə edən nomenlər əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər:

Güney qaya və Quzey qaya.
3.2. Rəng bildirən sözlər əsasında əmələ gələn və antonimlik bildirən mikrotoponimlər:

Ağdam rayonunun oronimiyasının müəyyən qismini rəng ifadə edən terminlər və coğrafi nomenlər
təşkil edir. Belə adlarda rəng tərkibin birinci, müsbət və ya mənfi relyef forması ikinci hissəsində
olur. Məsələn: Qara qaya və Ağqaya. Qara rəngin çox mənası vardır. Qara – hündür, geniş, böyük, 
aşağı, rəng, qorxu və s. Ağ isə işıq, təmizlik, rəng, içməyə yarayan və s. mənalarda ifadə oluna 
bilər.

3.3. Həcm bildirən sözlər əsasında əmələ gələn mikrotoponimlər: Bu şəkildə yaranan 
mikrotoponimlərə müxtəlif oroqrafik obyektlərə həcminə görə ad verilməsi nəticəsində əmələ gəlir. 
Ona görə də adların tərkibində böyük və kiçik sözləri olur. Məsələn: Böyük təpə və Kiçik təpə.

IV. Dini xarakterli sözlərlə əlaqədar olaraq əmələ gələn mikrotoponimlər:
Mikrotoponimlərin bir hissəsi müqəddəs hesab olunan pir, ziyarətgah, ocaq, türbə, məscid və s. 
bildirir. Dini xarakterli sözlərlə əlaqədar olaraq əmələ gələn nomenlərə aid etmək olar: Əhmədbaba 
piri, Xaçındərbətli türbəsi, Xanməmməd ocağı, Qutlu Musa oğlu türbəsi, Ağdam Cümə məscidi, 
Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi və s.

V. Hidronimlərlə ifadə olunan olan mikrotoponimlər: Belə mikrotoponimlərin tərkibində
su obyektlərinin adları işlənir və müxbət relyef formasıdır. Məsələn: çay, arx, bulaq, nohur, kanal, 
göl və s. Hidronimlərlə ifadə olunan mikrotoponimlərə qeyd etmək olar: Mərzili arxı, Şahbulaq 
çayı, Papravənd çayı, Əhmədavar çay (qobu), Quzanlıarx (kanal), Abdal bulağı, Gülablı bulağı və s.

Bu mikrotoponimlərin bəzisinə diqqət yetirək. 
                                                TAPINTILAR 
Çobandağ. Ağdam rayonunda Şahbulaq silsiləsində oronimlərdən biridir. Mikrotoponimin

belə adlanmasına səbəb yay fəslində çobanların qoyun sürülərini otarması ilə əlaqədardır. 
Toponimik vahidin birinci komponenti çoban  – qoyun sürüsünü otaran adam və ikinci komponenti 
dağ müsbət relyef formasının birləşməsindən ibarətdir. Bəzi araşdırmacılar mikrotoponimi əmirlər
əmiri çobanın adı ilə bağlı olaraq yaranan çobani etnonimini özündə əks etdirdiyini bildirirlər.
“1).Peçeneqlərin çupan tayfasının adını əks etdirir. 2).Qədim türk dillərində çoban “kəndxudanın 
(yüzbaşının) köməkçisi, “əyalət hakimi” sözündəndir” (7, 157). “Əbu Səidin hakimiyyətinin ilk 
illərində dövlətin bütün işləri Sulduz tayfasından olan çobanın əlində cəmləşir. O, Hülakülərin 
dövlətinin faktiki hakiminə çevrilir. Əbu-Səid tamamilə Çobandan asılı vəziyyətə düşür. Dövlətdə
bütün vəzifə başında oturanlar Çobani əmirləri olurlar. Hakimiyyətin Çobanın əlində cəmlənməsi 
bir sıra feodalları narahat etməyə başlayır. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı mübarizə güclənir” (9, 108). 
Tarixi faktlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, çobanilər XIV əsrdə Azərbaycanda hakimiyyəti ələ
keçirirlər. Ehtimal ki, elə mikrotoponim də tayfanın adından yaranmışdır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud dastan”ında çoban adına rast gəlinir. “Qaraca çoban – Qazan xanın 
çobanı. Qazan köpğəyi qovlayı Qaraca çobanın üzərinə gəldi (45); Qaraca çoban salpan çatlatdı 
(48)” (8, 54).  

Çoban adı ilə əlaqədar olaraq respublikamız ərazisində Samux – Çoban Abdallı kəndi,
Babəkdə – Çoban çuxur dağı, Gədəbəydə, Qazaxda, Tovuzda – Çobandağ, Gədəbəydə –
Çobankənd, Qəbələdə – Çobanbaba, Zaqatalada – Çobankol kəndi, Tovuzda – Çobansığnaq kəndi, 
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Qobustanda – Çobaçeşmə zirvəsi, Xocavənddə – Qaraçoban dağı qeydə alınmışdır. Bizcə,
mikrotoponimi “çobanlara məxsus olan dağ” kimi izah etmək olar.

Laçın qaya. Ağdam rayonunda Abdal kəndinin orta hissəsində rast gəlinən
mikrotoponimlərdə biri də Laçın qayadır. Burada qaya müsbət relyef formasıdır. Laçın adının şahin 
quşu ilə əlaqələndirənlər də vardır. “Laçın quşu el arasında həmişə “qəhrəmanlıq, hünər, cəsarət” 
rəmzi hesab olunur. Şahin yırtıcı quşunun erkəyinə laçın deyirlər. Çin  çın arxaik şəkilçisi indi də
bir neçə quş adında qalmışdır: göyərçin, bildirçin, bayırçın, borçın, sığırçın, balıqçın, darıxçın, 
Laçın. Buradan görünür ki, Çin komponenti quş anlayışı ifadə edir” (13, 175). Laçın adı ilk dəfə
“Əmir Mahmud Şəms Laçın, Əmir Mahmud Şəmsin adındakı “Laçın” sözü maraq doğurur. Tarixi 
mənbələrdən aydın olur ki, onun ata-babası buraya Orta Asiyanın işğalı ilə əlaqədar gəlmişlər. O 
zaman Laçın tayfası Türkmənistanın cənubunda Kopetdağında məskun olmuşlar. Hindistanda 
yaşayıb yaratmış dövrünün ən böyük şairi kimi ad-san çıxarmış Əmir Xosrov Dəhləvinin adında 
tayfasının adı göstərilmişdir” (1, 203). Laçın sözünü yalçınla əlaqələndirənlər də vardır. “Laçın 
qaya toponimindəki laçın sözü türk dillərində işlənən yalçın sözünün təhrif olunmuş formasıdır. 
Yalçın sözü sıldırım anlamındadır” (13, 175). “Azərbaycan dilinin izahlı lüğət”ində Yalçın – çox 
dik və çılpaq, sıldırımlı sarp” (3, 511) şəklində izah olunmuşdur. Respublikamızda Laçın qaya 
mikrotoponimi ilə bağlı olaraq Kəlbəcər, Xocalı, Şəki, Tovuz ərazisində qaya, Kəlbəcərdə, Laçın 
rayonunda, Şuşada  kənd qeydə alınmışdır.

Respublikamızla yanaşı Laçınqaya – “Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax 
qəzasında, indiki Karvansaray (İcevan) rayonunda dağ. Yuxarı Ağdam kəndinin ərazisində yerləşir. 
Oronim Laçın quş adı ilə qaya sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Zoooronimdir” (6, 219). 

Deyilənləri əsas tutaraq belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Laçın qaya mikrotoponimi “Laçın 
quşunun adı ilə bağlı olan qaya” mənasındadır.

Nazlıxan (Nazdıxan) təpəsi. Ağdam rayonunun yaşayış yerlərindən biridir. “Nazlıxantəpə
yaşayış yeri Kərimlitəpədən 640 m, Əhədtəpədən 1, 02 km şərqdə yerləşir. Diametri 105 m, 
hündürlüyü 3 m olan təpə pambıq çardağı kimi istifadə olunub. Təpənin qərb tərəfinin torpağı 
qazılaraq dağıdılmışdır. Qədim yaşayış yeri neolit dövrünə aiddir” (5, 44). Əhali arasında təpənin 
adı Nazdıxan şəklində işlənir. Bu isə danışıq vaxtı mikrotoponimin səs tərkibinin dəyişməsi ilə
əlaqədardır. Nazlı – “Naz edən, nazlanan, işvəli, cilvəli” (11, 302). Xan – “Bu titul qədim türk 
dillərində, həmçinin fars, monqol, əfqan və başqa dillərdə “el başçısı”,” “hakim”, “hökmdar”, 
“cənab”, “ağa” və s. mənalarda təsadüf olunur” (2, 56-57). Titul Azərbaycan toponimləri sistemində
mövcud olan toponimik vahidlərdə qorunub saxlanılmışdır. Təpə isə müsbət relyef formasıdır. 
Deyilənlərdən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Nazdıxan təpəsi mikrotoponimini “Nazlıxana 
məxsus olan təpə” kimi izah etmək olar.

Quru dərə. Ağdam rayonunda olan mikrotoponimlərdən biri də Quru dərədir. Bu adda 
toponimik vahid respublikamızın ərazisində çox qeydə alınmışdır. Quru sözü suyu olmayan 
mənasındadır. Yəni bu dərədə yayda su quruyur. Ona görə də mikrotoponim belə adlandırılmışdır. 
Quru sözünü Cəbrayıl dialektində işlənən – “Təzə doğulmuş quzular saxlanılan yer” (4, 258) 
mənasında işlənən kora sözü ilə əlaqələndirirlər. Ancaq bizə görə, bu fikir həqiqətə uyğun deyildir.

Oronimlə əlaqədar olaraq “Qazax rayonunun Kəmərli, Qubadlı rayonunun Padar, Zəngilan 
rayonunun Kollu qışlaq, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban, Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad, 
Goranboy rayonunun Parağacçay, Tovuz rayonunun Dönük Qırıqlı, Ordubad rayonunun Bəhməzli, 
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Xanlar rayonunun Əhmədli, Cəbrayıl rayonunun Düzyurd, Şahbuz rayonunun Keçili kəndlərinin 
ərazilərində də Quru dərə oronimlərinə rast gəlmək olar” (13, 172). Bizə görə, mikrotoponimi “suyu 
olmayan dərə” kimi izah etmək olar.

NƏTİCƏ
Müəyyən ərazidə yaşayan insanların mövcud olan coğrafi nomenlərə verdikləri 

adlandırmaları incələyən toponimik vahidlərə mikrotoponim deyilir. Toponimik vahidlər xalqın 
sosial yaşantısı ilə əlaqədar önəmli məlumatları özündə saxlayır. Dağ, təpə, zirvə, yamac, yol, 
çökək, çuxur, yarğan və s. adlandıran nomenlər bu gün özündə minilliklərin tarixini yaşadır.

Qarabağ bölgəsinin (Ağdam rayonunun) mikrotoponimlərinin araşdırılması bir millətin yer 
adı vermə mədəniyyətinin müəyyən olunması və dil zəngliyinin aşkarlanması üçün olduqca 
əhəmiyyətlidir. Tədqiqat nəticəsində aydın olur ki, mikrotoponimlər dağ, qaya, dərə, təpə coğrafi 
adları əsasında əmələ gələ bilir və daha çox yerli əhali tərəfindən bilinir. Belə ki  bu toponimik 
vahidlərin tərkibində olan coğrafi terminlər bitişik və ayrı yazıla bilər. Yer-yurd adları xalqın harada 
yerləşib köçdüyünü, hansı millətlərlə əlaqələr qurduğunu aydınlığa çıxara bilir. Nəticə olaraq deyə
bilərik ki, Ağdam rayonu ərazisində mövcud olan mikrotoponimlərin araşdırılmasına həqiqətən
böyük ehtiyac vardır. Bununla biz vaxtilə torpaqlarımıza göz qoyan düşmənlərimizə yurdumuzun 
hər qarışının və orada qeydə alınan  toponimlərin əksəriyyətinin türk mənşəli olduğunu bir daha 
sübut edə bilərik.
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LONGING FOR KARABAKH IN THE POEMS OF ZAKI BAYRAM 
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XÜLASƏ
Hər bir xalqın ədəbiyyatının inkişafına təkan verən müəyyən ictimai-siyasi hadisələr olur. 

Azərbaycan xalqının tarixi çox qədimlərə dayandığı üçün ədəbiyyatımızın da çox əsrlik tarixi 
var. Söz sənətimiz tarixin hər bir çətin mərhələsindən üzüağ çıxaraq bu günə kimi yüksələn
inkişaf dinamikasını qoruyub saxlamağı bacarmışdır. Bədii söz ustadlarımız xalqımızın keçdiyi 
bu keşməkeşli yolda onlarla yanaşı hərəkət edərək, xalqın sevincini də, dərdini də olduğu kimi 
yazmağa çalışmışdırlar. İstər Sovet hakimiyyəti dövründə,  istərsə də müstəqillik dövründə baş 
verən hadisələrin qələmə alınması  dövrün vəziyyətini gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından 
əvəzsiz rola malikdir.  

XX əsrin 90-cı illərində xalqımızın üzərində yenidən qara buludların sıxlaşmağa 
başlaması ədəbiyyatın da qarşısına ağır bir vəzifə qoyur. Qondarma Dağlıq Qarabağ 
hadisələrinin baş qaldırması, torpaqlarımızın əbədi düşmənlərimiz olan ermənilər tərəfindən
işğalı söz sənətinə yenidən kədərli, faciəvi aura gətirir.Qarabağ mövzusu poeziyada da öz dərin 
əksini tapmış, demək olar ki, hər bir şairin qələmindən bu mövzuda müxtəlif şeirlər çıxmışdır. 
Bu illər ərzində şairlər Qarabağın dərdli taleyini qələmə alırdılarsa, artıq bu şanlı qələbəmizdən
sonar xalqımızın azad olunan torpaqlarından, igidlərimizin şücaətindən daha dəyərli əsərlər
yazılacağına ümid edirik. 
 Vətən mövzusunda, Qarabağ həsrətiylə dərin mənalı şeirlər yazan şairlərimizdən biri də
ədəbiyyatşünas alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəkulla Bayramlıdır. Emosional nitqi, dərin
biliyi, zəngin söz ehtiyatı Zəkulla Bayramlını bir şair kimi də fərqləndirən cəhətlərdəndir. Şairin 
qələmindən çıxan bu incilər sıraya düzülərək insanın qəlb aləminə birbaşa təsir edir və
düşündürür. Zəki Bayram Yurdçu imzası ilə şeirlər yazan şairin mövzu seçimi də olduqca 
rəngarəngdir. Şarin yaradıcılığında məhəbbət, ictimai-sosial motivlər, təbiət təsvirləri və ən əsası 
vətən mövzusu xüsusi yer tutur. “Səni kimə deyim, kimə söyləyim” adlı şeirlər kitabında Zəki 
Bayramın işğalda olan torpaqlarımızla bağlı içdən gələn dərin həsrət yanğısıyla qələmə aldığı 
şeirlər ayrıca yer tutur. “Dağlar sizdə nəyim qaldı?..” şeirində isə şairin acı fəryad və iztirabları 
duyulur. Şeirin bir bəndində keçən bu misra –“ üzüm gəlmir üzə çıxam” – ifadəsi öz torpaqlarını 
qoyub gəlmək məcburiyyətində olan insanların daxili aləmlərini açıb göstərir. Həmin insanlar 
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doğma yurdları qarşısında xəcalət hissi keçirirlər. Öz zəhmətlərini, dədə-baba torpaqlarını 
düşmən tapdağında buraxan insanlar bu vicdan əzabı ilə, qəzəblə illərdi yaşamağa məhkum 
edilmişdilər.  “Səni necə ağlayım...” şeiri isə şəhidlərimizin əziz və unudulmaz xatirəsinə həsr
olunmuş ən yaxşı şeirlərdən biridir. 

Açar sözlər: Qarabağ poeziyası, vətən sevgisi, şanlı qələbə

ABSTRACT 
There are certain socio-political events that stimulate the development of the literature 

of each nation. As the history of the Azerbaijani people dates back to ancient times, our literature 
has a centuries-old history. Our art of speech has managed to overcome every difficult stage of 
history and maintain the dynamics of development that has been growing to this day. Our 
masters of art of speech, moving along with them on this difficult path of our people, tried to 
write the joys and sorrows of the people as they are. Writing about the events of both the Soviet 
era and the period of independence has an invaluable role in transmitting the situation to future 
generations.
The re-emergence of black clouds over our people in the 90s of the twentieth century puts a 
heavy burden on literature. The rise of the so-called Nagorno-Karabakh events and the 
occupation of our lands by our eternal enemies, the Armenians, bring a sad, tragic aura to the art 
of speech. The theme of Karabakh is deeply reflected in poetry. If during these years the poets 
wrote about the tragic fate of Karabakh, we hope that after this glorious victory, more valuable 
works will be written from the liberated lands of our people, from the courage of our heroes.

Zakulla Bayramli, a literary scholar and doctor of philosophy in philology, is one of our 
poets who wrote deeply meaningful poems about the homeland and longing for Karabakh. 
Emotional speech, deep knowledge, rich vocabulary are the features that distinguish Zakulla 
Bayramli as a poet. These pearls, written by the poet, line up and directly affect the world of the 
human heart and make him think. The choice of the theme of the poet, who wrote poems under 
the signature of Zaki Bayram Yurdchu, is also very colorful. Love, social motives, descriptions 
of nature and, most importantly, the theme of homeland have a special place in Sharin's work. 
The book of poems "To whom should I tell you, to whom should I tell you" has a special place in 
the poems written by Zaki Bayram with a deep fire of longing for our occupied lands. In the 
poem "What do you have left, mountains? ..", the poet's bitter cries and sufferings are felt. This 
verse in one verse of the poem - "I do not want to come out" - reveals the inner worlds of people 
who are forced to leave their lands. These people feel ashamed in front of their homeland. People 
who left their labor and ancestral lands in the hands of the enemy were condemned to live for 
years with this remorse and anger. The poem "How can I cry for you ..." is one of the best poems 
dedicated to the dear and unforgettable memory of our martyrs.
Keywords: Karabakh poetry, love of country, glorious victory

Hər bir xalqın ədəbiyyatının inkişafına təkan verən müəyyən ictimai-siyasi hadisələr olur. 
Cəmiyyətdə baş verən başqa dəyişmələr, xalqların bir-biri ilə münasibətləri və s. kimi hadisələr 
də  ədəbiyyata təsirsiz ötüşmür. Azərbaycan xalqının tarixi çox qədimlərə dayandığı üçün 
ədəbiyyatımızın da çox əsrlik tarixi var. Söz sənətimiz tarixin hər bir çətin mərhələsindən üzüağ 
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çıxaraq bu günə kimi yüksələn inkişaf dinamikasını qoruyub saxlamağı bacarmışdır. Bədii söz 
ustadlarımız xalqımızın keçdiyi bu keşməkeşli yolda onlarla yanaşı hərəkət edərək, xalqın 
sevincini də, dərdini də olduğu kimi yazmağa çalışmışdırlar. İstər Sovet hakimiyyəti dövründə,
istərsə də müstəqillik dövründə baş verən hadisələrin qələmə alınması  dövrün vəziyyətini 
gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından əvəzsiz rola malikdir.  

XX əsrin 90-cı illərində xalqımızın üzərində yenidən qara buludların sıxlaşmağa
başlaması ədəbiyyatın da qarşısına ağır bir vəzifə qoyur. Qondarma Dağlıq Qarabağ 
hadisələrinin baş qaldırması, torpaqlarımızın əbədi düşmənlərimiz olan ermənilər tərəfindən
işğalı söz sənətinə yenidən kədərli, faciəvi aura gətirir. Qarabağ Azərbaycanın dilbər guşəsi,
şeirin, musiqinin, mədəniyyətin beşiyidir. Qarabağ elə bir qüsursuz gözəldir ki, ona hər kəs sahib 
olmaq istəyir. Lakin bu gözəllər gözəlini öz bütövündən – Azərbaycandan ayırmaq qeyri-
mümkündür. 30 ilə yaxın bir müddətdə erməni işğalında olsa da, bu torpaqlar heç vaxt ermənilər
tərəfindən mənimsənilə bilmədi. Çünki onlar da bilirdilər ki, bu torpağa sahiblikləri
müvəqqətidir. Əsl sahibləri bir gün gəlib, ayaqlarını torpağa möhkəmcə basaraq özlərinin olanı 
geri alacaqlar. Qarabağ övlad yolunu çox gözlədi. Amma hər şeyin bir zamanı olduğu üçün 
müharibənin də yetişmə vaxtı var idi. İllərdi “sülhlə həll edək”, – deyə apardığımız danışıq 
masalarından artıq səbrimiz tükənmiş şəkildə qalxdıq. Artıq əlimizə qələm deyil, silah almaq 
vaxtı çatmışdı. Bütün dünya yenidən mübariz Azərbaycan xalqına tamaşa edəcəkdi. 2020-ci il 
sentyabrın 27-si səbir kasası daşan, səsi batırılmağa çalışılan xalq oyandı. 44 günlük II Qarabağ 
müharibəsində həm  ön cəhbənin, həm də arxa cəhbənin şücaəti ilə torpaqlarımız murdar erməni
tapdağından azad edildi. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, türkün səbir kasasını daşırmaq heç bir 
kəsə xeyir verməz. Bu vətən yolunda canından keçən şəhidlərimizə, sağlamlığını vətənə qurban 
deyən qazilərimizə biz və gələcək nəsillər hər daim borcluyuq. Onlar torpaqlarımızı işğaldan 
azad edərək müharibəsiz, qansız-qadasız bir gələcək bəxş etdilər bizə.
 30 ilə yaxın bu müddət ərzində şair və yazıçılarımız müntəzəm şəkildə Qarabağ 
mövzsuna müraciət edərək dəyərli əsərlər yazmış, alimlərimiz beynəlxalq konfranslarda 
məqalələrlə çıxış etmişdilər. Bu mövzunu daim aktual tutmağa çalışaraq unudulmağına imkan 
verməmişdilər. Sabir Əhmədlinin “Ömür urası”, Aqil Abbasın “Dolu”, Hüseynbala Mirələmovun 
“Dağlarda atılan güllə”, Nurəngiz Günün “Xocalı faciəsi”, Zəlimxan Yaqubun “O qızın göz 
yaşları”, Ədalət Əsgəroğlunun “Dərdimizin qan rəngi”, Ələkbər Salahzadənin “Xocalı xəcilləri” 
və s. əsərlər Qarabağ mövsuzunda yazılmış layiqli sənət nümunələri kimi qeyd olunmalıdır. 

Qarabağ mövzusu poeziyada da öz dərin əksini tapmış, demək olar ki, hər bir şairin 
qələmindən bu mövzuda müxtəlif şeirlər çıxmışdır. Bu illər ərzində şairlər Qarabağın dərdli 
taleyini qələmə alırdılarsa, artıq bu şanlı qələbəmizdən sonar xalqımızın azad olunan 
torpaqlarından, igidlərimizin şücaətindən daha dəyərli əsərlər yazılacağına ümid edirik. 
 Vətən mövzusunda, Qarabağ həsrətiylə dərin mənalı şeirlər yazan şairlərimizdən biri də
ədəbiyyatşünas alim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəkulla Bayramlıdır. Emosional nitqi, dərin
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biliyi, zəngin söz ehtiyatı Zəkulla Bayramlını bir şair kimi də fərqləndirən cəhətlərdəndir. Şairin 
qələmindən çıxan bu incilər sıraya düzülərək insanın qəlb aləminə birbaşa təsir edir və
düşündürür. Zəki Bayram Yurdçu imzası ilə şeirlər yazan şairin mövzu seçimi də olduqca 
rəngarəngdir. Şarin yaradıcılığında məhəbbət, ictimai-sosial motivlər, təbiət təsvirləri və ən əsası
vətən mövzusu xüsusi yer tutur. “Səni kimə deyim, kimə söyləyim” adlı şeirlər kitabında Zəki 
Bayramın işğalda olan torpaqlarımızla bağlı içdən gələn dərin həsrət yanğısıyla qələmə aldığı 
şeirlər ayrıca yer tutur.  
 Məlumdur ki, müharibədə ön cəhbədəki əsgəri ruhlandıran ən önəmli vasitələrdən biri də
vətənpərvərlik ruhunda qələmə alınan şeirlər, mahnılardır. Döyüşçülər bu yüksək əhval-
ruhiyyəli, qələbəyə inamı artıran, damarlarda zəfər əzmini oyadam yazıları oxuyaraq daha da 
həvəslənirlər. İstər I , istərsə də II Qarabağ müharibəsində vətənpərvərlik mövzusunda yazılan 
şeirlər, mahnılar və b. əsərlər ön cəbhədə döyüşən əsgərlərimizə xüsusi bir inam hissi aşılamışdı.
Zəki Bayram Yurdçunun hələ 1992-ci ildə yazdığı “ Milli Ordumuzun ilk döyüşçülərinə” şeiri  I 
Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarına həsr olunmuş ən yadda qalan şeirlərdən biridir. Şair bu 
şeirində güvəndiyi və yaranmasını fəxrlə müjdələdiyi Milli Ordumuzu ayağa qalxıb son həlledici 
döyüş kimi düşmənlə vuruşmağa səsləyir. O belə müqəddəs, müzəffər ordunun döyüşçüsü 
olmağı fəxarət hesab edir. 

    Qabaq döyüş, arxa döyüş, yan döyüş, 
    Atıl- döyüş, qaç-döyüş, dayan-döyüş, 
    Aman, dostlar! Son döyüşdür, son döyüş!...
    Bu döyüşün təblini çalmaq nə xoş!

    Qardaş, düşmən ayaq açıb qudurdu,
    Qalx ayağa, xilas edək bu yurdu. 
    Nə müqəddəs, nə müzəffər bir ordu, –
    Bu ordunun əsgəri olmaq nə xoş!      [1,41]

“Dağlar sizdə nəyim qaldı?..” şeirində isə şairin acı fəryad və iztirabları duyulur. Şeirin 
bir bəndində keçən bu misra –“ üzüm gəlmir üzə çıxam” – ifadəsi öz torpaqlarını qoyub gəlmək
məcburiyyətində olan insanların daxili aləmlərini açıb göstərir. Həmin insanlar doğma yurdları 
qarşısında xəcalət hissi keçirirlər. Öz zəhmətlərini, dədə-baba torpaqlarını düşmən tapdağında 
buraxan insanlar bu vicdan əzabı ilə, qəzəblə illərdi yaşamağa məhkum edilmişdilər. Şair heç bir 
var-dövlətin, ad-sanın yurd sevgisini əvəz etmədiyini də xüsusi vurğulayır.

   Kim alacaq bu qisası? –
   Dəryada balıq sövdası...
   Başımda bir “yurd” havası,
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   Ürəkdə göynəyim qaldı.
   Dağlar, sizdə nəyim qaldı?..

   Kimə lazım adım-sanım?..
   Nəyə gərək quru canım?..
   Dağılsın daşlara qanım, –
   Yerim, yurdum, göyüm qaldı...
   Dağlar, sizdə nəyim qaldı?.. [1,55]
Yaradıcılığıyla yaxından tanış olduqda görürük ki, Zəki Bayram II Qarabağ savaşında da

öz qələmi ilə fəal iştirak etmişdir. Elə “ Qarabağda tarix yazan Milli Ordumuzun döyüşçülərinə” 
adlı şeiri də 44 günlük Vətən müharibəsi günlərində yazılmışdır. Müharibənin ilk günündən
etibarən uşaqdan böyüyə hər kəs ekran qarşısında prezident İlham Əliyevin yeni zəfər xəbərlərini 
gözləyirdi. Ordumuzun şücaəti hər bir kəsin qanındakı vətənpərvərlik duyğularını cuşa gətirir, 
illərdi boğulmağa çalışılan intiqam hissini daha da alovlandırırdı. Şair bu hissləri təbii, dolğun 
şəkildə qələmə alaraq sanki milyonlarla ürəkdən xəbər verirdi: 

   Ədalətlə xəyanət ön cəhbədə döyüşür, 
   Məhəbbətin, nifrətin sərhədləri dəyişir.
   Pənah xanın didərgin məzarına od düşür...
   Yumruq kimi birləşib hamı arxanızdadır,
   Qələbə sevincini bu Millətə dadızdır.
Şair bu şeirində müharibənin yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək bir neçə məqamını da 

göz önünə gətirmişdir. Topçu Vüsal, qəhrəman əsgər Mehdi və nişanlısı Mələk, şəhid övladının 
tabutunu sinəsinə sıxan bir ata şeirdə yanıqlı və qürurlu bir dillə qələmə alınmışdır:

   Dünən bir ata gördüm, qucmuşdu tabutunu,
   Elə bil qoruyurdu ləlini, yaqutunu. 
   Çöhrəsində oxudum ürəyinin odunu... 
   Sinəsi qovrulsa da, dik tutmuşdu başını,
   Gizləmək istəyirdi gözlərinin yaşını.
“Səni necə ağlayım...” şeiri isə şəhidlərimizin əziz və unudulmaz xatirəsinə həsr olunmuş

ən yaxşı şeirlərdən biridir. “ Neçə təzə dağ olsa, unutmarıq bu dağı”, – deyən şair şəhidlik 
dalğasının bütün kənd və şəhərlərimizdən yan keçmədiyini diqqətə çatdırır: “Şəkilinlə bəzənib 
hər kəndim, hər şəhərim”. Tarixən xalqımızın bağrına çox dağlar çəkilmiş, çox əzab-əziyyətlərə
qatlaşmışıq. Lakin bu dəfə ürəyimizə çəkilən dağ özü ilə bərabər bir qürur hissi, baş ucalığı da 
gətirmişdir. Şeirdə Zəki Bayram Yurdçu bu qəhrəman şəhidlərə necə ağlamaq lazım olduğunu 
sorğulayır. Yəni necə ağlayaq ki, ürəyimizin dərdi-qəmi, həsrəti, ahı-naləsi aləmə səs salsın, eyni 
zamanda yazıqlıq, qorxaqlıq, acizlik kimi görünməsin. Sadəcə, şəhid ailələrinin dərdinə ortaq 
olduğumuzu, öz doğma dərdimiz bildiyimizi qəlbən göstərə bilək. 
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   Qan içində gülümsər üz-gözündən öpürəm,
   Son döyüşdə bitməyən son sözündən öpürəm,
   Büküldüyün bayrağın ulduzundan öpürəm... 
   Səni necə yaşayım... Səni necə ağlayım?!
Keçən otuz il ərzində qələm adamlarımız taleyi kəm, bəxti qara Qarabağın dərdindən,

faciəsindən çox əsərlər yazdılar. Fikrimizcə, indi artıq azad Qarabağdan, onun firavan 
gələcəyindən, qəhrəman şəhidlərimizdən, qazilərimizdən, yumruq kimi birləşən mərd 
xalqımızdan və onun zəfər çalan liderindən yazmaq lazımdır. Yazılan əsərlər, keçirilən
konfranslar, baş tutan sərgi və festivallar yeni Qarabağı bütün dünyaya daha abad və məğrur bir 
şəkildə tanıdacaqdır. Biz buna ürəkdən inanırıq.
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THE PLACE OF RAMADAN HOLIDAY AS AN ETHNIC SELF-
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Özət: Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji 

sistemdə yeri onu sosial-funksional semantikasının araşdırılması deməkdir. 

Ramazan bayramı bir ayı əhatə edən mərasim kompleksidir. Mərasim isə 

kollektivə məxsus folklor davranış modelidir. Ramazan dini bayram kimi İslam 

dini ilə bağlı mərasim olsa da, o, funksional baxımdan folklor hadisəsidir. Başqa 

sözlə, burada iki model var: 1. Ramazan mərasiminin din tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş ideal modeli; 2. Ramazan mərasiminin real şəkildə icra olunan 

funksional modeli. Funksiona model – ideal modelin gerçək həyatda tətbiqidir. 

İdeal model şüurda, yaddaşda olan model, funksional model isə hərəkətdə olan, 

yaşanan, icra olunan, yəni funksionallaşan modeldir.

Açar sözlər: folklor, bayram, Ramazan, Qurban, orucluq, xalq bayramları, 

dini bayramlar, mənəvi kamilləşmə, etnokulturologiya

Abstract: The place of Ramadan holiday as an ethnic self-formed model in 

the ethno-cultural system means the study of its socio-functional semantics. 

Holiday Ramadan is a ritual complex that consists of a month. The ceremony is a 

folklore behavior model owned by the collective. Although Ramadan holiday is a 

ritual related to the Islamic religion as a religious holiday, it is a folklore event 

from a functional point of view. In other words, there are two models: 1. The ideal 

model of the Ramadan ceremony determined by religion; 2. A real-life functional 
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model of the Ramadan ceremony. Functional model is a real-life application of the 

ideal model. The ideal model is a model in consciousness, a model in memory and 

a functional model is a model in motion, experienced, executed, that is, functional. 

Keywords: folklore, holiday, Ramadan, sacrifice, fasting, folk holidays, 

religious holidays, spiritual perfection, ethno-cultrology  

Giriş. Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji 

sistemdə yeri onu sosial-funksional semantikasının araşdırılması deməkdir. Sosial-

funksional semantikanın araşdırılması isə, fikrimizi sadə şəkildə demək istəsək, 

Ramazan bayramının onu mərasim kimi icra edən sosium daxilində (sosial 

sistemdə, cəmiyyətdə, toplumda) nə iş gördüyünü araşdırmaqdır. Bu vəzifə isə 

bizdən Ramazan bayramına mütləq folklor düşüncəsi kontekstində baxmağı tələb 

edir. Bu, aşağıdakı amillərlə şərtlənir:

Birincisi, Ramazan bayramı bir ayı əhatə edən mərasim kompleksidir. 

Mərasim isə kollektivə məxsus folklor davranış modelidir. 

İkincisi, Ramazan dini bayram kimi İslam dini ilə bağlı mərasim olsa da, o, 

funksional baxımdan folklor hadisəsidir. Başqa sözlə, burada iki model var: 

1. Ramazan mərasiminin din tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ideal modeli; 

2. Ramazan mərasiminin real şəkildə icra olunan funksional modeli. 

İdeal model – Ramazan mərasiminin İslam dini tərfindən müəyyənləşdirilmiş 

kanonik qəlibi, yəni qayda-qanunlar sistemidir. Bu model stastik sistemdir: 

Funksiona model – ideal modelin gerçək həyatda tətbiqidir. İdeal model 

şüurda, yaddaşda olan model, funksional model isə hərəkətdə olan, yaşanan, icra 

olunan, yəni funksionallaşan modeldir.

Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji sistemdə 

yerinin tədqiqi bu iki model arasındakı münasibətlər sisteminin öyrənilməsini 

nəzərdə tutur. Çünki Ramazan mərasiminin İslam dini tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş ideal (kanonik) modeli  Ramazan ayında insanların oruc 

tutmağa başlaması ilə funksional (işləyən, çalışan) modelə çevilməklə kimi dərhal 

folklorlaşır.
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İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Ramazan bayramının 

etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji sistemdə yerinin 

müəyyənləşdirilməsidir.

Biz diqqətimizi ilk növbədə bu “folklorlaşma” məsələsinə yönəltməliyik. 

Çünki Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji sistemdə 

necə funksionallaşması elə bu folklorlaşma ilə bağlıdır. Başqa sözlə, Ramazan 

mərasimi insanlar tətəfindən real olaraq yaşanması prosesi elə onun folklorlaşması 

deməkdir. Bütün bunların əsasında isə folklor hadisəsinin özü durur. 

“Folklor” bir anlayış kimi mürəkkəb hadisədir. “Amerika Folklor Cəmiyyəti” 

“AFSNet” ünvanlı səhifəsində “folklor” anlayışı haqqında deyilir: “Folklor şifahi 

münasibətlər və davranış nümunələri vasitəsilə geniş yayılan ənənəvi incəsənət, 

ədəbiyyat, bilik və təcrübədir” [13].

Bu tərifdən aydın olur ki, folklorda əsas olan “şifahi münasibətlər və davranış 

nümunələri”dir. Ramazanm mərasimi İslam mənşəli ideal modeldən funksional 

modelə, yəni real yaşanan həyat təcrübəsinə keçəndə o, folklorlaşır, başqa sözlə, 

şifahi münasibətlər və davranış nümunələrinə çevrilir.  

Bencamin A.Botkin folklor haqqında yazır: “Folklor ticarət və təhsil

vasitəsindən kənarda əsasən şifahi tərzdə vüsət alan ənənəvi inanc, adət və ifadədir.  

Hər bir qrup təhsilli və ya təhsilsiz, şəhərli və ya kəndli olmasından asılı 

olmayaraq, ümumi maraq və məqsədlərlə bir-birinə bağlanır ki, bu da folklor 

adlanır. Bu adət və ənənələrə bir çox şeylər daxildir: fərdi, məşhur, hətta ədəbi. 

Amma bunların hər biri təkrarlar və dəyişikliklər vasitəsi ilə model halına salınmış 

və uyğunlaşdırılmışdır ki, bunun da qrup üçün xüsusi dəyəri var” [13].

Bu tərifdə bizim diqqətimizi cəlb edən nöqtə folklorun cəmiyyəti təşkil edən

qrupları “təhsilli və ya təhsilsiz, şəhərli və ya kəndli olmasından asılı olmayaraq, 

ümumi maraq və məqsədlərlə bir-birinə bağlamasıdır”. Bu xüsusiyyət eynilə

Ramazan mərasiminin etnokulturoloji funksiyasına aiddir. Ramazan mərasimi də

sosial-şəxsi kimliyindən asılı olmayaraq, öz qarşısına “Allahın razılığını 

qazanmaq” məqsədini qoymuş bütün oruc tutanları bir-biri ilə vahid mərasim 

modelində əlaqələndirir. 
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Folklorun məhz bu xüsusiyyətinə, yəni onun daşıyıcları olan müxtəlif 

zümrələri, qrupları birləşdirdiyinə görə Dan Ben Amos onu “Kiçik qruplar arasında 

məharətli rabitə” deyə adlandırmışdır [13].

Təsadüfi deyildir ki, Den Ben Amos folklor haqqında verdiyi elmi 

müsahibəsində nəinki folklorun, o cümlədən folklorşünaslıq fikrinin özünün də

dialoqla, ünsiyyətlə bağlı olduğunu inadla vurğulamışdır: “Folklorda yeni 

təmayüllər, yeni cərəyanlar təşkil etməyi planlamaq mümkün deyil. Bu təmayüllər

folklor sahəsində çalışanların bir-biri ilə, ya da başqa sahələrdən olan insanlarla 

qurduqları əlaqələrlə ortaya çıxır” [7].

Jan Brunvand yazır ki, “folklor insanların yazılmamış adət-ənənələridir; ...bu 

ənənələrin forma və məzmunu, onların tərzi və insandan insana keçməsinin əlaqə

texnikasıdır... Folklor mədəniyyətin ənənəvi və qeyri-rəsmi hissəsidir. O, ənənəvi 

örnəklər və şifahi sözlər vasitəsi ilə, bütün bilikləri, anlaşma dəyərlərini, 

münasibətləri, hissləri, insanları özündə birləşdirir” [13].

Müəllifin fikrində folklorun mədəniyyətin qeyri-rəsmi hissəsi olması 

haqqındakı yanaşması diqqətimizi cəlb edir. Burada biz rəsmi olanla qeyri-rəsmi 

olanın münasibətlərini görürük. İndiki halda “rəsmi” olan Ramazan kompleksinin 

ideal modeli, “qeyri-rəsmi” olan ideal modelin hərəkətə gələrək funksional model 

vəziyyətinə keçməsidir. Yəni hər bir mərasimin düşüncədə modeli (sxemi) olduğu 

kimi, onun real həyatda icra olunan hərəkətli (funksional) modeli də var. 

Edvard D. İves yazır: “Heç bir mahnı, tamaşa və yaradıcı çıxış rast gəlindiyi 

və bir hissəsi olduğu mədəniyyətdən kənarda anlaşıla bilməz” [13].

Buradan aydın olur ki, xalq tərəfindən icra olunan Ramazan mərasim 

kompleksi və onun tamalayıcı ünsürü olan Ramazan bayram da onu icra edənlərin 

folklor mədəniyyətindən ayrılmazdır.

Prof. H.İsmayılov daha sonra yazır: “Məlum olduğu kimi, mədəniyyət

Gerçəklik-Şüur-Mətn münasibətlərindən doğur. Etnosun özünifadəsi kimi folklor, 

onun içərisində isə şifahi xalq ədəbiyyatı ilkin mərhələdir, ədəbiyyat isə ondan 

üzvlənmədir” [4, s. 5].
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H.İsmayılovun bu yanaşmasından göründüyü kimi, Ramazan mərasimi 

mədəniyyət hadisəsi kimi “Gerçəklik-Şüur-Mətn” münasibətlər sisteminin 

təzahürlərindən biridir. Bu halda onun ideal modeli – mərasimin “Şüur” 

səviyyəsini, funksional modeli – “Mətn” səviyyəsini təqdim edir. 

Müəllifə görə, folklor ədəbiyyat kimi etnosun özünüifadə formalarından 

biridir. M.Həkimov və S.Rzasoy da yazırlar ki, “Folklor və yazılı ədəbiyyat etni-

bədii özünüifadə kontekstində düşüncənin həm diaxron, həm də sinxron 

kodlarıdır” [3, s. 64]. 

Ramazan mərasimi bütün praqmatik-təcrübi mahiyyəti ilə yalnız folklor 

vasitəsilə etnokulturoloji dəyər kəsb edir. Burada yaddaş əsas rol oynayır. 

S.Rzasoy yazır: “Ümumiyyyətlə, folklorun praqmatik mahiyyətinin ifadə olunduğu 

əsas cəhətlərdən biri odur ki, o, tarixən etnosun fiziki-mənəvi təcrübəsinin 

modelləşdirmə vasitəsi rolunu oynamışdır” [11, s. 28].  

Alim başqa bir əsərində bu fikrini belə əsaslandırır: “Kosmoloji çağın 

cəmiyyəti öz ictimai təcrübəsini ənənənin şifahiliyi şəraitində “yaddaşlaşdırmağa” 

sadəcə məhkum idi. Bu baxımdan, kosmoloji çağın etnosunun yaddaşı aramsız 

qəbul olunan informasiyanın hesabına daim zənginləşirdi. Burada nəzərə alınmalı 

ən mühüm məqam kollektiv yaddaşa gələn informativ biliyin məhz universallaşmış 

biliyi əks etdirməsidir” [9, s. 163]. 

Bu fikirdən aydın olur ki, folklor yaddaşı folklor düşüncəsinin mühüm tərkib 

hissəsidir. Folklor bir düşüncə sistemi kimi yaddaş əsasında mövcud olur: yaddaş 

olmasa, folklor da mövcud ola bilməz. İslami həyat tərzinin kanonik modeli olan 

Ramazan mərasimi gerçək həyatda yaşanmaqla həm də folklor yaddaşına çevrilir. 

Bu cəhətdən, Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji 

sistemdə yeri haqında bütün məlumatların bazası folklor yaddaşıdır. 

“Yaddaş” S.Rzasoyun “folkor” anlayışına verdiyi iki tərifin ikisində də əsas 

konseptlərdən biridir. O yazır: “Folklor:

– etnik-mədəni düşüncənin tarixi-diaxronik təzahürü kimi struktur düşüncədir; 

– etnik-mədəni düşüncənin sinxron hadisəsi kimi milli özünüifadənin total 

düşüncə sisteminin əsas paradiqmalarından biridir;
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– total etnik düşüncənin statusal tipi baxımından bədii-estetik xarakterlidir;

– düşüncə hadisəsi kimi dünya modelidir (mənaların paradiqmasıdır);

– mətn kimi folklor düşüncə modelini əks etdirən obyektdir;

– janr kimi gerçəkliyi bütövlükdə universumlaşdıran janrlar sistemidir və s.” 

[10, s. 158].

Göründüyü kimi, alimə görə, folklor etnokulturoloji sistemin daim onunla 

birgə olan özünü ifadə etmə mexanizmidir. Yəni xalqın yaşam təcrübəsi ardıcıl 

olaraq folklorda öz ifadəsini tapır. Folklorun əsas xüsusiyyətlərindən biri onun həm

də bədiiləşdirmə təcrübəsi olmasıdır. Folkor yaddaşlaşdırdığı hər hansı bir hadisəni

bədii fakta çevirərək öz mətnlər sisteminə daxil edir. Folklor, digər tərəfdən, 

düşüncə aparatıdır. Folkor daşıyıcıları ətraf aləmlə öz münasibətlərini folklor 

yaddaşındakı təcrübə əsasında həyata keçirirlər. Folklor yaddaşındakı bütün əqli

təcrübə mətnlərdə qorunur. 

Folkloru bütövlükdə “etnokosmik düşüncə modeli, etnik özünüifadə və

davranış kodu” hesab edən S.Rzasoyun digər tərifində deyilir: “Folklor düşüncə

strukturu kimi paradiqmatik və sintaqmatik yaddaşdır. O, söz, hərəkət və musiqi 

təsvir dillərinin vasitəsi ilə gerçəkləşir. Söz – dil onun ən mühüm təsvir kodudur. 

Semiotik baxımdan birinci işarələr sistemi olan dildə mədəniyyətin, o cümlədən

folklorun invariant strukturu daşınır. Bu struktur transformativ çevrilmələrlə

mədəniyyətin struktur qatlarında eyni zamanda həm proyeksiyalanır, həm də

proyeksiya olunan bir struktur kimi onu təşkil edir” [8, s. 121].  

Beləliklə, folklor – yaddaşdır, söz, hərəkət və musiqi onun təsvir dilləridir. Bu 

cəhətdən, bütövlükdə Ramazan mərasimi və Ramazan bayramı folklordur, o, söz, 

hərəkət və musiqi dilləri (kodları) vasitəsilə ifadə olunur. Bütün bunlar göstərir ki, 

Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli kimi etnokulturoloji sistemdə yerini 

müəyyənləşdirmək üçün ən etibarlı qaynaq folklor yaddaşıdır. 

Azərbaycan folklor mühitləri Ramazan mərasimi ilə bağlı mətnlərlə zəngindir. 

Şəki-Zaqatala bölgəsinə aid olan mətndə deyilir: “Bizdə, əsasən, iki dini bayram 

keçirilir. Orucluqla Qurban bayramı. Bunların arasında 70 qun vaxt var. Əvvəl 

Orucluq bayramı gəliy. Bayrama 30 qun qalmış oruclux ayı başdiyir. Adamlar 30 
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qün – hər qün oruc tutiy. Həmin ayda hamı bir-birinə çurək payliyi. Yəni bir övdə 

30 çurek bişirilir, 30 övə paylaniy. Bayramın əvvəl qünü uşaxlar qohum-qoşunu 

gəzip yumurta yığiylər. Sonra oxuyillər:

Həsərəm, hüsərəm,

Yumurta vermiyəndən küsərəm.

Yumurta verənə oğlan olsun,

Vermiyənə qız olsun,

Adı da Fatma olsun,

Qaşdarı çatma olsun,

Baxtı da qara olsun.

Öv sahibi çıxıb uşaxlara yumurta veriy. Axşam analar uşaxları yığan 

yumurtaları soğan qabığı tökülmüş suda bişirir, olur qırmızı. Səhərisi bütün 

uşaxlar, cavannar başdiyirlər bayram gəzmağa. Bütün qohum-qunşuya gidib 

bayramı təbrik edir, əvəzində çay-çörək yiyillər. Həmin qun bütün övlər aş bişirir” 

[1, s. 33-34]. 

İndi bu folklor bilgisi əsasında Ramazan bayramının etnik özünütəşkil modeli 

kimi sözü gedən etnokulturoloji sistemdə yerini müəyyənləşdirməyə çalışaq. Aydın 

olur ki, Novruz və Xıdır Nəbi bayramları kimi Ramazan bayramı da onu təşkil 

edən toplumun özünütəşkil modeli kimi çıxış edir. Başqa sözlə, Ramazan bayramı 

cəmiyyətin strukturunu təşkil edən ünsürlər və bağların yenilənməsi və 

möhkəmlənməsinə xidmət edir. Bu funksiya aşağıdakı mexanizm və elementlər 

vasitəsilə reallaşır: 

a) 30 günlük oruc tutma mexanizmi. Bu adət-mexnizm oruc tutanların 

hamısını mənəvi cəhətən təmizlənməyinəı xidmət etməklə yanaşı, cəmiyyət üzvləri 

arasında mənəvi birlik harmoniyası yaradır.

b) 30 evə 30 çörək paylama mexanizmi. Bu adət paylaşma mexanizmi olub, 

toplum daxilində maddi-mənəvi harmoyinı təmin edir.

c) Bayramın birinci günü yumurta toplama mərasimi. Bu mərasimin 

mənası və mahiyyəti Novruz və Xıdır Nəbi bayramlarında uşaqların pay toplaması 

mərasimi ilə eyniyyət təşkil edir. Bunların hamısının əsasında yenidən yaradılış, 
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məhsuldarlıq kimi kosmoqonik ideyalar durur. Qırmızı boyanmış yumurta bunun 

simvoludur. Belə ki, V.N.Toporovun yazdığı kimi, “yumurta məhsuldarlıq 

mərasimlərində kosmoqonik (mifik yaradılış – Ş.A.) funksiyaya xidmət edir” [12,

s. 681]. Mərasimdə uşaqların  yumurta verən qadına oğlunun, verməyən qadına isə 

qızının olmasını arzulamasının əsasında yumurtanın yaradılışla bağlılığı durur. 

Burada da “paya-pay” mexanizmini görürük. Yumurta payı verən mükafat olaraq 

oğul payı, verməyən cəza olaraq qız payı alır.  Yumurtanın oğul və qız övladı ilə 

müsbət və mənfin mənalarda eyniləşdirilməsi onun kosmoqonik simvolikasını 

ortaya qoyur. 

c) Bayram gəzişməsi mexanizmi. Bu mexanizm gənclərlə yaşlılar, qonşular 

arasında baş verir. Gənclər orucluq ayının başlaması münasibətilə qonşuları, 

yaşlıları təbrik edir, bunun da əvəzində onları dadlı yeməklərə qonaq edirlər. Bu 

mexanizm etnokulturoloji sistemdə mənəvi-maddi bağların təzələnmə yolu ilə 

möhkəmləndirilməsinə və sosial-mənəvi harmoniyaya xidmət edir.

Səciyyəvidir ki, Novruz bayramında olduğu kimi, etnokulturoloji sistemdə 

harmoniya təkcə sosium daxilində qurulmur, bu hamoniya mediativ şəkildə 

böyüyərək, dirilərlə ölülər (bu dünya ilə o dünya) arasında harmoniyaya çevrilir. 

Mətndə deyilir ki, “orucluq başdiyan qun cənnətin qapıları açıliy. Ölənlərin ruhları 

bayram qünü övlərinə qayıtıy... Oruca  bir gün qalmış müddət “ərapa” (“ərəfə”) 

günü adlanır. Hamı bayram süfrəsi hazırlayır. Günortadan sonra məscidə gedilir, 

ölülər yad edilir, “qulpu çıxarılır”” [1, s.34]. 

“Ərəfə” günündə süfrə hazırlanıb, daha sonra məsciddə  ölənlərin ruhuna 

dualar oxunması mediativ (dünyalar arası) harmoniyadır. İlk baxışdan görünməsə 

də, evdə ərəfə günündə qurulan süfrə təkcə dirilərin qonaq olması üçün yox, həm 

də ölülərin qonaq olması üçündür. Məsələn, indi qəbirlərin üzərinə ərzaq 

qoyulması ehtiyacı olanların qonaq edilməsi kimi izah olunur. Halbuki həmin adət 

mifik görüşlərlə bağlıdır və mifə görə, o biri dünyada diri hesab edilən əcdadın 

qidalandırılmasına xidmət edir.

Bu mərasimdə orucun başlandığı gün də, qurtardığı gün də bayram edilir. 

Halbuki İslam kanonlarına görə, bayram ancaq orucluq ayı bitəndən sonra 
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edilməlidir. Bu da onu göstərir ki, Şəki-Zaqatala bölgəsində qeyd olunan bu 

Ramazan mərasimi özündə əski bayram rituallarının izlərini də yaşadır.

Mərasimin həm əvvəlində, həm də sonunda qeyd edilən bayramda hamı bir-

birini təbrik edir, dadlı nemətlərlə dolu süfrələr açır, insanlar bir-birlərini qonaq 

edirlər. Bu da öz növbəsində Ramazan bayramının etnokulturoloji məna 

baxımından cəmiyyəti bütün elementləri arasında sosial-mənəvi tarazlıq və 

harmoniya yaradılmasına xidmət etdiyini göstərir.

Azərbaycanın tarixi bölgəsi olan, hazırda Ermənistan Respublikası adlanan 

terrorist-faşist dövlətin işğalı altında olan Loru-Pəmbək mahallarında “Qurban və 

Orucluq (Ramazan) bayramları da ləyaqətlə keçirilibdir. Bu bayramlar dini 

məzmun daşıdığı üçün onların kafirlər içərisində xüsusilə geniş və açıq aşkar

keçirilməsi qeryri-qanuni yasaq olunmuşdu. Lakin buna baxmayaraq, kənd əhalisi 

varlısından, kasıbından asılı olmayaraq, bu bayramlara xeyli əvvəlcədən hazırlıq 

görürdü” [2, s. 82]. 

Bu folklor bilgisində bir nöqtə diqqətimizi xüsusi çəkir: “kafirlər”.

“Kafirlər” dedikdə ermənilər nəzərdə tutulur. Göründüyü kimi, minillər 

boyunca öz  dədə-baba torpaqlarında yaşayan loru-pəmbəklilər oraya sonradan 

gələrək, öz ağaları rusların hesabına hakimiyyət, dövlət əldə etmiş erməniləri kafir 

hesab edirdilər. Bu ad, heç şübhəsiz, sülsüevər Azərbaycan xalqının faşist təbiətli, 

türk etnosunun qanına yerikləyən, hər an türklərin qanını tökməyə hazır olan 

erməni xarakterinə münasibətinin ifadəsidir.

“Kafir” – ərəb sözüdür, mənası “küfr edən” deməkdir. İslam dinində “kafir” 

Allahı inkar etməklə küfr edənə deyirlər. Ancaq tarixi faktlar göstərir ki, Oğuz 

türkləri təkcə Allahı inkar edənə yox, ümumiyyətlə, başqa dindən olan düşmənə 

(yağıya) kafir deyirmişlər. Bunun izi “Kitabi-Dədə Qorqud”da aşkar şəkildə 

qorunub qalmışdır. Dastanda “yağı”, yəni düşmən və “kafir” sözləri eyni mənada 

işlədilir. Dastanın “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da Salur 

Qazan öz oğlu Uruzu ova aparır. Burada onların üzərinə düşmən hücum edir. Ata 

ilə oğulun arasında “yağı, kafər” mövzusunda çox maraqlı söhbət olur:
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“Toz yarıldı, gün kibi şıladı, dəniz kibi yayqandı, meşə kibi qarardı. On altı 

bin ip üzəngili, keçə börkli, azğun dinli, quzğun dilli kafər çıqa gəldi. Qazan Qonur 

atın çəkdirdi, bütün bindi. 

Oğlı Uruz cilavsını çəkdirdi. Bədəvi atın oynatdı, qarşu gəldi. Aydır:

Bəri gəlgil, ağam Qazan!

Dəniz kibi qararub, gələn nədir? 

Od kimi şılayub, ıldız kibi parlayub, gələn nədir? 

Ağız-dildən beş kəlmə xəbər mana! 

Qara başım qurban olsun, babam, sana! – dedi.

Qazan aydır:

Bəri gəlgil, arslanım oğul!

Qara dəniz kibi yayqanub gələn kafərin ləşkəridür.

Gün kibi şılayub gələn kafərin başında ışığıdır.

Yıldız kibi parlayıb gələn kafərin cidasıdır.

Azğun dinlü yağı kafərdir, oğul, – dedi.

Oğlan aydır: “Yağı” deyü nəyə deyirlər?”

Qazan aydır: “Oğul, anunçun yağı deyirlər ki, biz anlara yetsəvüz, öldürəriz.

Anlar bizə yetsə, öldürər”, – dedi.

Uruz aydır: “Baba, içində bəy yigitlər öldürsələr, qan sorularmı,

dəvilərlərmi?”

Qazan aydır: “Oğul, bin kafər öldürsən, kimsə səndən qan dəviləməz...” [5, s. 

69-70].

Bu söhbətdən aydın olur ki, oğuzlar öz düşmənlərinə, yəni yağılarına həm də

kafər deyirlər. Yağı-kafər də qatı düşmən deməkdir: o dərəcədə ki, bu düşmənlik 

münasibətlərinin heç bir hüquqi çərçivəsi yoxdur. Oğuzlar öz yağılarını İslam dini 

ilə bağlı “kafər” kəlməsi ilə ona görə adlandırırlar ki, yağılar təkcə Oğuz 

babalarımızın özləri  ilə düşmənlik etmir, onların həm də dini-mənəvi dəyərlərinə

qarşı da düşməncəsinə münasibət göstərirdilər. Eposdakı “yağı-kafər” faktı loru-

pəmbəklilərin erməniləri nəyə görə kafir adlandırmalarının üzərinə işıq salır. 

Erməni türk etnosuna qarşı daim həm yağı kimi, həm də kafir kimi düşmənlik 
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etmişdir. O bir yağı kimi millətimizin qanını içmiş, bir kafir kimi də milli, dini 

dəyərlərimizə təcavüz etmişdir. Verilmiş folklor bilgisindən göründüyü kimi, 

ermənilər Orucluq, Qurban kimi bayramların qeyd edilməsinə qarşı çıxırmışlar. 

Bunun səbəbi odur ki, bu bayramlar onları qeyd edən xalqımızın etnokulturoloji 

strukturunu daim möhkəmləndirmiş, xalqı milli baxımdan daim öz dəyərlərinə

kökləmişdir. 

Loru-Pəmbək mahalına aid başqa mətndə deyilir: “Novruz bayramından sonra 

kənddə ən əziz bayram Oruc bayramıydı. Səhər tezdən hər kəs birinci öz ailəsində

görüşüb-öpüşər, bayramlaşardılar, sonra ailələrindən sonra ən yaxın saydığı 

adamlarla bayramlaşırlar. Hamı da bir-birlərinə gözaydınlığı verərdilər. O başdan 

bütün ailələr – hamı zəm-zəm suyuna çimib tərtəmiz olardılar ki, bayramı təmiz, 

pak qarşılayaq. O zəm-zəm suyu elə bil adamı ruhən sağlamlaşdırır, cavanlaşdırır, 

sabaha inamı artırır və bütün “ağır-uğurruğunu” yuyub aparırdı” [2, s. 83]. 

Bu bilgidə biz Ramazan bayramının aşağıdakı etnokulturoloji xüsusiyyətləri 

ilə qarşılaşırıq:

1. Zəm-zəm suyu ilə fiziki-mənəvi təzələnmə, yəni suyun magik gücü ilə

bütün pisliklərdən təmizləmə yolu ilə yenilənmə. Bu, ritual-mifoloji baxımdan 

yenidən doğulmanı rəmzləndirir. Azərbaycan nağıllarında qəhrəmanlar dirilik 

bulağnda çimməklə yeni zahiri görkəm və yeni xarakter əldə edirlər.

2. Ailə daxilində mənəvi bağların təzələnməsi, yəni ailə üzvlərinin bir-biri ilə

bayramlaşması;

3. Qohumluq, yaxın dostluq, doğmalıq bağlarının təzələnməsi, yəni yaxın 

hesab olunanlarla bayramlaşma.

Loru-Pəmbək mahalında Novruzda olduğu kimi küsülülərin barışdırılması 

adəti də var imiş: “Oruc bayramında küsülü qalmaq günah sayılardı və bütün 

küsülülər barışmalı idi. Barışması çətin olan bəzi məqamlarda kənd ağsaqqalları, 

sözükeçənlər barışmaq missiyasını yerinə yetirirdilər” [2, s. 83-84]  

Küsülülərin barışdırılması adəti, göründüyü kimi, təkcə Novruz bayramında 

deyil, Ramazan bayramında da işlək mexanizm rolunu oynayır. Bu mexanizm 

etnokulturoloji sistemin möhkəmlənməsinə xidmət edən mühüm sosial davranış 
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modelidir. Belə ki, küsülülük dərinləşdikcə düşmənçiliyə çevrilir və bu da öz 

növbəsində cəmiyyət daxilində parçalanmanı dərinləşdirir. Əgər bu parçalanmanın 

böyüməsinin qarşısı vaxtında alınmasa, onda etnokulturoloji sistemin mövcudluğu 

təhlükə altına düşə bilər. Çünki hər hansı bir sosial sistem içərisində küsülülük 

mərkəzdənqaçma meylləri yaradır. Sistemdəki mərkəzdənqaçma prosesləri 

dayandırlımasa, sistem dağılar. Göründüyü kimi, Ramazan bayramında küsülülərin 

barışdırlması etnokulturoloji sistemin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. 

Küsülülərin barışdırılması mexanizminin əsasında kosmoqonik yaradılış 

ideyası durur. Burada hər şey mifik düşüncənin “kosmos-xaos-kosmos” funksional 

sxeminə tabedir:

a) Küsülü insanlar bir-birindən küsənə qədər barış içərisində, dost 

münasibətində olmuşlar. Bu – kosmos durumudur. 

b) İnsanların bir-birindən küsməsi ilə onların arasındakı dostluq küsülülüyə 

çevrilir. Bu – xaos durumudur. 

c) Küsülülərin barışdırılması ilə onlar yenidən dostlaşırlar. Bu – kosmos

durumudur. 

Beləliklə, kosmosdan xaos, xaosdan da kosmos yaranır. Mifologiyada yeni 

yaradılış doğuluş şəklində təsəvvür olunur. Bu cəhətdən, Ramazan və digər 

bayramlarda yenidən yaradılış doğuluşu simvollaşdırır.

Masallı bölgəsinə aid mətndə deyilir: “Orucduğ vaxtı keçmişdə qocalardan 

biri durardı, kəndə səs salardı, hamı obaşdannığa durardı. Obaşdannığa duranda 

qazan səsi gələrdi, qab-qaşığ səsi gələrdi. Bilərdiy ki, kənd durub oruc tutur. Biş-

düş eliyərdilər kim durdu. Hə, bayram gəldi, indi orucduğa1-2 gün qalıb da deyək, 

oruc tutan, tutmıyan da bu bayramı əziz tutardı. Şirniyyatı, yeməgləri cürbəcürə, 

hər şey, zirinc çörəyünnən belə bişirilərdi. Bayram günü oruc tutulmurdu. Camaat 

çıxırdı küçəyə, yola ki, bulud olmasın, biz Ayı görək. Onnan bı deyir, Ayı gördüm, 

o deyir, Ayı gördüm, sora oruc açılardı. Hə, huzur yerinin orucaşdısı dəhşət olardı. 

Ölü üçün biş-düş eliyirdilər. Sırfa bəziyirdilər. Camaat əyləşir, hansı ki o evdə 

yasdı, il çıxmayıb hələ. Əgər o il orujduğdan qabaq çıxıbsa, onda onun ili 
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qurtarırdı. Ona qara bayram olmurdu. Əgər çıxmayıbsa, qara bayram olurdu” [6, s. 

313]. 

Verilmiş bilgi əsasında aşağıdakı etnokulturoloji elementləri aşkarlamaq 

mümkündür:

a) Toplumun vahid davranış formuluna köklənməsi. Burada insanların 

oruc tutmaq üçün qocalardan biri tərəfindən oyadılmasının etnokulturoloji 

semantikası var. Oruc tutmaq bütün toplumu əhatə edən etnososial davranış aktıdır. 

Bu cür məsuliyyətli aktların icrası hökmən həmin məsuliyyəti daşıya bilən şəxslər 

tərəfindən buyurula bilərdi. Ənənəvi cəmiyyətlərdə belə hökmfərma adamlar 

ağsaqqallar idilər. Bu da onu göstərir ki, sübh tezdən oruc tutmağa başlamağın 

ağsaqqal tərəfindən elan olunması həm də toplumdaxili əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edən etnokulturoloji davranış mexanizmidir.

b) Qara bayram mexanizmi ilə cəmiyyətin bütün üzvlərinin yenilənməsi.

Azərbaycanın hər yerində ölüsü olan, yəni yası düşən adamlar, ən azı, bir il yas 

saxlayır. Həmin ailə və onun yaxınları bir ilərzində ölüyə xatir şənlik, şadlıq ifadə 

edən davranışlara yol vermir, o cümlədən Novruz və Ramazan bayramlarını 

başqaları kimi qeyd etmirlər. Onlar elin iştirakı ilə Qara bayram keçirirlər.

Nəticə. Qara bayram – yası düşən ailənin bayram günü el-oba tərəfindən 

ziyarət edilməsidir. Bunun əsasında cəmiyyətin etnokulturoloji bütövlüyünün 

qorunması və təmin edliməsi durur. Ənənəvi cəmiyyətlər el birliyi düşüncəsi və 

prinsipi ilə yaşayır. Onlar sevinci də, kədəri də kollektiv şəkildə bölüşürlər. 

Bayram gələndə yaslı ailələrin bayram keçirməyəcəkləri hamıya məlumdur. 

Hamının bayram edib, yaslı ailələrin bayram etməmələri cəmiyyət daxilində 

bölünmə, ayrılıq, parçalanma yaradır. Bayramların fəlsəfəsi etnokulturoloji

bütövlüyin yenilənməsi üzərində qurulmuşdur. Bu cəhətdən, bayramlarda küsülülər 

barışdırılaraq onların bütün cəmiyyətlə etnokulturoloji vəhdəti təmin edildiyi kimi, 

el-obanın Qara bayram adətinə uyğun olaraq yaslı ailələri ziyarət etməsi də vəhdətə 

xidmət edir. Başqa sözlə, toplum yası düşmüş adamların bayramın nemətlərindən 

kənarda qalmasına imkan vermir. Bayram – təzələnmə, yenilənmə deməkdir. Yaslı 

ailələr il ərzində başqaları kimi bayram edə bilmirlər. Ona görə də toplum Qara 
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bayram mexanizmi ilə yaslı ailələrin də hamı ilə birlikdə etnokulturoloji vəhdətini 

təmin edərək, onların da mənəvi yenilənməsini  təmin edir.

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti bu işdən bayramlar haqqında aparılacaq başqa 

tədqiqatlarda nəzəri qaynaq olaraq istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə ali 

məktəblərdə mərasim folklorunun tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifadə 

imkanları ilə müəyyənləşir.
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Özət: Məqalə 1990-2005-ci illər Azərbaycan poeziyasının tədqiqinə həsr  edilmişdir. 

Azərbaycan şeirində milli vətənpərvərlik və özünəqayıdış dəyərləri, 20 Yanvar hadisələrinin 

milli özünüdərk ideyasının önə çıxması ifadə edilir. Qarabağ savaşı, azadlıq, şəhidlik, torpaq və

yurd həsrəti milli istiqlal mücadiləmizin davamı  kimi düşünülür. Poeziya sənəti insan və təbiətin 

harmoniyasına ən qədim dövrlərdən diqqət yetirmiş, mənəvi-əxlaqi dəyərlər, məhəbbət lirikası 

aparıcı yerlərdən birini tutmaqdadır. Bu və ya digər mövzular B.Vahabzadə, N.Xəzri, 

X.R.Ulutürk, M.Araz və başqa şairlərin əsərlərində öz əksini tapır.

Müasirlik estetik kateqoriya kimi şairlərimizin ənənəvi mövzulara, ictimai-siyasi 

problemlərə yeni münasibətini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Müasirlik şairin iç dünyasının 

estetik mahiyyətini ifadə edir. Müasirlik problemi zamanla bağlı olduğu kimi, ictimai-siyasi 

quruluşun, xalq və cəmiyyət həyatının dəyişməsi ilə də sıx əlaqəlidir. Müasirlik poeziyada 

qaldırılan məsələlərin aktuallığı ilə deyil, həm də diqqətimizin ictimai varlığımızın əsas 

problemlərinə istiqamətləndirilməsi ilə səciyyələnir. 1990-2005-ci illər Azərbaycan həyatında 

qlobal tarixi dəyişmələrin baş verdiyi bir dövrə təsadüf edir.

1980-cı illərin sonları, 1990-cı illərin əvvəllərində müstəqillik ideyası və dəyərləri 

bütövlükdə ədəbi-estetik məfkurəni də yönləndirən başlıca faktora çevrilmiş, o cümlədən,

poeziyada parlaq ifadəsini tapmışdır. Bu dövr poeziyasında “müasirlik” kateqoriyasının 

təzahürünü yalnız istiqlal məfkurəsinin tərənnümü ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Azərbaycan 

istiqlaliyyətinə qovuşduğu illərin poeziyası bütünlükdə dövrün canlı panoramını əks etdirmək

baxımından da səciyyəvidir.

Açar sözlər: Azərbaycan şeiri, müasirlik, şair, ənənəvi, mövzu, azadlıq, şəhidlik, sosial 

həyat  

Abstract: The article is devoted to Azerbaijani poetry during 1990-2005. In Azerbaijani 

poetry national patriotism and self- return values, the idea of national self-awareness of the 

events of January 20 are expressed. The Karabakh War, freedom, Martyrdom, land and 
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homeland are thought as the continuation of our struggle for national independence. The art of 

poetry has focused on the harmony of human and nature since ancient times, spiritual and moral 

values and love lyrics occupy one of the leading places. These or other topics are reflected in the 

works of some poets such as B.Vahabzade, N.Khazri, Kh.R.Uluturk, M.Araz and so on.  

Modernity as an aesthetic category allows defining the new attitude of our poets to 

traditional themes, socio–political problems. Modernity expresses the aesthetic essence of the 

poet’s inner world. As the problem of modernity is connected with time, it is also closely 

connected with the change of socio-political structure, people and society life. Modernity is 

characterized not only by the urgency of the issues raised in poetry, but also by the orientation of 

our psychology to the main problems of our social existence. 1990-2005 years coincides with a

period of global historical changes in the life of Azerbaijan.  

During the end of 1980s and early of 1990s the idea of independence and its values became 

the main factor guiding the literary-aesthetic ideology as a whole, including its striking 

expression in poetry. In this period poetry the manifestation of the “modernity” category can not 

be limited only with the glorification of the ideology of independence. The poetry of the years 

when Azerbaijan gained its independence is also characteristic in terms of reflecting the vivid 

panorama of the whole period.  

Keywords: Azerbaijani poetry, modernity, poet, traditional, theme, freedom, martyrdom, 

social life 

Giriş. Müasirlik-bədii ədəbiyyatın, ədəbiyyatşünaslığın vacib kateqoriyalarından biridir. 

Sənətin zamanla münasibətlərini, konkret dövrlə əlaqələrini müasirlik keyfiyyətləri müəyyən

edir. Bu mənada müasirlik  anlayışı tarixi olduğu qədər, həm də estetik kateqoriyadır. 

Müasirlik-tarixən dəyişən mühitdə sənətin, bədii ədəbiyyatın daimi yeniliyini, zamanın 

tələblərinə cavab verən ideya-bədii xüsusiyyətlərini şərtləndirir. Hər bir xalqın ədəbiyyatının

təkamülü, ideya və məzmunca yeniləşməsi dövrün, mühitin inkişaf qanunauyğunluqları ilə

həmahəng şəkildə davam edir. Heç təsadüfi deyildir ki, ədəbi prosesdə müasirlik probleminə

diqqət xalqın, cəmiyyətin həyatında əsaslı dəyişmələr, dərin kataklizmlər baş verdiyi zaman daha 

da artır.

Ötən əsrin sonlarında Sovet İttifaqının süqutu və Azərbaycanın yetmiş illik asılılıqdan 

sonra yenidən müstəqillik əldə etməsi ölkəmizin istər ictimai-siyasi, istərsə də ədəbi-mədəni

həyatında bir sıra əsaslı dəyişikliklərin gerçəkləşməsi ilə nəticələndi. Ədəbiyyat və zaman 

münasibətlərinin yenidən təşəkkülü müasir ədəbi proses qarşısında yeni vəzifələr irəli sürdü 

.Ədəbiyyat xalqın, milli varlığın əldə etdiyi müstəqillik dəyərlərini təcəssüm və təbliğ etməyə
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başladı. Yeni müasirlik keyfiyyətləri ədəbiyyatın digər janrlarında olduğu kimi, poeziyada da 

ifadəsini tapdı.

Azərbaycan poeziyası bütün zamanlarda əsas etibarı ilə masirlik əhvali-ruhiyyəsinə

köklənmiş, milli insanı düşündürən, narahat edən ən mühüm problemlərin daşıyıcısına 

çevrilmişdir.

1990-2005-ci illər Azərbaycan poeziyasının mahiyyəti və xarakteri müasirlik prizmasından 

nəzərdən keçirilməsi milli istiqlal, müstəqilliyin dəyəri, 20 Yanvar və Qarabağ müharibəsi

həqiqətləri, qlobalizə prosesləri və milli varlığın qorunması və s. kimi aktual mövzularla üzləşir.

Dövrün poeziyasında geniş işləklik qazanmış vətənpərvərlik, azadlıq, istiqlalçılıq, şəhidlik,

qaçqınlıq və köçkünlük, torpaq və yurd həsrəti və s. məsələlərin bədii inikası ilə şərtlənir. 

Azərbaycan poeziyası üçün bir çox hallarda yeni olan bu hadisə təzahürlərin obyektiv elmi dərki, 

ideya-bədii baxımdan dəyərləndirilməsi vacib məsələdir. Xalqımızın və dövlətimizin istiqlala 

qovuşduğu bir dönəmdə müasirlik ideyası daha çox aktuallıq kəsb etməyə başlayır. Müasirlik 

tarixi dəyərlərin meyarı və əlaməti kimi çıxış edir. Mövzunun aktuallığını səciyyələndirən

mühüm amillərdən biri də çağdaş Azərbaycan poeziyasına müasirlik meyarları ilə

yanaşılmasından ibarətdir.  

Qara yanvar hadisələri, Dağlıq Qarabağ müharibəsi, soydaşlarımızın yurd-yuvasını tərk

etməsi və bu hadisələrin doğurduğu ağrı-acı, iztirab, həyəcan, göynərti, şübhəsiz ki, ilk öncə

poeziyada bədii təcəssümünü tapmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında şəhidlik, qaçqınlıq,

köçkünlük, didərginlik və s. mövzuların gündəmə gəlməsi məhz bu dövrlə bağlıdır. Müstəqillik 

savaşı həmçinin milli birlik və bütövlük məfkurəsinin yeni şəkildə qoyuluşuna, poeziyanın əsas, 

aparıcı mövzularından birinə çevrilməsinə şərait yaratdı.

20 yanvar faciəsinə, hünər dastanı olmasına ilk dəfə məhz B.Vahabzadə "Şəhidlər"

poemasında [1] və "Şənbə gecəsinə gedən yol" publisistik silsiləsində [2] diqqəti cəlb etdi. 

İnsan insan olur öz hünəriylə, 

Millət millət olur xeyri, şəriylə. 

Torpağın bağrına cəsədləriylə  

Azadlıq tumunu  səpdi şəhidlər... 

Bununla yanaşı, şairin "Azərbaycan əsgəri", "Azərbaycan", "Hələ günahkarıq", "Şəhid 

anası" və başqa şeirləri də vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış dəyərli sənət nümunələridir. 

Şairin bu mövzuda olan əsərlərindən bir ideya keçir-milli mənlik məsələsi. İstiqlal mücadiləmizi 

milli mənlik mücadiləsi kimi mənalandırır.

Vətəndaşlıq silqəti, milli çağırış ruhu ilə daim seçilən Məmməd Araz poeziyası da 1990-

cı illərdə Vətən sevgisini qabarıq ifadə edən silsilə şeirləri ilə yanaşı, bilavasitə 20 yanvar 
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mövzusundan da yan ötməmişdir. Bu sıradan onun "Yadımdan çıxmaz gecə" adlı şeiri 

vətənpərvərlik ovqatı ilə dərindən yoğrulmuş, bənzərsiz poetik örnəklərdəndir: 

Yadımdadır o axşam,

Yadımdadır o gecə. 

Qanlı yanvar gecəsi. 

O başımız, ürəyimiz 

Səsimiz, harayımız

Oda tutulan gecə, 

Qanlı yanvar gecəsi [3, s. 63] 

Milli poeziyada milli özünüdərk  ideyasının önə çıxmasına 1990-cı ilin 20 yanvar 

hadisələrinin həlledici təsiri oldu. Bu milli şərəf və ləyaqət  mücadiləsində Azərbaycan şairləri

nəinki xalqın yanında olub, ön sıralarda gedirdi, öz qələmi ilə də, şeirləri ilə də vuruşurdu.  

Xəlil Rza Ulutürkün şeirlərində Azərbaycan xalqının istiqlal uğrunda  apardığı 

mübarizələrin ən parlaq səhifələri böyük sənətkarlıqla ifadə olunmuşdur. İyirmi yanvar faciəsi, 

istiqlal yolunda qurban gedən qəhrəman oğulların fədakarlığının, sarsılmaz iradəsinin vəsfi,

azadlığın, hürriyyətin tərənnümü, milli  özünəqayıdış amalı və s. problemlər  şairin  şeirlərinin 

başlıca mövzusunu təşkil  etməkdədir. 

Şairin cəmi dörd misradan ibarət olan "Qanların şəlaləsi" şeiri İyirmi yanvar şəhidlərinin

xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bu misralarda müəllif azadlıq uğrunda mübarizə aparan və

canlarından keçən şəhidlərinin qanının yerdə qalmayacağına dərin, qəti inamını ifadə etmişdir:

Mən bilirəm: dünyaya elə bir gün gələcək, 

Dağlara səs salacaq yalnız ovçu gülləsi, 

Lakin o zaman belə qəlbimdə dillənəcək, 

Bakıda yerə hopmuş qanların şəlaləsi [4, s.165]   

1990-2005-ci illər vətənpərvərlik, istiqlal və milli özünəqayıdış ideyası Azərbaycan 

poezi-yasının başlıca istiqamətini təşkil edir. Azərbaycan şeirində Vətən milliyyətçilik, hürriyyət

və istiqlal motivləri hələ XX əsrin əvvəllərində, romantik və realist poeziyada qabarmış, M.Hadi, 

M.Ə.Sabir, H.Cavid, A.Səhhət, A.Şaiq, C.Cabbarlı və b. şairlərin yaradıcılığında parlaq 

təcəssümünü tapmışdır. Milli ideal şəklində irəli sürülən bu dəyərlər 1918-1920-ci illərdə ilk 

dəfə milli istiqlaliyyətin qazanılması və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə daha da 

konkretlik kəsb etmiş, Ə.Cavad, C.Cabbarlı, H.Sanılı və başqa şairlərin yaradıcılığında

Azərbaycançılıq, türkçülük məfkurəsinin ifadəsini gücləndirir. Azərbaycan, Vətən torpağı,

dövlətçiliyimizin simvolları ( üçrəngli Azərbaycan bayrağı, ay-ulduzu, himni) ilk dəfə məhz bu 
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dövrdə geniş vəsf edilir, şəhidlik və qəhrəmanlıq məqamları poeziyanın qutsal mövzularına 

çevrilir. 

Milli vətənpərvərlik və özünəqayıdış dəyərləri bir daha 1990-2005-ci illər poeziyasında 

qabarır. Bu və ya digər mövzular Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Xəlil Rza, Qabil, Məmməd

Araz, Əliağa Kürçaylı, Hüseyn Arif, Qasım Qasımzadə, Cabir Novruz, Nəriman Həsənzadə, Əli 

Kərim, Fikrət Sadıq, Fikrət Qoca, Söhrab Tahir, Mədinə Gülgün, Musa Yaqub, Tofiq Bayram,

Məmməd  İsmayıl, Məmməd Aslan, Hüseyn Kürdoğlu, Çingiz Əlioğlu, Nüsrət Kəsəmənli, Sabir 

Rüstəmxanlı, Abbas Abdulla, Vaqif Səmədoğlu, Ələkbər Salahzadə, İsa İsmayılzadə və başqa

sənətkarların şeirlərində önəmli yer tutur.  

Azərbaycan şairləri istiqlal mövzusunda əsərlər yazarkən səksəninci illərin sonların-dan 

başlayaraq diqqəti birbaşa milli vətənpərvərlik və özünəqayıdış amalına yönəldə bildilər.  

Şeirimizdə Qarabağ savaşı milli istiqlal mücadiləmizin davamı kimi düşünülür. Qarabağ 

müharibəsi mövzusu bütünlükdə Vətən tarixinin bir parçası, incisi olaraq poeziyada ümumən

Qarabağ mövzusu ilə çulğaşır. 1990-cı illər ədəbiyyatında bu mövzular özünəqayıdış şəklində,

amma yenilənmiş, müasir təzahürlərində meydana çıxırdı.

Qarabağ müharibəsi ağrı-acıları, əzab və faciələri ilə xalq şairi B.Vahabzadənin 

(“Utanıram”, “Yurd yad əlində”, “Həm oğul, həm ata”, “Didərgin”, “Qisas böyütsün səni ”) 

şeirlərində, M.Arazın poeziyasında xalqı ayağa qaldırmaq, ölüm-dirim savaşına çağırmaq ruhu 

hakim olur. Ən bariz nümunə kimi “Dur ayağa, Azərbaycan” xatırlamaq olar. Dərin milli 

özünəqayıdış ovqatına köklənmiş şeir millətin vətənpərvər övladlarını ayağa qalxaraq itirilmiş 

yurd yerlərini qaytarmağa səsləyir. "Qalx ayağa" adlı şeirində çağırış pafosu güclüdür. 

Ümumiyyətlə, poeziyada xalqı ayağa qaldırmaq, ölüm-dirim savaşına çağırmaq ruhu hakim olur. 

Ən bariz örnək kimi M.Arazın "Dur ayağa, Azərbaycan" şeirini xatırlamaq olar. Dərin milli 

özünəqayıdış ovqatına köklənmiş şeir millətin vətənpərvər övladlarını ayağa qalxaraq itirilmiş 

yurd yerlərini qaytarmağa səsləyir. 

Vətən oğlu, maya tutmuş sənin qanın

Bu torpaqdan, bu Vətəndən.

Qalx ayağa!

İmdad umur Vətən səndən.

Sinəmizlə od-alovu biz yarmasaq 

İtirilmiş torpaqları qaytarmasaq

Vətən bizi bağışlamaz! 

Torpaq bizi bağışlamaz!  [5, s.193] 

"Tənha məzar" adlı şeiri Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində Azərbaycanın erməni-rus 

birləşmələrindən xilas edilməsi üçün 1918-ci ilin sentyabrında Azərbaycana qardaş köməyinə

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 105 Karabağ, Azerbaycan



gələn türk əsgərinin Şamaxının Acıdərə deyilən səmtində yerləşən məzarına həsr olunmuşdur.

Düşmən əleyhinə türk birliyi ideyasını ifadə edən bu ibrətamiz şeirdə şair həmin şərəfli qardaşlıq 

tarixini unutmamağa səsləyir. 

Uzaqdan hay verib sənin səsinə,

Gəldi, qayıtmadı öz ölkəsinə.

Düşmən səflərini o soldan sağa,

Biçib dəstəsiylə cəbhəni yardı.

Torpağın yolunda düşüb torpağa,

Sənin torpağını sənə qaytardı [6, s. 44]  

Qarabağ müharibəsinin faciələri xalq şairi Nəbi Xəzrinin yaradıcılığından da yan keçmir.

Şairin (“Qisas deyir”, “Xocalıda ərik ağacı”, “Şuşa”, “Ağdərə”, “Araz sahilində cavan bir gəlin” 

və s.) şeirlərindən belə bir inam hasil olur ki, şəhidlərimizin qanı alınmayınca, torpaqlarımız 

düşmən tapdağından azad olunmayınca xalqımız xoşbəxt olmayacaqdır. Məmməd Araz şeiri 

vətəndaşlıq lirikasıdır.

C.Novruzun mövzuya müraciəti də çağırış ruhu, faciəylə barışmazlıq əhval-ruhiyyəsi ilə

saciyyəvidir. Şairin yaradıcılığında (“Ölüm–dirim vaxtı gəlib”, “Azərbaycan dərdi”, “Birdən-

birə”, “Daha dəhşət” və s.) Qarabağ müharibəsinin ağrı və əzabları, faciə və fəlakətləri ardıcıl,

sistemli şəkildə poetik ifadəsini tapmışdır. 

Cabir Novruzun "Daha dəhşət" adlı şeirində Qarabağda baş verənlərin acı, ağrılı 

panoramı yaradılmışdır. Şairi narahat edən odur ki, insanlar get-gedə Qarabağ dərdinə alış-mağa 

başlayır, bu faciəyə heyrətlərini itirir, laqeydləşirlər.

Millətimiz öz yurdunda əsir-əsir, 

Anaların, bacıların ahı-dəhşət... 

Bu torpağı yada vermək dəhşətdirsə, 

Vərdiş etmək bu dəhşətə daha dəhşət  [7, s. 9] 

Şeirin sonrakı misralarında müəllif torpaq itkisindən doğan ağrıların, acıların, 

göynərtilərin onun daxili dünyasındakı yaratdığı əks-sədanı ürək ağrısı ilə ifadə etmişdir.

Şuşasızlıq ağrısına hamı dözür,

İtirilmiş mahalların sayı-dəhşət... 

Minlər ilə şəhid görmək dəhşətdirsə

Şəhidliyə vərdiş etmək daha dəhşət...                   

Xalq şairi Qabil, F.Mehdi, N.Həsənzadə, F.Qoca, Z.Yaqub, Ç.Əlioğlu, Vaqif Bayatlı 

Önər, Rüstəm Behrudi və eyni zamanda Azərbaycan şeirinin yeni nəslində (post-modern,

avanqard istiqaməti) Qarabağ mövzusuna fərqli münasibəti görürük. Onların mətnlərində

pessimizm əhvalı güclənir, hətta kinayəli təhkiyə təqdim edilir. 

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 106 Karabağ, Azerbaycan



Artıq iki əsrdən artıqdır ki, taleyində ayrılıq ağrısını yaşayan Azərbaycan ədəbiyyatında 

Güney mövzusunun poetik örnəklərin yaranmasının səbəbi tarixin özüdür. Nəzərdən

keçirdiyimiz 1990-2005-ci illər poeziyasında da Güney Azərbaycan mövzusu “gündəmdən

düşmür “, güneyli və quzeyli şairlərin “sinxron” səsləşməsi davam edir. B.Vahabzadə, N.Xəzri,

B.Azəroğlu, M.Araz, M.Gülgün, S.Tahir, X.R.Ulurürk, F.Qoca, N.Həsənzadə, V.Bayatlı Önər, 

Həmid Nitqi, R.Behrudi, Qulamrza Səbri Təbrizi, Yəhya Şeyda, Savalan, Eldar Baxış, Əli 

Daşqın və başqa şairlərin yaradıcılığında Güney Azərbaycan problemi güclü ictimai–siyasi məna 

və estetik vüsət qazanır. Şeirimizdə Cənubi Azərbaycanın azad olması və bütövləşməyimiz, bu 

ideya və inam hissi poeziyanın müasirlik effektini gücləndirir.  

Güney Azərbaycan problemi istiqlal mücaidi və şairi adını qazanmış Xəlil Rza Ulutürkün 

yaradıcılığının da aparıcı mövzularından biridir. Son dərəcə təsirli bir dillə qələmə alınmış "Ağı" 

adlı şeirində şair Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş Təbrizin qəbri üstünə Təbriz şəhərindən,

Şəhriyarın məzarından gətirilmiş bir ovuc torpağın səpilməsi mə-rasimini xəyalında canlandırır:

Məqbərənə gül düzərəm,

Gülüm, Təbrizim, Təbrizim. 

Ocağımsan, yoxsa mənim 

Külüm, Təbrizim, Təbrizim. 

Gözlərində nur təbəssüm, 

Üzünə söykənsin üzüm.

Sənsizliyə nə cür dözüm,

Balam, Təbrizim, Təbrizim [8, s.117]    

Xəlil Rza Ulutürkün "Ağı" şeirinin diqqəti çəkən məqamlarından biri də burada ictimai 

düşüncənin qabarıq ifadə olunmasıdır. Şeir şairin şəxsi faciəsi fonunda qələmə alınsa da, burada 

əsas etibarı ilə ikiyə parçalanmış Azərbaycanın ayrılıq həsrəti ifadə olunmuşdur.

Əlimdə bir kisə torpaq, 

O tay... Təbriz göndərib, bax. 

Sən--tapınaq, o--tapınaq,

Cüt Təbrizi qovuşduraq [8, s.121]    

Poeziya sənəti insan və təbiətin harmoniyasına ən qədim dövrlərdən diqqət yetirmiş, şeir 

və musiqi sənətinin özünün kökündə təbiətlə doğmalığın, ahəngdarlığın durduğunu nümayiş 

etdirmişdir. İnsan yalnız təbiətin qoynunda, onu əhatə edən mühiti, kainatı anlayır, öz varlığın , 

təbiətlə bağlılığını tamlıqda hiss edə bilir. Bu məqam hətta poeziyada ayrıca təbiət lirikasının 

formalaşmasına, təbiətə həsr olunmuş şeirlərin xüsusi janrlar şəklində ayrılmasına gətirib–

çıxarmışdır .Bu gün bəşəriyyətin taleyi insan və təbiət münasibətlərindən asılıdır. Dünya və onun 

gələcəyi insan və ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri ilə bağlı olan ekoloji problemdən də çox asılıdır.
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İnsan ekoloji böhranın güclənməsindən dərin təşviş hissi keçirir və bunu ona “təbiətin səsi” ilə

şairlər xəbər verir. “Yaşıl  sahillər” adlı fəlsəfi məzmun daşıyan şeirində Ç. Əlioğlu insan və

təbiətin doğmalığı fonunda dünyamızın sabahına həssas yanaşmağa çağırır:

Dəniz quruyan kimi, 

Ağaclar da quruyur.

Hey yanıb birəm-birəm,

Dünyamızı qoruyur   [9, s. 132] 

1990-2005-ci illər təbiət lirikası fərqli üslubları, poetik ifadə tərzləri olan şairlərlə təmsil 

olundu. Yaradıcılığında təbiət, insan, mənəviyyat problemi ardıcıl şəkildə bədii ifadəsini tapmış 

Nəbi Xəzrinin ayrı-ayrı şeirlərində doğma təbiət insan mənəviyyatının bir parçası kimi 

mənalandırılır. Son illərin məhsulu olan “Qoşa çinar əkdim” şeirində çinar obrazı yenə də

mənəvi simvol kimi çıxış edir:

Doğma torpağımda bu hikmət nədir ? 

Qurumuş çinar da bir abidədir. 

Özünəməxsus “təbiət şeirləri” ilə seçilən M.Araz (“Ağac ək”) şeirində insan ömrünün 

mənasını təbiətlə həmahəng, onun davamı kimi görür. Ümumbəşəri problem olan ekoloji 

fəlakətin müasir Azərbaycan poeziyasında da əks-səda verdiyini, təbiət və insan münasibətlərinin 

vəhdətinin pozulduğu yerdə çağdaş şeirin poetik həyəcan təbili çaldığını müşahidə edirik. 

Ömründə bir ağac əkmisənmi? 

Ağac əkmisənmi?

Ağac ək, əllərin baxanda 

Əllərdən utanmasın [3, s.19.]   

M.Arazın bu misraları ilə M.Yaqubun şeiri də səsləşir:

Görəsən, mən niyə tənhayam, təkəm,

Mən gərək yanımda bir ağac əkəm.

Əllərim isinsin budaqlarıyla

Silim gözlərimi yarpaqlarıyla [10, s. 23]  

Müasir poeziyada ikinci istiqaməti ekoloji böhranın doğurduğu mənəvi-psixoloji 

atmosfer təyin edir. Yazıçı-ədəbiyyatşünas Elçin "Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq problemləri" adlı 

dəyərli tədqiqatında diqqəti Azərbaycan poeziyasında təbiət mövzusunda yazılmış poetik 

örnəklərin mənəvi aspektlərinə yönəldərək yazır: "Məlumdur ki, təbiətin çirklənməsi, flora və

faunasının tələf olması müasir dövrümüzdə hamımızı dərindən düşünməyə vadar edən mühüm 

ictimai-etik məsələlərdəndir. Şairlərin bu mövzuya müraciət etməsi qanuna-uyğun və vacibdir, 

lakin bir şərtlə ki, şair sözü bizim qəlbimizə hakim kəsilsin, elə söz oxuyaq ki, o bizi bəzən

qədrini bilmədiyimiz və qiymətləndirmədiyimiz təbiətin qarşısında vicdan əzabı çəkməyə vadar 
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etsin" [11, s.55]. Bu tezisin təsdiqini bir çox şeirlərdə görmək olar. Təbiətə münasibət əxlaq 

məsələsi kimi şeirlərin ideya-məzmun xəttini müəyyən edir.  

Poeziyanın qaldırdığı həyəcan siqnallarından biri də bütün yer üzünü bürüyən ekoloji 

böhranla bağlıdır. 1990–2005-ci illər şeirində insan–təbiət münasibətlərinin ifadəsi: təbiətin 

tərənnümü, insanla təbiət arasında doğmalıq hissinin vəsfi, ekoloji böhran xəbərdarlığı; insan–

təbiət harmoniyasının pozulmasına etiraz amilinin güclənməsi meyillərini üzə çıxarmışdır.

Mənəvi dəyərlərin inikası ümumən söz sənətinin mahiyyətinə daxil olan məsələdir, 

müdriklik məsələsidir. Dünya poeziyasında olduğu kimi, Azərbaycan şeirinin də bütün dövrlərdə

söykəndiyi ədəbi dəyərlərdən və mövzulardan biri – məhəbbət, eşq mövzusudur. Bütün orta 

əsrlər divan şeirimiz eşq fəlsəfəsi üzərində yüksəlir. Dünyanın mahiyyətini eşqdə görən Nizami 

Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Məhsəti Gəncəvidən tutmuş, İ.Nəsimi, Ş.İ.Xətai, M.Füzuliyə qədər

mərtəbəyə yüksəlmiş eşq fəlsəfəsi Azərbaycan poeziyasının bütün dövrlərində mənəvi-estetik 

dəyərlərinin cövhərini təşkil edir.

1990-2005-ci illərin poeziyasında da məhəbbət lirikası aparıcı yerlərdən birini 

tutmaqdadır. Sevgi şeiri yazmayan, qadın gözəlliyini vəsf etməyən şair tapmaq mümkünsüzdür. 

Bəhs olunan dövrdə məhəbbət mövzusu filosof–şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə və bir çox şairlərin 

yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Məhəbbəti insan həyatının mənası, mahiyyəti kimi 

dəyərləndirən şair fəlsəfi ruhda qələmə aldığı şeirlərində bu ilahi duyğunun fərqli, özünəməxsus 

tərəflərini aşkarlamağa alışır.

Dünya poeziyasında olduğu kimi, Azərbaycan şeirinin də bütün dövrlərdə pənah apardığı 

dəyərlərdən biri sevgidir. Sevgiyə münasibətdə insanlığın halı üzə çıxır, humanizm dəyərləri

müəyyənləşir.

Məhəbbət xalq şairi Nəbi Xəzrinin də həmişə müraciət etdiyi, ən ülvi, qutsal 

məqamlardan biridir. Nəbi Xəzrinin şeirlərində məhəbbət motivi daha çox real cizgilərdə bədii 

ifadəsini tapır. Təbiət filosofu kimi tanıdığımız Musa Yaqubun şeirləri son illərdə məhəbbət

mövzusunda yazılan poetik örnəklər içərisində xüsusi yer tutmaqdadır. M.Yaqubun "Gördüm" 

adlı şeirində insanın eşq, eşqin insan olması qənaəti sufiyanə şəkildə mənalandırılır:

Allahım, bənd olub çaşıb qalmışam,

Sən göstər səmtimi, səmt elə gedim, 

Bir sevda işığı tutub gözümü,

Kömək ol, fəhm ilə, fənd ilə gedim. 

Mən eşqdən savayı bir yol bilmirəm,

Məni bir bəndəyə bənd elə gedim             [12,  s. 202] 

1990-2005-ci illər Azərbaycan poeziyasında məhəbbət lirikasının ən populyar 

nümayəndəsi Nüsrət Kəsəmənli idi. V.Səmədoğlunun sevgi şeirlərinin əsas motivi ayrılıqdır, 
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həsrətdir. Sevginin mənası həsrətdə, hicranda və ayrılıqda dərk edilir. Bu poeziyanın 

xronoloqunu qürbət, uzaq məkan (uzaq, yaşıl ada) təşkil edir:

Səndən doğma, səndən yaxın,

Bir ayrılıq, bir həsrətmiş

Sənsiz yaşadığım günlər,  

Dörd yüz illik əsarətmiş. [13, s. 185] 

Rüstəm Behrudi, Ç.Əlioğlu yaradıcılığının sevgi şeirləri lirik–fəlsəfi ahəngi ilə diqqəti 

cəlb edir. "Nədir bu sevgilər, sönməz sevdadır" misrası ilə başlayan şeirdə Çingiz Əlioğlu lirik 

qəhrəmanın timsalında yaşının keçməsinə baxmayaraq, qəlbinin hələ də gənclik eşqi ilə

döyündüyünü, "könlündə eşq savaşı" getdiyini, "təzə sevgilərdən yorulmadığını" ifadə edir: 

Nədir bu sevgilər, sönməz sevdalar, 

Getməyir başımdan gənclik havası!

Yenəmi könlümdə eşq savaşı var,

Nə uzun çəkdi bu sevgi davası [9,  s.82] 

Çağdaş Azərbaycan poeziyasında toplumsal mental dəyərlərin bədii ifadəsi xüsusi yer 

tutur. 1990–2005-ci illər poeziyasında milli müstəqillik, azadlıq ideyası, tarixi–mədəni dəyərlərə,

soy–kökə qayıdış motivləri mənəvi-əxlaqi dəyər səviyyəsinə qalxır. N.Xəzri son illərdə yazdığı 

şeirlərində gözlənilmədən didaktik–etik mövzulara müraciət edir. Şairin (“Etiraflar”, “Eşit, ey 

insan”) şeirlərində:

İnsan! Bilirsənmi heç sərvət nədir? 

Sərvət əldən-ələ keçən kölgədir! 

Xəsis qızıl yığır,

Heç doydum demir.

İlan qızıl üstdə yatsa da yemir. 

Qəlbi açıq ucal

Ömrün dağına.

Qizil qismət olmur qızıl yığana [14, s. 26-27]  

Şair halallıqla yaşamağın ən xoşbəxt ömür olduğunu, poetik etiraf kimi səslənən bu şeirdə

şair sanki müasirlərini tövbəyə, mənəvi saflığa, durulmağa çağırır və belə bir qənaətə gəlir ki, 

mənəvi kamillik və əxlaqi saflıq hər bir insanın lazımınca dəyər verdiyi keyfiyyətlərdən

olmalıdır.

Mənəvi-əxlaqi dəyərlər M.Araz, X.R.Ulutürk, M.Yaqub, F.Qoca, Z.Yaqub və başqa 

şairlərin şeirlərinin əsas mövzusu kimi poeziyada geniş təcəssümünü tapmışdır. Ümumiyyətlə,

qeyd etmək lazımdır ki, mənəvi-əxlaqi məsələlər Azərbaycan poeziyasının yeni nəslini də

düşündürən problemlərdəndir. Çağdaş Azərbaycan poeziyasında mənəvi-əxlaqi problemlərin
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bədii təcəssümü xüsusi yer tutmaqdadır. Əgər klassik poeziyada mənəvi-əxlaqi problemlərin

təcəssümü daha çox didaktik mahiyyət daşıyırdısa, müasir poeziyada birbaşa gerçəklərin 

doğurduğu əhval–ruhiyyə ilə bağlı olub, analitik səciyyəlidir. Əvvəlki nəsillərin əsasını qoyduğu 

mənəvi-əxlaqi axtarışlar yolu 1990-2005-ci illər şeirində davam etdirilməkdədir.  

XX əsrin sonlarında Azərbaycanın müstəqilliyini yenidən bərpa etməsi, Qarabağ 

müharibəsi, yeni iqtisadi, ictimai–siyasi münasibəti ədəbiyyatda da yeni mərhələnin 

başlanmasına təkan verdi. Ədəbiyyatın qarşısında yeni epoxanın dərki, müstəqillik dəyərlərinin

təcəssümü vəzifələri durdu. Bu da öz növbəsində poeziyada yeni tendensiyaların yaranmasına, 

mövzu–problematika, ideya–mündəricə, poetik üslub və ahəng dəyişmələrinə səbəb oldu. 

Poeziyada müasirlik problemini aktuallaşdırdı. Müasirlik əsas estetik kateqoriya olub, poetik 

mətnlərin mahiyyət göstəricisi kimi çıxış edir.

Müstəqillik illəri poeziyası yeni mövzular, müasir ideyalar işığında, dövrün poeziyasında 

vətənpərvərlik, azadlıq, istiqlalçılıq, şəhidlik, qaçqınlıq və köçkünlük, torpaq və yurd həsrəti və

s. məsələlərin bədii inikası müasir şeirimizə yeni ruh və poetik ahəng gətirmişdir.

Müasir Azərbaycan poeziyası yeni ictimai–siyasi, estetik təmayülləri əks etdirməklə

yanaşı, eyni zamanda 1960–1980-ci illərin ən yaxşı ənənələrini davam etdirdi. 1990–2005-ci illər

şeirində də aparıcı istiqaməti məhz Bəxtiyar Vahabzadə, X.R.Ulutürk, Qabil, Nüsrət Kəsəmənli,

Sabir Rüstəmxanlı, Məmməd Aslan, Abbas Abdulla, Vaqif Səmədoğlu, Ələkbər Salahzadə,

Rüstəm Behrudi, Vaqif Bayatlı Önər və b. kimi müxtəlif nəslə mənsub şairlər təmsil edir.

1990–2005-ci illərin müstəqillik poeziyası hər şeydən öncə sosial–siyasi aspektləri ilə

müasirdir. Özündə müasir dünyanın gerçəklərini, insanlıq və istiqlal uğrunda mübarizələrini, 

müharibə əleyhinə çağırış və humanizm ideyalarını əks etdirir. Belə ki, poetik materiallar ilk 

növbədə Azərbaycan həyatında baş verən qlobal ictimai-siyasi dəyışmələri qeydə alır. 

Nəticə. Beləkilə, dövrün 1990–2005-ci illər poeziyası bir neçə istiqaməti: a) 

Vətənpərvərlik, istiqlal və milli özünəqayıdış amalının poeziyada təcəssümü; b) Qarabağ savaşı 

müasirlik kontekstində işıqlandırılması, XX əsrin əvvəllərinin türkçülük, milliyyətçilik,

cümhuriyyət dəyərlərini yaşatmaqla yanaşı, 1960–1980-ci illərdən gələn müasirlik axtarışlarını 

da davam etdirmişdir. Şairlər fərdi poetik üslublarını müharibə ovqatına kökləmiş, “müsəlləh

əsgər” libasını geyinən ictimai–siyasi lirika inkişaf etmişdir. Bütünlükdə, bu illərdə Azərbaycan 

şeiri xalq ruhunun ifadəçisi kimi və xalqla birgə müharibə durumunu dəf edərək, qələbəyə inam 

əqidəsini formalaşdırmışdır.

Müasir Azərbaycan poeziyasında mənəvi-əxlaqi dəyərlərin poetik ifadəsi cəmiyyət

həyatında baş verən aşınmalara etirazın nəticəsi olaraq meydana çıxır. Müstəqillik illərində

həmçinin milli birlik və bütövlük məfkurəsinin yeni şəkildə qoyuluşu, poeziyanın əsas, aparıcı 

mövzularından birinə çevrilməsi faktını üzə çıxarmışdır.
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1990–2005-ci illər Azərbaycan şeiri dünya poeziyasının güclü bir qolu kimi, qlobal 

miqyasda baş verən hadisələrə reaksiya verməklə yanaşı, milli varlıqla bağlı bir sıra önəmli

problemlərin inikası və bədii dərkində də mühüm rol oynamış və oynamaqdadır.
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ÖZET 
Erkek ve kadın işgücünden toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranmaları beklenmektedir. 
Kadın işgücünün, annelik, eş ve ev kadınlığı gibi rollerinin bulunması, bunların ilk plana 
çıkmasına, çalışma hayatındaki rolünü ise ikinci plana itmesine yol açan sorunlarla 
karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu durumun sonucu olarak kadın işgücü, çalışma hayatında iş 
ve özel yaşam dengesi sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle, geleneksel rollerden 
kaynaklanan beklentiler, çalışma hayatında yer alan kadınların, her iki alandaki önemli 
sorumlulukları dengeleyerek, çatışma yaşamasına neden olmaktadır. Kadınlar açısından bu 
çatışmadan kaçınmanın yolu, işgücü piyasasından uzaklaşmak ya da esnek çalışma 
yöntemlerini tercih etmek şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Kadın işgücü açısından gebelik ve doğum hayatlarının önemli bir dönemi olarak, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanamadığı ülkelerde, karşılarına çalışma hayatında 
önemli bir sorun olarak çıkabilmektedir. Bu nedenle gerek işverenlerin kadın işgücü ile ilgili 
algıları, gerekse toplumsal cinsiyet rollerinin kadın işgücüne yüklemiş olduğu 
sorumluluklarının ortaya çıkarmış olduğu olumsuz koşulları ortadan kaldırmak ve kadın 
işgücünü iş piyasasında bulundurabilmek için yasal düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır. 
Bu nedenle 29/01/2016 tarihinde 6663 sayılı kanun ile çalışan kadınların anneliklerine bağlı 
olarak karşılaşmış oldukları zorlukları ortadan kaldırmak ve annelik rolleri ile iş yaşamı 
arasında denge kurmalarına yardımcı olabilmek için İş kanunu ve İşsizlik sigortası kanununda 
yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda yapılan düzenlemeler ile çalışanların gerek doğum, 
gerekse evlat edinmeye bağlı yasal haklarının güçlendirilmesi, doğum sonrası çalışmaya 
esneklik getirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iş ve aile çatışmasını 
azaltmaya yönelik sorunların ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın işgücü, İş ve özel yaşam dengesi, İş sağlığı

ABSTRACT 
Male and female workforces are expected to act in accordance with gender roles. The 
presence of roles such as motherhood, spouse and housewife of the female workforce leads to 
problems that lead to their first appearance and push their role in the working life to the 
second place. As a result of this situation, the female workforce encounters the problem of 
work and private life balance in the working life. In particular, expectations arising from 
traditional roles cause women in the working life to experience conflict by balancing 
important responsibilities in both fields. For women, the way to avoid this conflict is to move 
away from the labor market or to prefer flexible working methods. 
As an important period of pregnancy and childbirth for the female workforce, gender equality 
cannot be fully achieved in countries where gender equality cannot be fully achieved, it can 
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be seen as an important problem in working life. Therefore, legal regulations are needed to 
eliminate the perceptions of employers regarding the female workforce and the negative 
conditions that have arisen from the responsibilities that gender roles place on the female 
workforce and to keep the female workforce in the job market. Therefore, on 29/01/2016, new 
regulations were made in the Labor Law and Unemployment Insurance Law in order to 
eliminate the difficulties faced by working women due to their motherhood and to help them 
balance their motherhood roles with work life. With the arrangements made in this regard, it 
was tried to strengthen the legal rights of employees due to both childbirth and adoption, to 
bring flexibility to postpartum work, to ensure gender equality and to eliminate problems 
aimed at reducing business and family conflict.

Keywords: Female workforce, work-private life balance, occupational health 

1-GİRİŞ
Çağlar boyunca miras hakkından mahrum olmadan, en temel kamu hizmetlerine ulaşmaya 
kadar birçok alanda ayrımcı davranışlara maruz kalan kadın işgücünün, toplumsal cinsiyet 
rolüne yönelik beklentiler ve algılar genelde ev yaşamı ile sınırlı kalmıştır.
Lonca döneminin bitmesi ve sanayi toplumuna geçiş süreci ile birlikte erkek işgücünün 
gelirinin evi geçindirmeye yetmemesi ve bazı teknik işlerin kadın işgücü tarafından daha iyi 
yerine getirilmesi nedeniyle kadın işgücüne yönelik algı ve beklentiler de değişmeye 
başlamıştır. İkinci Dünya savaşından sonra kadın işgücü tarım sektörü dışında yer almış ve 
kadın işgücünün ücretli istihdamında da artış görülmüştür(Koray,2000:213). 1980’li yıllarda
kadın işgücü çalışma yaşamında daha fazla yer almaya başlamıştır. Buna karşılık kadın 
işgücüne yönelik ayrımcı uygulamalar da görülmeye başlanmıştır(Koray,2012:256).
Kadın işgücünün çalışma yaşamında ücret ve mesleki ilerleme konularında ayrımcı 
uygulamaların yanı sıra iş ve aile yaşantısını bir arada dengeli bir şekilde götürebilme 
sorumluluğu da bulunmaktadır. Çalışma hayatında dezavantajlı gruplar arasında yer alan 
kadın işgücünün istihdam düzeyini yükseltebilmek için iş ve aile yaşamını dengeleyen yeni 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
2-KADININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLÜ
Aile toplumun en küçük birimini oluşturmaktadır. Bireylerin, toplumsallaşma aşamasının 
başladığı ve kişiliğin oluşması açısından da son derece önemli olan bir 
kurumdur(Tokuroğlu,2015:195; Kalaycıoğlu,2016:5; Kurt,2016:337).
Aile üyeleri birbirlerine akrabalık bağlantılarıyla doğrudan bağlanmaktadır. Aile üyeleri 
çocukların büyütülmesinde geleneksel olarak işbölümü yapmaktadır. Çocukların ekonomik 
bakımını baba üstlenirken, çocuğun yetiştirilmesinde asıl görev annededir. Aile içinde 
kardeşler ve baba, dışarıda ise öğretmen bu süreçte anneye destek 
olmaktadır(Giddens,2008:246; Tutar,2016:53; Zastrow,2016:605).
Aile üyeleri içindeki bu işbölümünde kadının toplumsal cinsiyet rolü etkili olmaktadır. Kadın 
ve erkeğin, kendilerinden beklenen toplumsal cinsiyete bağlı işbölümüne ve rollere uygun 
davranmaları ise toplumsal olarak kabul edilmesini sağlar(Dökmen,2006:16-18; 
Bütün,2010:12). Kadının iş hayatında oynamış olduğu mesleki rolün, kadının temel rolleri 
arasında görülmesi oldukça yenidir. Günümüzde kadınlar, ekonomik sebeplerden ve 
çalışmanın getirmiş olduğu manevi tatmin nedeniyle çalışma hayatında daha çok yer 
almaktadır. Öte yandan kadınlardan aile içi sorumluluklarını da aksatmadan yerine getirmesi 
beklenmektedir. Bu nedenle de kadınların mesleki rolü, geleneksel ve ailevi rolünün gerisinde 
kalmaktadır(Öztürk,2007:31-33; Ören,2013:188-189; Hablemitoğlu,2004:54).
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3-İŞ-AİLE ÇATIŞMASI
Kadınların çalışma hayatında yerini alması, sağlamış olduğu avantajların yanı sıra iş ve aile 
yaşamı çatışması sorununu da beraberinde getirmiştir. Ekonomik açıdan çalışma yaşamına 
katılan kadınlar hem ev yaşamında hem de çalışma yaşamında sorumluluklar üstlenerek çoklu 
bir rol üstlenmiş ve rol alanını da genişletmiştir(Hablemitoğlu,2004:55) Mesleki hayatını 
devam ettiren kadın işgücünün evdeki diğer rolünü ihmal etmesi durumunda iş-aile çatışması 
sorunu yaşanmaya başlamaktadır(Bolcan,2006:56-57). 
İş-Aile Çatışması kavramı; ‘’İş ve aile rollerinin karşı karşıya gelmesi ve bir role ağırlık 
verilirken, bir başka rolün ihtiyaçlarını gerçekleştirmenin zorlaştığı roller arası bir çatışma 
durumu olarak tanımlamak mümkündür(Bayat,2017:108). 
Bireyler açısından oldukça önemli olan iş ve aile yaşamının aynı zamanda ortaya çıkan 
ihtiyaçları ve istekleri birbirinden farklı iki alanı karşı karşıya getirebilmekte ve bireyleri aynı 
anda birçok rolü bir arada oynamak zorunda bırakabilmektedir(Lin, Chen and Sun,2015:42).
Çalışanlar evlerindeki ebeveyn rollerini ihmal ederek, işlerine daha fazla zaman ayırdıklarında 
iş-aile yaşam çatışması sorunu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. İş ve aile yaşam çatışmasını 
önlemede esnek zamanlı, kısmi süreli çalışma türleri, bu çatışmayı önlemek isteyen kadın 
çalışanlar tarafından daha fazla tercih edilmektedir(Doğrul,2010:12;Bolcan,2006:56-57). 
4-İŞ-AİLE YAŞAMI ÇATIŞMASI NEDENLERİ VE SONUÇLARI
İş-aile yaşamı çatışmasına sebep olan çeşitli faktörlerin başında cinsiyet gelmektedir. İş-aile 
yaşamı çatışmasını nispeten kadın işgücünün daha yoğun bir şekilde yaşadığı görülmektedir.
Bireyin medeni hali ve çocuk sayısı da iş ve yaşam çatışması üzerinde etkili olmaktadır. 
Bekar bir çalışan yalnızca iş hayatındaki başarılara yoğunlaşırken, evli ve çocuklu bir 
çalışanın aile içi sorumluluklarının yüklenmiş olması iş-aile çatışması üzerinde etkili 
olmaktadır. Aile içindeki sorumluluklarını eşleri ile ortaklaşa olarak üstlenen kadın çalışanlar, 
işve aile çatışmasını daha az yaşarken, aile içi sorumlulukları tek başına üstlenen kişiler, bu 
çatışmayı daha yoğun hissetmektedir(Baykal,2014:12;Dursun ve İstar,2014:129).
İş ve aile çatışması; fiziksel ve psikolojik sağlığın bozulması, düşük yaşam kalitesi, stres, 
verimlilik düşüklüğü, örgütsel bağlılığın azalması, devamsızlık oranındaki artış, boşanma, 
çocuklarla ilgili sorunlar gibi ailesel olumsuz sonuçlar doğurabilir. Kadın işgücü açısından 
baktığımızda genelde iş aile çatışması yaşayan kadınların işe girdikten sonra birkaç yıl 
geçince işten ayrıldıkları tespit edilmiştir. Doğum sonrasında ise iş yaşamından uzun bir süre 
uzak kalan kadınların çoğunun ise işe dönmek istediklerinde yerine yeni çalışanla 
karşılaştıkları görülmektedir. Bu nedenle iş aile çatışması yaşayan kadınların istihdamda 
kalmalarını sağlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü çocuk bakımı, ev ve iş 
yaşamını bir arada yürütmenin zorlukları kadın istihdamını etkileyen önemli faktörler 
arasında yer almaktadır(Öztürk,2007:50). 
5-KADIN ÇALIŞANLARI KORUMAYA VE İŞ-AİLE YAŞAMI ÇATIŞMASINI 
ENGELLEMEYE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER
İşverenlerin kadın çalışanlarla ilgili düşünceleri,, gerekse kadınlara toplumsal cinsiyet 
açısından yüklenen rollerin meydana getirdiği olumsuz durumları ortadan kaldırmak ve 
kadınları istihdamda tutabilmek için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 29/01/2016 
tarih ve 6663 sayılı kanun ile çalışan kadınların anne olma rolüne yönelik olarak karşılaşmış 
oldukları güçlükleri hafifletmek ve anne ve baba rolü üstlenen çalışanların iş aile yaşamı 
arasında denge kurmalarına yardımcı olmak amacıyla İş kanunu ve İşsizlik Sigortası 
kanununda konuyla ilgili birçok düzenlemeler yapılmıştır.
4857 sayılı İş Kanununda gerçekleştirilen düzenlemeler ile, çalışanlara talepleri halinde 
doğum sonrasında analık izinlerinin sona ermesinden itibaren ilk doğumda 60 gün, ikinci 
doğumda 120 gün, üçüncü ve sonrasındaki doğumda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilme olanağı sağlanmıştır.
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Doğum sırasında ya da doğumdan sonra annenin hayatını kaybetmesi durumunda, doğum 
sonrası kullanılmamış olan sürelerin babaya kullandırılma hakkı sağlanmıştır.
Üç yaşını henüz doldurmamış olan çocuğun evlat edinilmesi durumunda, çocuğu evlat edinen
aileye, çocuğun fiili olarak teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullanabilme 
olanağı getirilmiştir.
4857 sayılı İş kanunu ile sağlanan izinlerin sona ermesinden itibaren zorunlu ilköğretim 
çağının başladığı tarihi takip eden ayın başına kadar anne ya da babadan birinin kısmi süreli 
Çalışma talebinde bulunabilme hakkı getirilmiştir.
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda ise doğum ve evlat edinmenin sonrasında yarım 
çalışma ödeneği ve pirim giderleri ‘’İşsizlik sigortası fonu giderleri arasına ilave edilmiştir.
İş ve aile çatışmasını azaltmaya yönelik düzenlemeler ile çalışanların doğum ve evlat 
edinmeye bağlı kanuni haklarının güçlendirilip, arttırılması ile doğum sonrası çalışmaya esnek 
çalışma imkanı sağlanması ile kadın işgücünün analık durumunda korunması sağlanmaya 
çalışılmıştır. Böylece çalışanlar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve iş aile 
çatışmasının mümkün olduğunca azaltılmasına çalışılmıştır.
6-SONUÇ
Eş zamanlı olarak iş ve aile yaşamında meydana gelen gereksinimler, tüm çalışanları ve 
özellikle de kadın çalışanları çoklu rol oynama durumunda bırakmaktadır. Geleneksel bakış 
açılarının kadınları çoklu rol oynama durumunda bırakması, anneliğin kadının en önemli 
toplumsal cinsiyet rolü olarak görülmesi sonucunda, çalışma hayatında bulunan kadınlar, iş ve 
aile yaşamındaki sorumlulukları dengelemede zorlanarak çatışma yaşamaktadır. Kadın 
işgücünün birçoğu iş aile çatışmasından kaçınmanın yolu olarak, iş gücü piyasasını zorunlu 
olarak terk etmekte ya da kısmı süreli, esnek çalışma modellerini seçmeye çalışmaktadır.
Kadınlar açısından son derece önemli bir dönem olan gebelik ve doğum, özellikle çalışan 
kadınlar açısından toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam anlamıyla sağlanamadığı ülkelerde 
karşılarına çalışma hayatının bir dezavantajı olarak çıkabilmektedir.
Çalışanların iş ve aile çatışmasını önlemeye yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanunu ile 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Böylece iş ve aile çatışmasını 
önlemeye çalışılmıştır. Çalışanların beklentilerine uygun bir yaşamın sağlanabilmesi ve 
yaşam kalitesi düzeyinin yükseltilmesi için iş ve aile çatışmasının önlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.
İş ve aile çatışmasını önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin yanısıra eğer işyerindeki 
yöneticiler,  çalışma konusunda işgörenlerine gerektiğinde biçimsel kalıpların dışında destek 
(örn. çalışma saatlerinin belirlenmesi) veriyorsa, çalışanlar iş ve aile rollerini daha rahat
dengeleyebilmektedirler. Ancak yöneticinin bu konudaki desteği belirli  bir iş veya meslek 
grubuna özgü olmayıp, kurumsal kültür veya yöneticinin kişisel tutum ve davranış kalıplarına 
dayalı bulunmaktadır
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ÖZET 
Kurumlar arası işbirliği, program uygulamasında görev ve sorumlulukların paylaşımını artırmaya 
yönelik önemli yaklaşımlardan bir tanesidir. İşbirlikçi yönetim veya yönetişimin sağlanması 
yerel yönetimlerinde işlevliğinin arttırılmasında önemli yere sahip olacaktır. Bu doğrultuda, bu 
çalışma, Illinois Eyaleti'nde yetişkin okuryazarlığını geliştirmek için Illinois Topluluk Kolej 
Kurulu ile İnsan Sermaye Geliştirme Bölümü arasındaki ortaya koyulan işbirliği noktasında bir 
çalışma ortaya koymaktır. 2008 yılında, iki kurum, amacı eyaletteki okuryazarlık seviyelerini ve 
sosyal okuryazarlığı artırmak olan bir işbirliği içerisine girmişler ve bu doğrultuda programlar 
uygulamışlardır. Proje, ortak görevlere ulaşmak için işbirliği yapan kurumların birlikte 
çalışmasını sağlama sorumluluğuna sahip olan Illinois Topluluk Kolej Kurulu vesayetinde 
uygulanmıştır. Bu kurumlar arasında gerçekleşen işbirliği, eğitim hizmetlerini toplumun 
savunmasız üyelerine yayarak çalışan insanların becerilerini geliştirmeyi  ve eyaleti içindeki 
hassas grupların sosyal refahını iyileştirmeye ve daha özel olarak topluluk içindeki sosyal 
sorunları ele almaya odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı, iki kurum arasında yürütülen bu 
projenin artı ve eksilerini tartışarak işbirlikçi kamu yönetimi/yönetişimi olgusu doğrultusunda 
tartışmaktır. Çalışmada nitel veri yaklaşımı benimsenmiş ve her iki departmanla da bu yönde 
iletişim kurulmuştur, departmanlardan toplam dört kişi ile görüşme yapılmış ve buna ek olarak 
departmanların raporları ve literatürde yer alan dökümanlar incelenmiştir. Çalışmanın en önemli 
çıktısı olarak işbirlikçi bir kamu yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiği ve bunun her 
düzeyde gerçekleşebilecek bir olgu olduğudur. İşbirliği ile beraber kurumlar üzerinde var olan 
yükün hafiflediği ve daha kaliteli hizmetler ile beraber, hedeflere ulaşıldığı görülmektedir. Sonuç 
olarak, bu çalışmada, proje kapsamında hedeflenen temel işbirliği hedefleri, hedef kitleler, proje 
kapsamında karşılaşılan sorunlar ve engeller araştırılarak bir tartışma ortaya koyulmuştur. 
Çalışmanın son kısmında ise bu işbirliği ile öğrendiklerimiz irdelenmiş ve sonuç kısmı ile 
çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi Kamu Yönetimi, Yerel Yönetim, Kamu Hizmeti
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ABSTRACT 
Inter-institutional cooperation is an important approach to increasing the sharing of duties and 
responsibilities in program implementation. Providing collaborative management or governance 
will have an important place in increasing the functionality of local governments. In this 
direction, this study is to present a study at the point of cooperation between the Illinois 
Community College Board and the Human Capital Development Department to improve adult 
literacy in the State of Illinois. In 2008, the two institutions entered into a cooperation to increase 
literacy levels and social literacy in the state and implemented programs in this direction. The 
project was implemented under the tutelage of the Illinois Community College Board, which 
ensures that collaborating institutions work together to achieve standard missions. Collaboration 
between these institutions has focused on improving the skills of working people and improving 
the social welfare of vulnerable groups within the province, and more specifically, addressing 
social problems within the community by disseminating educational services to vulnerable 
members of society. This study aims to discuss the pros and cons of this project carried out 
between the two institutions in line with the collaborative public administration/governance 
phenomenon. A qualitative data approach was adopted in the study, and communication was 
established with both departments in this direction, interviews were made with a total of four 
people from these departments, and in addition, the reports of the departments and the documents 
in the literature were examined. The most significant output of the study is that a collaborative 
public administration approach should be adopted and this is a phenomenon that can be realized 
at all levels. It is seen that the burden on the institutions is relieved with cooperation and the 
targets are achieved with better quality services. As a result, in this study, a discussion has been 
put forward by researching the main cooperation targets, target audiences, problems and 
obstacles encountered within the scope of the project. In the last part of the study, what we 
learned with this cooperation was examined and the study was concluded with the conclusion 
part. 

Keywords: Collaborative Public Administration, Local Government, Public Service

1. Giriş

Kurumlar arası işbirliği, program uygulamasında görev ve sorumlulukların paylaşımını artırmaya 
yönelik tek yaklaşımdır. Çalışma, Illinois Eyaleti'nde yetişkin okuryazarlığını geliştirmek için 
Illinois Community College Board ile İnsan Sermaye Geliştirme Bölümü arasındaki işbirliğini 
göstermeyi amaçlamaktadır. 2008 yılında, iki ajans Eyaletteki okuryazarlık seviyelerini 
iyileştirmek amacıyla bir anlaşma imzaladı ve anlaşmanın amacı yetişkinler arasında sosyal 
okuryazarlığı geliştirmekti (Charles & Horwarth, 2009). Proje, ortak görevlere ulaşmak için 
işbirliği yapan kurumların birlikte çalışmasını sağlama sorumluluğuna sahip olan Illinois 
Community College Board'un (ICCB) vesayetinde uygulanacaktı.

Federal hükümet ve Illinois Eyalet Departmanı, eğitime erişimi sınırlayan mevcut engelleri 
ortadan kaldırmak için yakın işbirliği içinde çalıştı. Yaşlıların sosyal refahını iyileştirmek için 
gerekli becerilerin eksikliği üzerinde önemli etkisi olan eğitime öncelik verilmezse, topluluklar 
önemli aksaklıklar yaşayabilir (Cunningham, 2014). ICCB ve IDHS arasındaki işbirliği, eğitim 
hizmetlerini toplumun savunmasız üyelerine yayarak çalışan insanların becerilerini geliştirmeyi 
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amaçlamaktadır. Ajansların işbirliği, yetişkin okuryazarlık hizmetleri sağlamayı ve mevcut aile 
destek hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İşbirliği çabası esas olarak Illinois Eyaleti 
içindeki hassas grupların sosyal refahını iyileştirmeye ve daha özel olarak topluluk içindeki 
sosyal sorunları ele almaya odaklanmıştır.

Sonuç olarak, her iki departmanla da bu yönde iletişim kurmuş ve The Illinois Community 
College Board'dan Jamil Steele ve Ben Greer ile, ayrıca adını paylaşmak istemeyen The 
Department of Human Services'den bir kişi ile iletişime geçmiştim.

2. Kısaca İşbirliği
A. Temelde İşbirliği

Her iki bölüm de kariyer yolları sistemini tek başına geliştiremeyeceklerini biliyor. Kariyer 
yolları sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, tutarlı girdi, planlama, paylaşılan faaliyetler ve 
birçok düzeyde ve özel sektör ile kamu sektörü arasında çeşitli paydaşlardan destek 
gerektirecektir. Departmanlar, yetişkin eğitimi öğrencilerine, onları hedeflerine doğru açık ve 
erişilebilir yollar boyunca destekleyen ve ilerleten hizmetler sunma konusunda bir dizi ortakla 
çalışır. Müfredat ve kaynakların ortak ajanslar içinde ve arasında paylaşılmasını sağlayan bir 
açık kaynak konsepti benimsenecektir.

Illinois Community College Board ile İnsan Sermayesi Bölümü arasındaki işbirliği, iki kurum 
arasındaki bir anlaşmayla 2008 yılında başlatıldı. İşbirliği, farklı hükümet ve hükümet dışı 
sektörlerle işbirliği yaparak daha büyük Illinois Eyaleti içinde sosyal refahı teşvik etmeyi 
amaçladı. Kurumlar arası işbirliği, bir dizi sektörü entegre etti ve toplumun mevcut sosyal 
zorlukların üstesinden gelmesine ve dayanıklılık geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış 
bir dizi programı içeriyordu.

Farklı sektörler arasındaki kurumlar arası işbirliği, Illinois topluluğunun sosyal ihtiyaçlarını 
belirleyen bir ihtiyaç değerlendirmesine bağlıydı. Program, finansal güçlendirme, gıda güvenliği, 
engellilere ve korunmasız kişilere yardım etmeyi ve topluma eğitim ve öğretim sağlamayı 
hedefleyen bir dizi entegre müdahale stratejisini başlattı (Dimas, 2016). Programın geniş doğası 
nedeniyle, farklı kurumlar işbirliği yaptı, ancak önemli işbirliği, eyalette beceri kazandırmak ve 
insan sermayesini artırmak amacıyla yetişkin eğitimi ve aile okuryazarlığı sağlamaya odaklanan 
Illinois Topluluk Kurulu ve IDHS'yi içeriyor.

Illinois Toplum Kurulu ile IDHS'deki insan sermayesi geliştirme Bölümü arasındaki 2009 
Mutabakat Muhtırası, sektörde mevcut olan işgücü boşluklarını kabul etti ve kasıtlı olarak 
müdahale etmeye karar verdi. Belirtildiği gibi, Illinois'deki milyonlarca yaşlı insan, toplumu 
yoksulluğa karşı savunmasız hale getiren bir iş bulmalarını sağlayacak gerekli okuryazarlık 
becerilerinden yoksundur (Dunlop & Holosko, 2004). Araştırmalar göz önüne alındığında, daha 
yüksek okuryazarlık seviyeleri daha iyi yaşam ve daha yüksek gelir ile ilişkilidir ve okuryazarlık 
programı yetişkinleri toplumu güçlendirmek için eğitmeyi amaçlamaktadır.
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B. Hedef Kitleler 

Devlet, istihdam engelleri olan bireylere hizmet ederek daha güçlü topluluklar oluşturmak için 
eğitim, işgücü ve ekonomik kalkınma hizmetlerini entegre eden WIOA Yasası kapsamında tüm 
ortaklardan entegre hizmetler sağlamak için kapsamlı bir plan oluşturmuştur. Sonuç olarak bu 
proje her iki departmanın da bu doğrultuda çalışmasına yardımcı olmaktadır.

İşbirlikçi programlar, esas olarak ülkeye daha iyi işler ve daha iyi yaşam hayalleriyle gelen ancak 
işleri güvence altına almak için gerekli eğitim ve becerilere sahip olmayan göçmenleri hedef 
alıyor. Örneğin, İngilizce okuryazarlığı, yetişkinlerin sosyalleşmesini ve diğer topluluk 
üyeleriyle etkileşime girmesini sağlayabilecek temel ancak gerekli beceriler olmaya devam 
etmektedir. İşbirlikçi yetişkin eğitimi programı, çalışan ve İşsiz IDHS başvuru sahiplerinin 
beceri ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. İşbirliğinin amacı, genel refahı iyileştirmek 
ve işbirliği kurumlarını okuryazarlık programlarını yürütmek için gerekli kolaylıklarla 
donatmaktı.

Ekonomik ve demografik değişiklikler yetişkin eğitimi, okuryazarlık ve İkinci Dil olarak 
İngilizce programlarına olan ihtiyacı çarpıcı biçimde artırmaktadır. Milyonlarca Illinois sakini, 
iyi işler elde etmek ve giderek karmaşıklaşan bir toplumda iyi işlev görmek için ihtiyaç 
duydukları okuryazarlık becerilerinden yoksundur. Daha yüksek okuryazarlık seviyeleri ile daha 
yüksek gelir, çalışılan hafta sayısı, çocukların okuldaki başarısı ve bireysel ve aile sağlığı 
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ülkeye eğitim, iş ve daha yüksek yaşam kalitesi arayan 
çok sayıda göçmen geldi, ancak bu göçmenlerin çoğu sosyal, eğitim ve iş taleplerini 
karşılamalarını sağlayacak İngilizce okuryazarlığına veya diğer becerilere sahip değil. Hem 
bireyler hem de işverenler tarafından yetişkin eğitimi ve okuryazarlık becerilerine duyulan 
ihtiyacın kapsamını ve çeşitliliğini ele almak, çeşitli sağlayıcıları içeren bir strateji gerektirir. 
Topluluk kolejleri, devlet okulları, toplum temelli kuruluşlar ve diğerlerinin her biri, çeşitli 
yetişkin öğrenci gruplarının ihtiyaç duyduğu eğitim ve hizmetleri sağlamak için benzersiz 
şekilde uygundur. (Yetişkin Eğitimi ve Okuryazarlık).

3. İlk Hedefler ve Engeller

İlk işbirliği hedefleri, topluluğun eğitsel olarak güçlendirilmesi yoluyla Illinois topluluğunun 
refahını ve yaşam kalitesini ve refahını iyileştirmeyi amaçladı. ICCB ve IDHS arasındaki 
işbirliği, Devlette yetişkin okuryazarlık hizmetlerinin kullanımını iyileştirmeyi ve toplumun 
hizmetlere erişimini iyileştirmeyi amaçlar (Dimas, 2016). Okuryazarlık programlarının 
yöneticilerine göre, ajanslar, toplumu mevcut fırsatları değerlendirmeleri için gerekli becerilerle 
güçlendirmek için okuryazarlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kuruluşun odak noktası, toplumu güçlendirebilecek akademik ve sosyal becerilerle 
donatabilecek eğitim fırsatlarını topluma kazandırmaktır. Ajansların okuryazarlık programları 
hakkında farkındalığı artırabilmesi, hizmetlerin kasıtlı olarak tanıtılması yoluyla olur. İşbirliği 
kasıtlı olarak, kurumların ortadan kaldırmak istediği en büyük engel olan yaşla birlikte eğitim ve 
öğretimin önündeki engelleri kaldırmaya odaklandı.

İki kurum arasındaki işbirliği, vasıflı işgücü eksikliklerine bütünsel bir çözüm sağlamaya 
odaklandı. ICCB ve IDHS, işbirliği yoluyla, özel ve kamu sektörlerinin karşı karşıya olduğu 
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kalifiye işgücü eksikliği olan mevcut zorluklara kapsamlı bir çözüm bulmanın mümkün 
olabileceğini öngördü. Ayrıca işbirliği, tüm çözümlerin tek bir platforma entegre edilmesini 
sağlar ve topluluk, platformdaki tüm hizmetlere erişebilir.

İşbirliği yoluyla, ilgili kuruluşlar, topluluk ihtiyaçları hakkında gerçek zamanlı bilgileri 
paylaşabilir ve programları, topluluğun özel ihtiyaç ve gereksinimlerine uyacak şekilde 
yapılandırabilir (Noonan & Morningstar, 2008). Kurumlar arası işbirliği yoluyla yetişkin eğitimi 
programlarının sonucunu iyileştirmenin mümkün olabileceği açıktır. İşbirliği, Illinois 
topluluğunun ihtiyaç sakinlerine fayda sağlayacak ve bu kamera, ilgili topluluğa ihtiyaç 
duydukları becerilerle güç veriyor.

İşbirliği, kuruluşlara toplumun okuryazarlığını ve refahını geliştirmede yardımcı olsa da, 
hedeflere ulaşılmasını sınırlayabilecek bazı engeller vardır. Ajanslarla konuştuğumda hepsi bu 
proje için bu departmanlar arasında bazı zorluklar konusunda hemfikirdi. Her şeyden önce, 
“hizmetlerin sunumunu stratejik olarak planlamanın” departmanlar için ana zorluk olduğunu 
söylediler. Departmanların etkin hizmet sunumuna yol açan becerilere ihtiyacı vardır. Bu 
beceriler, iletişim, müşteri hizmetleri, yönetim, problem çözme ve performans yönetimini içerir 
ancak bunlarla sınırlı değildir. İkincisi de röportajıma göre “ortak servislerin tercümanlık 
anlayışı”.

Genellikle, ilgili tarafların işbirliği ile ilgili sorumlulukları ve rolleri paylaşmaları beklenir, 
ancak bazı durumlarda, bazı kuruluşların stratejilerini işbirliğinin ana gündeminden saparak 
ileriye taşımaları mümkündür. Ayrıca, işbirliği yapan kurumların farklı yetki ve misyonları 
vardır ve ortak bir amaca hizmet etmek için farklı politikaları birleştirmek, örgütsel zorlukları 
beraberinde getirir (Cunningham, 2014). Ayrıca, okuma yazma programlarının istihdam edilen 
ve çalışmayan yararlanıcılarını kabul etmek için uygun uygunluk kriterlerinin olmaması 
nedeniyle program aksaklıklara maruz kalmaktadır.

Ayrıca, ICCB'den Jamil Steele'e göre “güçlü iletişim ve çapraz eğitim” iki departman arasındaki 
kurumlar arası işbirliğini geliştirebilecek faktörlerdir. Öte yandan, “her ajansın sunduğu 
hizmetlerin çeşitliliği” kurumlar arası işbirliğini sınırlayan faktörlerden biridir.

Bununla birlikte, departmanlar arası kurumlar arası işbirliklerine katkıda bulunan bazı faktörler 
de vardır. Ben Greer, ilkinin, tüm ortakların borçları ve kârları eşit olarak paylaşabileceği çeşitli 
düzenlemelerin mümkün olduğu iyi ortaklıklar olduğunu söyledi. Daha sonra departmanların iyi 
bir işbirliği yapması için “stratejik planlama, iletişim ve yönlendirmelerin” diğer faktörler 
olduğunu ekledi. Ayrıca, yeni bir federal yasa: “İş Gücü Yeniliği ve Fırsat Yasası İş Gücü 
Yeniliği ve Fırsat Yasası (WIOA), 22 Temmuz 2014'te Başkan Obama tarafından yasa haline 
getirildi (Pub. L. 113-128). yasa, acentelerin müvekkillerine entegre hizmetler sunmasını 
gerektiriyor” dedi diğer üye.

4. Değerlendirmeler

ICCB ve IDHS arasındaki kurumlar arası işbirliğinin eleştirel değerlendirmesi, işbirliğinin 
zorlukları ve faydaları olduğunu göstermektedir. İşbirliğinin sadece stratejik liderlik yoluyla 
sağlanabilecek kurumlar arasında işbirliği ve görev paylaşımı gerektirdiği açıktır. İşbirliği yapan 
kuruluşların işbirliğinin amacına odaklanması önemlidir ve üyelerle yapılan görüşmelerden 
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anlaşıldığı üzere uzmanlık ve yetkinliğe dayalı görev dağılımının olumlu sonuçlar 
sağlayabileceğini göstermiştir (Dimas, 2016).

“Ortak çalışma iyidir çünkü devlet hizmetlerini sağlamak için müşteri merkezi yaklaşımını 
gerektirir. Müşteri ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmek için tek bir yerde entegre hizmetler 
sunuyor” dedi Jamil Steele. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek için kurumlar arası 
işbirliği ile ilgili ilke, daha sonra endişeleri nesnel olarak ele alabilecek programları yapılandırır. 
Görüşmelerden, kurumlar arası işbirliği için temel araçların eksik olduğu ve eğitim programının 
etkisini iyileştirmek için kapsamlı bir kavramsal çerçeveye ihtiyaç olduğu açıktır.

Kurumlar arası çalışma ve işbirliği, bürokratik yapının ötesinde; bu, kurumsal yetkilerin 
reçetelerinin ötesinde daha geniş bir hizmet kapsamı sundukları anlamına gelir. Örneğin, ICCB 
ve IDHS'nin amacına bakıldığında, yalnızca yetişkin eğitimine yöneliktir, ancak mevcut 
operasyon kapsamı eğitimin ötesine geçmekte ve toplumun refahına odaklanmaktadır. Ajanslar 
arası işbirliği, ilgili aktörlerin kapsamlarını örgütsel yetkilerinin ötesine genişletmelerini 
gerektirir, birleşen ajansların kaynakları ve becerileri arttırdığı ve kapsamın açılmasının 
toplumun sosyal refahını iyileştirebileceği gerçeği göz önüne alındığında, yaklaşım uygundur 
(Cunningham, 2014) . 

Bununla birlikte, ilgili kişilerin motivasyondan yoksun olma eğilimlerinin artması, çabalarını 
sınırlandırmakta ve farklı kurumlardaki uzmanlıkların yeterince takdir edilmemesi olumsuz 
sonuçlara yol açmaktadır. Mülakatlarda belirtildiği gibi, iki kuruluşta projenin hedeflerine 
ulaşmasını zorlaştıran birçok yan etki ve çıkar çatışması yaşandı. Çatışmalar, kurumlar arası 
çalışmayı baltalayan başlıca sorunlar olmaya devam ediyor ve operasyonları ICCB ve IDHS 
arasındaki işbirliği ve işbirliği hakkında olacak şekilde koordine etmek ve birleştirmek için çaba 
sarf edilmelidir. Sosyal refah ve insani hizmetleri yeniden düzenleme programında belirtildiği 
gibi, ajanslar sorumlulukları paylaşabilir ve iki ajans arasındaki işbirliğini geliştirebilecek 
işbirliği planları yapabilir.

2005 tarihli Açık Azaltma Yasası'nda belirtildiği gibi, yetkili kuruluşlar tarafından yapılan iş ve 
eğitim faaliyetlerinin Federal iş katılımına ve topluluk içinde farklı bir düzeye katkıda 
bulunmasını sağlamak ICCB gibi ilçe kurullarının görevidir. Devlette okuryazarlık ve eğitimin 
amacı, küçük işletmeleri ve girişimciliği içeren sübvansiyonsuz istihdamın iyileştirilmesine 
odaklanmalıdır.

IDHS, belirli iş becerilerini kazandırmayı amaçlayan stratejik ve organize bir program olan 
mesleki eğitim ve öğretime öncelik vererek ICCB'nin görevini yerine getirmesine yardımcı olur 
(Noonan & Morningstar, 2008). Mesleki eğitim programı, Devlet teknik okulları ile işbirliği 
içinde sağlanmakta ve başka bir işbirliği düzeyi getirilmektedir. Mesleki eğitim enstitüleri, ICCB 
ve IDHS'ye yardımcı olur ve seçilen bireyleri güvenli istihdam yaratmalarını sağlayabilecek 
belirli iş becerileri ile güçlendirir (Dimas, 2016). Pratik olarak kurumlar arası çalışma doğası 
gereği karmaşıktır ve ortak hedefe ulaşmak için farklı organizasyonları bütünleştirdiği için 
normal politika, strateji ve prosedür oluşumunun ötesine geçer.

Mülakatlardan, işbirliği, kaynakların paylaşımı için hükümler sağlar. Hizmet odaklı bir kültüre 
yol açacak ikinci bir kesişen strateji, ICCB ve IDHS arasında en iyi uygulamaların ve bilgilerin 
paylaşılması ve uygulanmasıdır. Bu nedenle, her iki departman uygulamaların, yaklaşımların ve 
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araçların paylaşımını kolaylaştırmalıdır, çünkü bir departmanda işe yarayan şey diğerinde 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayabilir, ancak hizmet sunumu sağlayıcıların, ortakların, 
tedarikçilerin ve kullanıcıların hepsinin birbirinden öğrenebileceği ortak bir süreçtir. 
departmanların halka daha iyi hizmet sunmasına yardımcı olacaktır.

5. Alınan dersler

Kurumlar arası işbirliği, hükümet içindeki ve dışındaki farklı kuruluşların ortak bir amaç 
doğrultusunda birlikte çalıştığı modern işbirliği kavramıdır. İşbirliği, ortak gündemin 
ilerlemesinde tüm kurum ve kuruluşları içerir ve kalkınma için gerçek katalizör olmuştur (Finn 
ve Kohler, 2009). Ajansların sosyal, ekonomik ve politik kalkınmayı geliştirmek için işbirliği 
yapmalarını ve birlikte çalışmalarını sağlamak için farklı programlar başlatılmıştır. Ajanslar, 
bilgi alışverişi, koordinasyon, işbirliği ve işbirliğine kadar farklı seviyelerde işbirliği yapabilir ve 
tüm işbirliği seviyeleri ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya odaklanır (Noonan ve 
Morningstar, 2008). 

Temel düzeyde, işbirliği konusunun tek bir kapsamlı tanımı yoktur, ancak genel olarak, ortak bir 
amaç için ifade etme çabası içinde farklı kuruluşlardaki ortak eylemi ifade eder. Kurumlar arası 
işbirliği, program uygulaması için genel maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için 
kaynakların paylaşımını mümkün kılabilecek geçici ve uzun süreli ortaklıklar oluşturmak üzere 
ajansları, hizmet sağlayıcıları ve işgücünü bir araya getirmeyi amaçlar.

Kurumlar arası çalışmanın analizi ve incelenmesi, işbirliğinin bir dizi yönü içeren karmaşık bir 
süreç olduğunu göstermektedir. İki kurum arasındaki işbirliği, ortak hedefe ulaşmak için çok 
sayıda işbirliği ve ağ oluşturmayı bütünleştirdiği için anlaşmanın oluşturulmasının veya 
mutabakatın imzalanmasının ötesine geçer. İşbirliği içinde ağ oluşturma, kuruluşların gündemini 
kısa sürede ilerletmesine yardımcı olabilecek stratejik ortaklar bulmalarına yardımcı olur.

İşbirliği bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Kendi kaynaklarını yönetmek ve kontrol etmek için 
kullanılan fonksiyonel yöntemleri diğer departmanlarla paylaşmak her iki departman için olumlu 
bir geri dönüş sağlayacaktır. Ortak departmanlar, diğer departmanların geliştirilmesine ve 
hissedarların bildiği sürece ortak çalışma alanının daha iyi işbirliğine yardımcı olacaktır. Yararlı 
işbirlikçi faaliyetleri teşvik etmek için kendi aralarında kurallar oluşturarak bilgilerini 
aktarabilirler. Her iki departman bilgilerini paylaşmaya istekli, departmanlarla iletişime 
geçtiğimde benimle nasıl bilgi paylaştıklarına açıkça şahit oldum.

İşbirliğinde, öngörülen değişiklikler hakkında ilgili kurumların bilgilendirilmesi önemlidir ve bu 
da iletişimi önemli kılmaktadır. İlgili yöneticilerin ortak bir zemine varmaları için hem halkla 
hem de diğer kurumlarla lobi yapması gerekir (Finn ve Kohler, 2009). Program uygulaması 
sırasında belirtildiği gibi, ilgili kurumlar proje ilerlemesini tartışmak ve ilerleme yolunda ilgili 
kurumlarla temas kurmak için haftada en az iki kez ortak bir toplantı yapmalıdır. İlgili 
kurumların düzenli olarak bilgi paylaşması gerektiğinden, kurumlar arası işbirliklerinde iletişim 
ve bilgi paylaşımının öneminin abartılamayacağı açıktır.

Öğrenilen bir diğer ders ise sınırlar, bireysel misyonlar, amaçlar ve hedefler kavramının işbirliği 
içinde var olmadığıdır. Sınır geçişi, kapsamlarını diğer kuruluşun yetkisiyle örtüşecek şekilde 
genişleten ortak kuruluşlarla işbirliği içinde yaygın bir durumdur (Finn ve Kohler, 2009). 
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Stratejinin bir parçası olarak, işbirliği yapan kurumların ortak hedefe ulaşmak için ortak bir 
vizyonu paylaşmayı kabul etmeleri önemlidir. İşbirliği yapan organizasyonun temel önlemleri 
belirlemesi, yeterli kaynakları harekete geçirmesi ve ortak amaç doğrultusunda el ele 
çalışabilecek stratejik bir ekip geliştirmesi gereklidir. İdeal olarak, işbirliği devam eden bir 
süreçtir ve uygulama sırasında bazı konular değişebilir ve stratejik planı yeni gelişmelere uyacak 
şekilde değiştirmek liderlerin görevidir.

Ayrıca işbirliği, diğer disiplinler hakkında bilgi edinme fırsatı sağlar. İşbirliği, araştırmacılara 
tamamlayıcı disiplinlerden gelen yaklaşımların mevcut problemlere nasıl uygulanabileceğini 
öğrenmeleri için fırsatlar sağlayabilir ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine yol açabilir. Bu, 
meslektaşlar arasındaki tartışmalar yeni fikirleri teşvik ettiğinde ortaya çıkabilir. İşbirliği, 
araştırmacıların gerçek dünyadaki araştırma uygulamalarını görmelerine de izin verebilir. Bu tür 
işbirlikleri topluma, bilime ve özel departmanlara sosyal ve ekonomik fayda sağlayabilir.

Ayrıca, çatışma herhangi bir sağlıklı ilişkinin normal bir parçasıdır. Sonuç olarak, her iki 
departmanın her konuda her zaman anlaşmaları beklenemez. Çatışmalarla bu şekilde başa 
çıkmayı öğrenmek departmanlar için çok önemlidir. Saygılı ve olumlu bir şekilde ele 
alındığında, çatışma iki departman arasındaki bağları güçlendirme fırsatı sağlar. Departman, 
çatışma çözümü için bu becerileri öğrenerek, profesyonel ilişkileri güçlü ve diğer departmanlarla 
güçlü ilişkiler kurabilir. Gördüğüm kadarıyla bu projede bu iki departman arasında büyük bir 
ilişki var.

Özetle, iki departman bu projede yakın ilişki içindedir çünkü yetişkin okuryazarlığının önemli 
bir konu olduğunu ve gereğinden fazla vurgulanması gerektiğini bilirler. Çünkü İngilizce 
konuşmak, okumak ve yazmak yetişkinler için günlük uğraşlar ve uzun vadeli hedefler için çok 
önemlidir. Bu nedenle Okuryazarlık İşleri, ihtiyacı olan insanlar için yüksek kaliteli yetişkin 
eğitiminin mevcut olmasını sağlamak için çabalıyor ve bu departmanlar, tüm yetişkinlerin 
eğitildiğinden emin olmak için çok çalışıyor.

Bu proje sayesinde Illinois'in iki ayrı departmanını daha iyi tanıyabildim ve eyaletteki işbirliği 
türü hakkında kısaca bilgilendirildim. Belki bu projeyi yaptım, ancak ABD departmanlarının 
yapısı hakkında daha fazla bilgi edinmek için diğer departmanlarda açıkça araştırma yapmayı 
planlıyorum. Öğrenmek için daha fazla zaman harcamak istiyorum çünkü burada edindiğim bu 
bilgiyi ülkeme döndüğümde meslektaşlarımla gerçekten paylaşmak istiyorum. Bana kalırsa bu 
tür projelerin daha fazla zamana ihtiyacı var ve gerçekten zor ama bilgilendirici, sonuç olarak bu 
ders gelecekteki öğrencilere bölümler ve işbirlikleri hakkında bilgi sahibi olmaları için bir rehber 
olacak. 
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CANVAS EMBROIDERED SAMPLES IN KONYA PROVINCE 

KONYA İLİ’NDE BULUNAN KANAVİÇE İŞLEMELİ ÖRNEKLER

Araştırma Görevlisi Şerife DOĞAN

Selçuk Üniversitesi

ORCİD,0000-0002-7862499 

ÖZET 

Bu araştırmanı konusu “Konya İli bulunan kanaviçe işlemeli örnekler” olarak 
belirlenmiştir. 

El sanatları,  insanoğlunun varoluşundan bu yana gelenek göreneklerinin yanı sıra 
duygu, düşünce ve yaşadığı yörenin özelliklerini yansıttığı, tarihten günümüze taşıdığı en 
önemli kültür hazinelerinden birisidir. İnsanların süslenme, iklim ve diğer dış etkenlere karşı 
korunma gibi ihtiyaçlarından doğan eski bir sanat dalıdır.  İnsanoğlunun var olduğu tarihten 
günümüze kadar uygarlık, el sanatlarıyla iç içe yaşamıştır ve yaşamaktadır. 

Anadolu ve çevresi el sanatları yönünden zengin bir koleksiyona sahiptir.  Toplumun 
ihtiyacından doğan bu işlemeler daha sonraki dönemlerde ve günümüzde süslenme ve 
yaşadıkları mekânı süsleme gibi kişisel zevk olarak yapılmıştır.

Türk kadının en çok en çok ve en yaygın olarak uyguladığı bir işleme çeşidi olan 
kanaviçe işlemeleri süslemeyle birleşerek işlemeler içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. . 
Kanaviçe işlemeleri çeyiz geleneğinde ve genç kızların çeyizlerinde uygulanmış ve 
uygulanmaya devam etmektedir. Sandıklarda hatıra olarak saklanan kanaviçe işlemeleri 
nesilden nesile aktarılmaktadır.  

Bu araştırmada Konya ili bulunan işleme tekniği aynı olan ve örf ve adetlerin yöreden 
yöreye değiştiği renk, motif ve kompozisyon farklılıklarıyla karşımıza çıkan kanaviçe 
işlemeleri örnekleri tanıtılarak aktarılacaktır.

Zengin bir el sanatları geleneğine ve kültürüne sahip olan Konya ve yöresinde giderek 
kaybolmaya yüz tutmuş kanaviçe işlemlerini yeniden canlandırmak, geleneksel el sanatlarını 
gelecek kuşaklara bilgisi ve tekniğiyle aktarmak kültür unsurlarımızın kaydedilerek 
belgelendirilmesi bakımından önemlidir.

Anahtar kelime: El sanatları, kanaviçe işleme tekniği, motif.

ABSTRACT 

The subject of this research has been determined as “Canvas Embroidered Samples In 
Konya Provınce”.

Handicrafts are one of the most important cultural treasures, reflecting the feelings, 
thoughts and characteristics of the region they live in, as well as the traditions and customs 
since the existence of human beings, and carried from history to the present day. It is an 
ancient art branch that arises from the needs of people such as adornment, protection against 
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climate and other external factors. From the history of mankind to the present day, civilization 
has lived and is intertwined with handicrafts. 

Anatolia and its surroundings have a rich collection of handicrafts. These 
embroideries, which arise from the needs of the society, were made as personal pleasure in 
later periods and today, such as adorning and decorating the place where they live. 

Canvas embroidery, which is the most common and most common type of 
embroidery, has an important place in embroidery, combined with ornamentation. . Canvas 
embroidery has been and continues to be applied in the dowry tradition and dowry of young 
girls. Canvas embroidery, which is kept as a souvenir in chests, is passed on from generation 
to generation. 

In this research, the samples of canvas embroidery, which have the same embroidery 
technique in Konya and where the customs and traditions change from region to region, with 
differences in color, motif and composition, will be introduced and conveyed. 

It is important to revive the cross-stitch processes, which are on the verge of 
disappearing in Konya and its region, which has a rich handicraft tradition and culture, and to 
transfer traditional handicrafts to future generations with knowledge and technique, in terms 
of recording and documenting our cultural elements. 

Keywords: Handicrafts, canvas technique, motif. 

1.GİRİŞ

İnsanoğlunun çevresinde gördüğü güzelliklere kendi yorumunu da katarak yaşantısına 
aktarması, bunu hayatının her alanına yayması süsleme sanatlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Türk boylarının Anadolu'ya gelmeden önce Asya’da yaşadıkları yörelerde yaptıkları 
ve çevrelerinde bulunan kültürlerde gelişen işlemeler Anadolu Türk sanatının tarihsel bir 
uzantısıdır.

Selçuklular döneminde işleme sanatının gün ışığına çıkmamasına rağmen 1072 yılında 
yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluşan «Divan-ı Lügat-it Türk» Bu 
konuda kapsamlı bilgiler içermektedir. Kıvrımlı dal ve figürlü süslemelerin Selçuklular 
tarafından çadır işlemelerinde kullanıldığı minyatürlerde görülmektedir. Selçuklular 
döneminde yazılmış olan «Varka ile Gülşah mesnevisi» minyatürlerde canlandırılmış bir aşk 
öyküsüdür1.

Konya ili Çumra ilçesine bağlı içeri Çumra kasabasında yapılan araştırma çalışmaları 
çeşitli tekniklere ve türlere ait zengin bir işleme koleksiyonuna rastlanılmıştır. Bu işleme 
koleksiyonlarından Anadolu’nun çeşitli yörelerinde rengiyle, motifiyle, kompozisyonuyla 
farklılıklar gösteren, fakat tekniği aynı olan kanaviçe işlemeleri konu olarak seçilmiştir. 

İsmi arazisinin çamur ve bataklık olması nedeniyle “çemre” kelimesinin karşılığı olan 
Çumra’dır. Konya´nın güneydoğusundadır. 1926 yılına kadar Çumra deyince bugünkü İçeri 
Çumra Mahallesi akla gelirdi. M. Kemal Atatürk trenle Adana´ya giderken Çumra´da verdiği 
molada; "Bu şirin beldenin geliştirilmesi, Çumra’nın ilçe olması ve önem verilmesi 

                                                           

1 SÜRÜR, Ayten, (1976), Türk İşleme Sanatı,  İstanbul, Ak Yayınları, s. 13. 
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gerektiğini” söylemiş. Atatürk´ün emri üzerine 26 Haziran 1926 tarihinde Çumra İlçe merkezi 
haline getirilmiştir2.

2. KANAVİÇE İŞLEME TEKNİĞİ 

El sanatlarının önemli bir dalı olan kanaviçe işlemelerinin çeşitli kaynaklarda tanımları 
yapılmıştır.    İpek, yün, pamuk, keten, metal vb. iplikler kullanılarak çeşitli iğneler ve 
uygulama biçimleri aracılığıyla, keçe, deri, dokuma vb. üzerine yapılan bezemelere “ İşleme”
denir3.

Türk işlemelerinde teknikler dokumanın atkı ve çözgü iplikleri üzerinde oluşan 
iğnelerin uygulama biçimlerine göre beş grupta toplanmaktadır.

-Dokumanın iplikleri üzerinden yürütülen iğneler,

- Dokumanın iplikleri kapatılarak yapılan iğneler,

- Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler,

- Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler,

- Dokumanın veya dokumaların iplikleri bağlanarak yapılan iğneler4dir. 

Kanaviçe, dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler grubunun iplik sayılarak 
yapılan iğnelerden olan kanaviçe halk işlemeleri arasında en çok ve yaygın olarak uygulanan 
bir işleme çeşididir.

Çapraz iğne grubuna giren kanava, sayılarak yapılan bir işleme türüdür.  Belirleyici 
özelliği ise, kumaşın dokumasına göre işlenmesidir. Kanaviçe işi, ipliklerin verev olarak 
atılarak ve karşılıklı iki dikişin (x) şekli oluşturarak bir araya gelmesinden oluşur.

Diğer bir tanımda ise, kanaviçe, seyrek telli bez ( kanava) üzerine iğne ve renkli 
ipliklerle yapılan işleme5 dir. Kanaviçe, İtalyanca da canavoccio veya canovacio, İngilizce de 
canva, Fransızca da canevas’ tir6. Seyrek dokunmuş kolalı keten bezdir. Bu bezin üzerine 
yapılan işleme, el işlemelerinde kullanılan çok seyrek örgülü bir cins tül olarak açıklanmıştır7.

Bu tanımdan anlaşıldığı gibi Kanaviçe, çapraz (x) veya artı (+) şeklinde kumaşa 
işlenen bir tekniktir.  Kanaviçe iğne tekniği teknikleri genellikle çift iplikli kanaviçe bezi veya 
ipliği sayılabilen kumaşlara işlenir.  Kanaviçe bezinin ilk karesinden çıkan iğne, bir iplik sağa, 
bir iplik yukarı sayılarak verev batırılır ve iplik sola sayılarak kumaşın yüzüne çıkarılır. Aynı 
işlem tekrarlanır. Geriye dönüşler ise ters yönde tekrarlanır. Üst üste atılan karşılıklı iki verev 
iplik ile bir çapraz (X) puan oluşturur ( Çizim 1).

dfggdfhhg

                                                           
2 TEKİŞ, Gülhan, (2021) İle Yapılan Mülakattan.
3 BARIŞTA, H. Örcün, (1995). Türk İşleme Sanatı Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, s.1. 
4 BARIŞTA, Örcün, (1997). Türk İşlemelerinde Teknikler. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, s.1. 
5 ARSEVEN, C., Esat, (1975), Sanat Ansiklopedisi, Cilt.2, Maarif Basımevi, İstanbul, s.936. 
6 MEYDAN LAROUSSE, (1991),  Cilt 6, İstanbul, s. 859.
7 MEYDAN LAROUSSE, (1991),  Cilt 6, İstanbul, s. 860. 
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Çizim 1: Tek Çapraz İğne.

Tek iğneden daha büyük ve çapraz iğnenin aralarına iplik atılarak işlenen çift çapraz 
iğne ise, desenin büyük ve puanlarının iri olması isteğinde bu iğne uygulanır. Çapraz iğneden 
farkı üst üste atılan karşılıklı iki verev iplik ortasında boş kalan kareler, önce boyuna sonra 
enine olmak üzere artı (+) şeklinde atılarak puan tamamlanır (Çizim 2).

Çizim 2: Çift Çapraz İğne. 

Kanaviçe seyrek dokunuşlu ve hafif aprelidir. Tek ve çift telli olarak iki çeşittir. Tek 
telli kanaviçenin dokuma iplikleri tek tek atılmış olup,  çift telli kanaviçenin en ve boy 
iplikleri çift çift atılmıştır. 

Kanaviçenin etaminden farkı etamin üzerine yapılan puanlar kanaviçe üzerine de 
yapılabilir. Ancak etaminin telleri kalın ve sağlam olduğundan doğrudan doğruya üzerine 
işlenir. Kanaviçenin ise telleri ince ve etaminden daha yumuşaktır. Kanaviçe iplikleri 
sayılamayacak kumaşlar üzerinde ya da doğrudan doğruya üzeri işlenmek suretiyle kullanılır8.
Bu iğnenin goblen iğnesi ve yıldız iğne çeşitlemeleri de vardır9.

Dünyanın her tarafında yapılan çok güzel eski örneklerin çoğu Viktorya ve Albert 
Müzesi’ nde sergilenmektedir. 

XV. yy. Paris’ te Goblen isimli bir aile tek telli daha sık dokunuşlu kanaviçe bezi 
üzerine işlenen çeşitli kanaviçe iğneleri ilk defa bu aile tarafından yapıldığı için “Goblen” ve  
“ Goblen işi” adını taşımaktadır10.Avrupa ve Amerika’da üzerine desen basılarak işlemeye 
hazırlanmış goblenler satılır. Üzerine goblen işi, basit nakış iğneleri, sayılarak yapılan Türk
işleme tekniklerinden bazıları ve Çin iğnesi tekniği uygulanmıştır11.

Kanaviçe ile goblen arasındaki fark ise goblen de doğrudan kumaşa işlenme yapılır, 
sayılabilen kumaş ise kanaviçe tekniği doğrudan işlenebilir. Sayılamayan kumaş üzerine 
işlenecek bölüme kanaviçe bezi yerleştirilir. İşlemenin düzgün olması ve kanaviçe bezinin 
kareleri üzerinden kanaviçe işleme tekniği uygulanır. İşleme bittikten sonra en ve boy iplikleri 
atılarak kanaviçe bezi yok edilir. İşleme esas kumaş üzerinde kalır. 

Batı kökenli olarak tanıdığımız kanaviçe iğnesinin XVI. Yüzyıldan bu yana Türk 
işlemelerinde uygulanmış olduğu görülmektedir. Türk işlemelerinde XX. yy da kordon 
tutturma, tel kırma, tekniklerinin yanında kanaviçe olarak bilinen çapraz iğne daha kolay ve 
az iplik kullanılarak yapılan iğnelerin artması nedeniyle en çok kullanılan teknikler 
arasındadır12.  Cumhuriyet döneminde de halk işlemeleri arasında gelişme gösteren kanaviçe 
işlemeleri daha da yoğunluk kazanmıştır13.

                                                           
8 GÖZÜKIZIL, Muzaffer, (1970), El işleri, Milli eğitim basımevi, İstanbul, s. 91. 
9 BARIŞTA, H., Örcün,  (1997). Türk İşlemelerinde Teknikler, Ankara Gazi Üniversitesi Yayınları, s. 4. 
10 ERONÇ, Perihan, V., (1984), Giyim Süsleme Teknikleri, MEB., İstanbul,  s.65. 
11KORKUSUZ, Süheyla, (Tarihsiz), Nakış Temel Bilgiler Tekniği, Uygulamaları Ve Örnekleri, Ankara, s.9.
12 BARIŞTA, H., Örcün,  (1997). Türk İşleme Sanatı Tarihi, Ankara, Gazi Üniversitesi Yayınları, s. 90. 
13 BARIŞTA, Örcün. (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler. Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, s.49.
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3. KANAVİÇE İŞLEMELİ ÖRNEKLER

Araştırmada incelenen kanaviçe işlemeli ürünlerin tamamı sandıklarda ya da 
yüklüklerde hatıra olarak saklanmakta olup, çeyiz olarak işlenmiştir. Ortaya çıkan ürünler 
annesinden, ananesinden, babaannesinden, bazı örneklerinde kayınvalidesi tarafından çeyiz 
yoluyla geldiği anlaşılmaktadır. Nesilden nesile aktarılarak bu eserler günümüze kadar 
ulaştığı öğrenilmektedir. Bu yörede kanaviçe işlemesi kolay yapılışı, renkli ve gösterişli bir 
işleme oluşu yönünden daima tercih edilmiştir. 

İncelenen örnekler hatıra olarak saklandığı ve kirlenme düşüncesiyle bohça içerisinde 
sandıkta muhafaza edilmektedir. Ürünlerde sandık lekesi denilen saramalar vardır, dolayısıyla
onarım görmediği ve orijinal haliyle saklandığı tespit edilmiştir.

Kanaviçe işlemeli örneklerde karyola takımı ve parçaları incelenmiştir. 1 adet yastık, 
2 adet yaygı, 3 adet karyola eteği, 1 adet yorgan ağzı, 1 adet karyola takımı (2 adet yastık, 2 
adet karyola eteği, 1 adet yorgan ağzı) incelenmiştir.  

İçeri mahallesinde kanaviçe işlemelerinde beyaz renkli patiska kumaş; patiska kumaş 
ile işleme arasına teyellenen halk dilinde “kanaviçe bezi” olarak isimlendirilen karelere 
ayrılmış delikli ve sık dokunuşlu kanaviçe kumaş; işleme de iplik olarak ise, sekiz ve on iki 
numaralı pamuklu koton iplik kullanılmıştır. Patiska üzerinde uygulama yaparken dikiş 
iğnesi, etamin üzerinde ise etamin iğnesi kullanılmıştır. Her genç kızın çeyizinde olan 
kanaviçe işleme tekniğinin yörede; yastıklara, yastık yaygısı adı verilen yastık örtülerine, 
hasır yastık örtülerine, seccadelere, ayna kaşı adı verilen ayna örtüsüne ve yatak ve mutfak 
takımlarına, elbise örtülerine ve mendillere işlendiği tespit edilmiştir. 

Yörede çiçeklerin ağırlıklı olarak belirdiği kanaviçe işlemeli ürünlerde bazı motiflere 
sembolik isimler verilmiştir. Bu sembolik motifler; “madalyon” (fotoğraf 1), “üzümlü” 
(fotoğraf 2),  “gerdanlık”(fotoğraf 3), “menderes kürsüsü” (fotoğraf 4), “gelin öldüren”
”(fotoğraf 5), “laleli”(fotoğraf 6) , “kır çiçeği” ”(fotoğraf 7), “hercai” (fotoğraf 8) olarak 
isimlendirilen motiflerin anlam yüklü olduğunu ortaya koymaktadır. Yörede halk arasında bu 
işlemeler, herkes tarafından bilinmekte ve çeyizde olması gereken işlemeli kanaviçelerdir. . 

Kanaviçe işlemeleri; biçimlendirme natüralist bir yaklaşımla kendi oluşturduğu özgün 
biçimlerle karşımıza çıkmaktadır. Bitkisel, geometrik motifleri, bir adet örnekte de figürlü
motifin uygulandığı tespit edilmiştir. Kanaviçe işlemelerinde; lale, asma yaprak, üzüm, mine, 
kır çiçekleri, menekşe, gül ve tomurcuklar,  papatya, mine, dal ve yapraklar bitkisel bezeme 
motifleri, “C” ve “S” kıvrımları, kare, düz ve verev çizgiler, zikzak, daire gibi geometrik 
motifleri ve figürlü motiflerden kelebek konu olarak seçilmiş, motiflerde simetrik ve tekrar 
kompozisyon kuralları uygulandığı tespit edilmiştir.

Kanaviçe işlemeli ürünlerde kenar temizleme tekniği de önemli bir unsurdur. İşlemeli 
ürünlerin kenar süsleme ve temizlemeleri; yörede tentene adı verilen tığ gibi yapılan danteller 
dikilmiştir ve makinede çeşitli şekillerde piko ve düz dikiş yapma teknikleri ile uygulanmıştır.

Kanaviçe işlemelerinde çok renkle (polikrom) yapılan renklendirmeler gözlenmiştir.
Örneklerde çoğunlukla kırmızı, mavi ve tonları,  sarı, mor, yeşil ve tonları,  kiremit rengi, 
pembe ve tonlarıyla yapılan çok renkli düzenlemelerde renklerin seçilmiştir. İşlemelerde 
genellikle antinatüralist bir tavırla yapılan renklendirmelerde görülen farklı renkler, bir rengin 
sıralı tonları ve ton atlamaları ile daha yumuşak geçişler dikkat çekmektedir. Bazı linear 
üslupla renklendirilmiş biçimlendirmeler yakın tonlamalar ile oluşturulmuştur.  
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Yörede yapılan araştırmalar sonucu, çeyiz hazırlama ve çeyiz sermeye önem verildiği 
ve kız çeyizinin büyük bir bölümünü kanaviçe işlemelerden oluşmaktadır. Genç kızlar işleme 
yaparken duygularını, düşüncelerini, sevinçlerini, üzüntülerini yansıtmışlardır. Yörede yapılan 
düğünlerde çeyizin sergilenmesi çok önemlidir. Düğünün en önemli detayı gelin odasıdır. 
Gelin gideceği evde kendi elleri ile yaptığı çeyizleri sergilenmektedir. Yapılan işlemelerle 
çeyiz serme olayının önemsendiğini ortaya koymakta ve işlemelerin farklı bir işlevini 
belgelemektedir. Yastık örtüsü şeklinde hazırlanan örtülerin (yaygı), Konya evlerinde ahşap 
olan duvarların dolap kapakların,  kapıların üzerine ve çiçeklik bölümün üzerinin kapak 
olarak süslenmesi, üst üste koyulan yorganların üzerine örtülmesi çeyiz çakma geleneğinde 
gelin odasının zenginleştirilmesi amaçlı çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Gelin odasında 
bütün çeyizler duvarlara özel çeyiz çivisi ile “çeyiz çakıcılar” tarafından çakılarak çeyiz 
sergilenir ve düğünlerde bu geleneğe “çeyiz çakma” denmektedir14.

4. SONUÇ

El sanatları, insanların iç dünyalarında hayal gücüyle yarattıkları ve çevrelerine ifade 
edemedikleri duygu ve düşüncelerini şekillerle biçimlendirerek yansıtan geçmişle günümüz 
arasında bağ kuran bir kültür köprüsüdür15.

Türk işlemeciliğinin Türk sanat tarihinde ve halk biliminde seçkin yeri olan ve 
sanatçılar aracılıyla el sanatları düzeyinden güzel sanatlara doğru kaymakta olduğunu 
görmekteyiz. 

Geçmişten günümüze el sanatlarımız içinde önemli bir yere sahip olan kanaviçe 
işlemeleri günümüzde de sürdürülmeye çalışılması ve geleneksel kültürünün yaşatılmasına 
katkı sağlaması bakımından değer kazanmaktadır. 

Biçimler şekillenirken bir anlam yükleme ifade şekli olarak uygulanmıştır. 
İnsanoğlunun işlediği ürüne anlam yüklemesi inançları, beklentileri doğrultusunda 
oluşmuştur. Anlam ve mesaj yüklü kanaviçe işlemelerinde kullanılan renk renk iplikler canlı 
bir çiçeğe, meyveye, kelebeğe dönüşürken genç kızların işlerken dilinin ucuna gelip de
söyleyemediklerini açığa vurmaktadır. Bu sanatın devam etmesi için yazılı ve görsel belgeler
korunmalıdır. Ulaşılan örnekler 50-60 yıllık geçmişe sahiptir. Sık dokunuşlu kumaşlar üzerine 
seyrek telli bez yerleştirilerek uygulanan kanaviçeler günümüzde de halen işlenmeye devam 
etmektedir.  Türk kültür varlıkları içinde önemli bir yere sahip olan el sanatı ürünlerinin, 
incelenmesi, korunması ve tanıtılması gerekmektedir.  Bilimsel yöntemlerle yazılmış ispatlı 
kaynaklarla korunmalı, öğretilmeli ve gelecek nesillere aktarmaya çalışılmalıdır.
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Fotoğraf 1:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait. “Madalyon” İsimli Yastık. 

Fotoğraf 2:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Üzümlü” İsimli Yaygı.. 
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Fotoğraf 3:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Gerdanlık” İsimli Yaygı.. 

Fotoğraf 4:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Menderes kürsüsü” İsimli Yorgan Ağzı. 

Fotoğraf 5:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Gelin Öldüren” İsimli Karyola Takımı. 

Fotoğraf 6:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Laleli” İsimli Karyola Eteği. 
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Fotoğraf 7:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Kır Çiçeği” İsimli Karyola Eteği. 

Fotoğraf 8:İçeri Çumra Mahallesinde Gülhan Tekiş’e Ait “Hercai” İsimli Karyola Eteği. 
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EARLY MEDIEVAL MILITARY DEFENSE DEVICES OF SHAKI 

ŞƏKİNİN ERKƏN ORTA ƏSR MÜDAFİƏ QURĞULARI
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AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı

AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi,
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XÜLASƏ 
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində qərarlaşan Şəki şəhəri və kəndləri arxeoloji və

tarixi-memarlıq abidələri ilə məşhurdur. Onların içərisində müdafiə istehkamları və qalalar 
özünəməxsus yer tutur. Bölgədə bu tip abidələrin inşasına Son Tunc-Erkən dəmir dövründən
başlanılmış, erkən orta əsrlərdə və kalssik feodalizmin əvvəllərində daha geniş diqqət
ayrılmışdır.  

Tarixi dövr ərzində sosial-ictimai, hərbi xarakteri ilə əhalinin yaşayış və sığınacaq yeri 
olan, son ümid yerinə çevrilən müdafiə istehkamlarının bəziləri varlığını uzun müddət
sürdürmüş, həmin qurğular şəhərlərin planlaşdırımasında özünəməxsus yerini qoruyub 
saxlamışdır. Onlar sadəcə hərbi təyinatlı bir tikili, memari əsər olmamış, həmçinin təsərrüfat 
və mədəni həyatın da davam etdiyi bir məkana çevrilmişlər.  

Erkən orta əsr dövrü müdafiə istehkamlarına qalalar, qalaçalar, gözətçi məntəqələri,
sığınaqlar, qüllələr və başqa abidələr daxildir. Bəzən dini xarakterli tikililərdən də müşahidə
və müdafiə məqsədilə istifadə edilmişdir. Xüsusilə, bölgədəki ilk orta əsr Alban məbədləri 
strateji əhəmiyyətə malik dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yerləşdiyindən onların bir hissəsi
gözətçi məntəqəsi və ya sığınacaq rolunu oynamışdır. Belə abidələrə Şəkidə Baş Göynük, 
Orta Zəyzid, Baş Küngüd, Şəki ətrafı bölgələrdə-Oğuzda Calut, Qarabulaq, Qaxda Kümrük 
və digər alban məbədlərini misal göstərə bilərik.  

Ümumi araşdırmalara görə, Şəki şəhəri və kəndlərində müxtəlif tarixi dövrləri əhatə 
edən onlarla müdafiə istehkamının xarabalığı vardır. Belə abidələrə Baş Kəldək kəndindəki 
Gavur qalanı, Baş Küngüt qalasını, Aydınbulaq qülləsini, Çayqaraqoyunlu kəndindəki Orta 
əsrlərə aid Qız qalasını, “Gələrsən-görərsən” qalasını, Kiş çayı hövzəsindəki sığnaqları, Şəki 
şəhər qalasını misal göstərmək olar. Bu müdafiə istehkamlarının tədqiqi işində görkəmli 
arxeoloqlar Firudin Qədirov, Nəsib Muxtarov mühüm rol oynamışlar.  Bununla belə, Şəkinin 
müdafiə qurğuları Azərbaycanın bəzi bölgələrinə nisbətdə daha az öyrənilmişdir. 

Müəllif məqalədə həmin abidələrin bir qismini tədqiqata cəlb etmiş, bu abidələrin tarixi 
və strateji əhəmiyyəti, aid olduğu dövrdəki memari üslubu haqda məlumat vermişlər. Müdafiə 
istehkamları dövrünə və yerləşdiyi məkana uyğun təsnif edilmişdir. 
Açar sözlər: Şəki, erkən orta əsrlər, müdafiə istehkamları.

ABSTRACT  
The city and villages of Sheki, located in the north-western region of Azerbaijan, are 

famous for their archeological and historical-architectural monuments. Among them 
fortifications and fortresses takes a special place. The construction of such monuments in the 
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region began in the Late Bronze-Early Iron Age, and in the early Middle Ages and in the early 
of classical feudalism received more attention. 

During the historical period, some of the defensive fortifications, which are social, 
military and residential areas of the population, have existed for a long time, and these 
devices have retained their special place in the planning of cities. They just are not military 
building and architectural monumant, also these have been turn in agricultural and cultural 
place where life goes on. 

Early medieval fortifications included castles, fortresses, watchtowers, shelters, towers, 
and other monuments. Sometimes religious buildings were also used for observation and 
defense.In particular, the region's first medieval Albanian temples were located in 
strategically important mountainous and foothill areas, some of which served as watchtowers 
or shelters. Examples of such monuments are Bash Goynuk in Sheki, Orta Zayzid, Bash 
Kungud, Calut in Oguz, Calut in Oguz, Garabulag, Kumruk in Gakh and other Albanian 
temples. 

According to general research, there are ruins of dozensdefensive fortifications covering 
various historical periods in the city and villages of Sheki. Examples of such monuments are 
Gavur fortress in Bash Keldek village, Bash Kungut fortress, Aydinbulag tower, Medieval 
Maiden fortress in Chaygaragoyunlu village, “Gelersen-gorersen” fortress, shelters in Kish 
river basin, Sheki city fortress. Prominent archeologists Firudin Gadirov and Nasib 
Mukhtarov played an important role in the study of these fortifications. However, Sheki's 
military defenses have been less studied than in some parts of Azerbaijan. 

In the article, the author involved some of these monuments in research, gave 
information about the history and strategic importance of these monuments, the architectural 
style of the period to which they belong. Defense fortifications are classified according to the 
period and location. 
Keywords: Sheki, Early Middle Ages, defensive fortifications

GİRİŞ
Qafqaz Albaniyasının mühüm inzibati-dini, iqtisadi və siyasi mərkəzlərindən olan Şəki 

vilayəti indiki Azərbaycan Respublikasının Şəki, Qax və Oğuz rayonlarını əhatə edir. Bu 
tarixi məkan erkən orta əsrlərə aid arxeoloji və memarlıq abidələrilə zəngindir. Belə abidlər
içərisində alban məbədləri, müxtəlif növ qəbir abidələri, yaşayış məskənləri, təyinatı və
xarakteri ilə fəqlənən müdafiə istehkamları mühüm yer tutur. Onlar əcdadlarımızın həyat 
tərzi, inanc sistemi, dünyagörüşləri, məşğul olduğu peşə sahələri, yadelli basqınlara qarşı 
mübarizə əzmivə s. barədə müfəssəl məlumat verir. 

Məlum olduğu kimi, erkən orta əsrlərdə Şəkinin də daxil olduğu Qafqaz Albaniyasının
ərazisi Sasanilərlə Poma imperiyasının, daha sonra onu əvəz edən Bizans imperiyasının, 
həmçinin Ərəb xilafətinin mübarizə meydanına çevrilmiş, xəzərlərin, hunların, oğuzların, 
sabir türklərinin və digər tayfaların yürüşlərinə məruz qalmışdır. (Azərbaycan tarixi; 2007, s.
28-34).

Alban tarixçisi M.Kalankatuklu IV əsrin əvvəllərində şimal tayfalarının Albaniyaya 
müntəzəm hücümları, İran şahı II Şapuru daima təyziqlərə məruz qoymaları, hətta onun bir 
müddət Vifiniyaya (Kiçik Asiyada, Qara və Mərmərə dənizləri sahilində yerləşən qədim 
dövlət. Patyaxtı Nikeya-indiki İznik şəhəri-akad. Z.Bünyadov) qədər çəkilməyə məcbur 
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olması haqda məlumat verir. (Kalankatuklu; 2006, s.44). Onun “Albaniya tarixi”ndə II Şapur 
zamanında xəzərlərin Dərbənd-Çola keçidi ilə Albaniyaya və oradan cənuba doğru basqınları,
o cümlədən hunların yürüşləri, bu yürüşlərin sonrakı əsrlərdə də davam etməsi, ölkəyə külli 
miqdarda ziyan vurması haqda qeydlərə rast gəlinir. (Kalankatuklu; 2006, 46, 48, 160-162).

Ölkə sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin etmək məqsədilə istər Alban hökmdarları, 
istərsə də Sasani şahları qalalar, qalaçalar, gözətçi məntəqələri və qüllələr inşa etdirmiş, 
ərazinin müdafiəsini gücləndirməyə çalışmışlar. Alban memarlığı üçün daha aktiv inşa dövrü 
hesab edilən V-VII əsrlərdə şimal sərhədlərinin müdafiə edilməsi aktuallığı ilə fərqlənirdi.
Belə ki, şimal tayfalarının, xüsusən xəzərlərin, hunların və dağlı xalqların əraziyə intensiv 
xarakter daşıyan yürüşləriDərbənd və Dəryal keçidlərinin, onların arasındakı mövqelərin
müdafiə gücünün artırılımasını tələb edirdi. Yerli tikinti materialları vasitəsilə inşa edilən bu 
istehkamlar alban və sasani memarlarının, ustalarının zəhməti, yerli və sasani əhalisinin 
ödədiyi vergi və mükəlləfiyyətlər, Sasani və Alban dövlətinin vəsaiti hesabına başa gəlirdi. 
Alban tarixçisi M.Kalankatlı yazırdı: “Bu əzəmətli divarları İran şahları tikdirmişdi və bunun 
üçün onlar çox böyük pullar xərcləyib, öz ölkələrinin əhalisini taqətdən samışdılar. Bu 
möhtəşəm tikinti üçün onlar inşaatçıları səfərbərliyə alıb çoxlu müxtəlif tikinti vəsaiti 
daşıtdırdılar və bunun vasitəsilə onlar Qafqaz dağları ilə Şərq (Xəzər) dənizi arasındakı 
keçidləri bağladılar”. (Kalankatuklu; 2006, s.102)

IX-X əsr ərəb coğrafiyaşünası İbn əl-Fəqih əl-Həmədani özünün Kitab fütuh əl-Buldan 
(Ölkələrin fəthi kitabı) adlı əsərində qeyd edir ki, Sasanilər Bab-ül Əbvab ilə Bab-Alan 
arasında 360-a qədər qala tikdirmişlər. Bunlardan 110-u Tabasaran (Dərbənd ətrafı), qalanları 
isə Bab-Alan istiqamətində idi, hansı ki, Filan və Sahib-əs-Sərir torpaqlarında yerləşmişdir. 
(İbn əl-Fakix; 1952, s. 11, 23, 41).

Bir qrup tədqiqatçıalimlər Qafqaz dağları ilə Xəzər dənizi arasındakı hissələrdə müdafiə
istehkamlarının daha qədim dövrlərdən, hələ Əhəmənilər dönəmindən tikildiyini qeyd edirlər. 
(G.H.Məmmədova, S.X.Hacıyeva; 2013, s. 193). Bəzi tədqiatçılar isə bu fikirlə tam 
razılaşmırlar. Məsələn; görkəmli azərbaycanlı memar və tarixşünas Davud Axundov qeyd 
edirdi ki, “Ola bilsin, artıq Əhəmənilər dönəmində Qafqaz keçidlərini şimaldan olan 
hücumlardan müdafiə etmək üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir, lakin arxeoloji 
dəlillər hələlik yoxdur”. (Д.А.Ахундов; 1986, с. 61).

Qeyd edilən istehkamların istənilən zaman kəsiyində, hansısa dövlətin təşkilatçılığı ilə
inşa edilməsindən asılı olmayaraq, bu abidələr şimal istiqamətindən olan təhlükənin
miqyasından, onun qarşısının alınması zərurətindən, ayrı-ayrı keçidlərin və yaşayış 
məntələrinin müdafiəsinin təşkilindən xəbər verir. Həmçinin Azərbaycan ərazisində inşa 
edilən abidələrin heç də hamısını Sasanilərlə bağlamaq doğru olmazdı. Təbiidir ki, ayrı-ayrı 
bölgələrin hakimləri, həmin ərazidə yaşayan əhali də memari qurğuların inşasında təşkilatçı 
və iştirakçı rolunu oynamışlar. Tarixi Şəki vilayətindəki müdafiə qurğuları da bu baxımdan 
istisna təşkil etmir. 

Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətində erkən orta əsrlərdə həyata keçirilən tikinti-
quruculuq işləri daşişləmə sahəsində çalışan ustaların-karxanadan daş çıxaran, daş yonan və
binaların inşası ilə məşğul olan bənnalarınixtisaslaşdığından xəbər verir. Bu müdafiə
qurğularının ərsəyə gəlməsində təbii-coğrafi şərait, yerli inşaat materialları və inşaat 
texnikasının səviyyəsi, tikinti ənənələri, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsi, insanların 
təsərrüfat fəaliyyəti kimi elementlər mühüm rol oynamışdır. 
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I. SIĞNAQLAR
Şəkinin Şin, Kiş və Küngüt çayları boyu davam edən keçidləri antik və ilk orta əsrlərə

aid yaşayış məskənləri, qəbiristanlıqlar, memarlıq abidələri və müdafiə qurğuları ilə
zəngindir. Bəhs edilən dövrlərdə bu keçidlərdən istər iqtisadi, siyasi, hərbi, istərsə də mədəni 
əlaqələrin yaradılması üçün fasiləsiz şəkildə istifadə edilmişdir. Alban tarixşısı 
M.Kalankatuklu yazırdı ki, “Buradan (Kişdən-müəllif) Yelisey Zərqun dərəsini (ola bilsin ki, 
Samur çayının dərəsidir- Z. B. Səh 209) keçib cahil bütpərəstlərin müqəddəs səgdəgahlarının
olduğu yerə gedir və oradaca şəhid olur.Qatillər müqəddəs cənazəni Qomenk (Qomenki 
Kişdən şimalda yerləşən Qelmets kəndi ilə eyniləşdirmək olar-Z.Bünyadov Səh 209) adlanan 
yerdə bir xəndəyə atdılar və uzun müddət onun qaxımış cəsədi gizli qalır”. (Kalankatuklu; 
2006, s. 28). Deməli, bəhs olunan dövrdə, yəni eramızın ilk əsrlərində Kiş çayının şimalındakı 
dərələr vasitəsilə digər ərazilərə, xüsusən şimalda yerləşənyaşayış məntəqələrinə olan keçidlər
mövcud və işlək idi.Hazırda Şəkinin Kiş kəndindən təqribən 11-12 km şimal hissəsində,
Şimala Qafqaza keçid təşkil edən və son vaxtlaradək istifadə edilən istiqamətlərdən birində
“Darvazlar” adlı ərazi mövcuddur. 

Keçidlərdən mütəmədi istifadə ediməsi onun mühafizəsi zərurətini ortaya qoyurdu. Bu 
məqsədlə qala, qalaça, gözətçi məntəqəsi və s. kimi müdafiə istehkamları tikilir, sığnaqlar 
yaradılırdı. Sığnaqlar əsasən döyüş qabiliyyəti olmayan əhalinin, mal-qaranın, ərzaq 
ehtiyatının mühafizəsi məqsədilə hazırlanırdı.

Şəki sığnaqlarının ilk tədqiqatçıları keçən əsrin 80-90-cı illərində arxeoloqlar 
A.Qarahmədova və N.Muxtarov olmuşlar. Şəkinin Kiş çayı hövzəsindəki sığnaqları daha çox 
tədqiqata cəlb edilmişdir.

Yalnız Kiş çayı dərəsində Qalatapla birgə beş sığınaq qeydə alınmışdır. Sığnaqlardan 
ikisi Şilətər keçidinə girişdə yerləşir və ətrafına məhlulsuz divar hörülmüşdür. (Məmmədov;
1996, s. 18).

Digər bir sığnaq Gələrsən-görərsən qalasından 5 km aralıda, Pirqaya abidəsinin şərqində
qeydə alınmışdır. O, çay yatağına görə fərqli hündürlükdə, 5-18 m yüksəkdə yerləşir. Sığnaq 
ərazisində fərdi yaşayış evlərinin, təsərrüfat quyularının, dairəvi tikililərin qalıqlarına, dulus 
çarxında hazırlanan müxtəlif çeşidli qab qırıqlarına və digər nümunələrə təsadüf edilmişdir. 
Ərazidə ardıcıl tədqiqatlar aparan arxeoloq N.Muxtaov buranın ilk orta əsrlərdən XVI-XVII 
əsrlərədək yaşayış məskəsni olması qənaətinə gəlmişdir (Muxtarov; 1996, s. 36-39). 

Sığınaq yaxınlığında Pirqaya çay yatağından təqribən 40 metrədək yüksəklikdədir və
dini abidə xarakteri daşıyır, quraqlıq vaxtı burada qurban kəsilərək, yağış yağması üçün 
dualar edilərdi. Ərazi həmçinin Şilətər keçidi ilə Qalatap üçün müşahidə məntəqəsi rolunu 
oynayır. 

II. KÜNGÜT QALASI 
Çay daşı və əhəngdən inşa edilən və hazırda müəyyən fraqmentləri qalan qala  Şəkinin 
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Baş Küngüt kəndinin cənub-şərqində, Kilsədağın üzərində yerləşir (foto 1-3. Küngüt qalasının 
indiki vəziyyətindən fraqmentlər). Qala haqda ilk müfəssəl məlumat verən, onun planını 
hazırlayan və ərazidə arxeoloji tədqiqiat aparan arxeoloq alim Firudin Qədirov olmuşdur. O,
özünün “Azərbaycanın şimal müdafiə istehkamları” adlı əsərində erkən və klassik orta 
ərslərin əvvəllərinə aid Qəbələ mahalında* (Qəbələ* XVIII əsrin II yarısından XIX əsrin I 
rübünədək Şəki xanlığının, 1930-cu ilədək Şəki qəzasının mahalı olmuşdur-müəllif) həmçinin 
Şəki vilayətinə daxil olan bir sıra keçid və yollar haqda ətraflı məlumat verərək Qəbələ, Oğuz 
və Şəki ərazisində yerşələn bir çox mühüm müdafiə məntəqələrini tədqiqata cəlb etmişdir 
(Qədirov; 1984, s.152).

Tədqiqatçı alimin verdiyi məlumata görə, Küngüt qalası düzbucaq formada tkilmiş, 
uzunluğu 120, eni 42 metr olmuşdur. Qalanın divar və bürcləri cənub və qərb tərəflərdə
nisbətən yaxşı qalmışıdr. Divarların qalınlığı 2,65 m, hündürlüyü isə 2 m-dən 5m-ə qədər olub 
yuxarı hissələri tamamilə dağılmışdır. Qalanın bürcləri düzbucaq formalıdır. Onların tərəfləri
8 m-dir. Qalanın iki darvaza yeri olmuş, əsas darvaza yeri cənub tərəfdə, ikincisi isə şimal-
qəbr tərəfdə yerləşmişdir. Mazğalları əsasən 40x40 sm ölçüdə düzbucaq formada olmuşdur
(Qədirov; 1984, s. 37-40).  

Küngüt qalsını arxeoloji və memarlıq baxımından tədqiq edən F.Qədirov belə nəticəyə
gəlmişdir ki, qala VII-VIII əsrlərdə mühüm müdafiə istehkamlarından biri olmuş, təqribən XI 
əsrdə-Şirvanşahlar dövlətinin Qəbələ və Şəki hakimliklərini süquta uğratmasından, yaxud 
Səlcuqların Azərbaycanı ələ keçirməsindən sonra tədricən tərk edilmişdir. (Qədirov; 1984, s 
42). 

Küngüt qalası ərazisində arxeoloji qazıntılar aparan F.Qədirov burada mədəni təbəqədə
materal azlığını qeyd edir. Ərazidən əldə edilən şirsiz qab nümunələrinə küp, dopu, qazan,
xeyrə və tava qırıqları qırıqları, süddanbiçimli gil qabın boğaz hissələri, kirəmit nümunələri 
daxildir. Mədəni təbəqənin 15 sm təşkil edən üst qatından IX-X əsrlərə-qalanın son dövrlərinə
aid cam formalı şirli qab qırıqlarına, 45 sm-lik alt qatından isə şirsiz qab nümunələrinə rast 
gəlinmişdir. (Qədirov; 1984, s. 40-42).

Memarlıq üzrə elmlər doktorları, professorlar G.Məmmədova və S.Hacıyeva tərəfindən
hazırlanan “Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı” adlı əsərdə
müəlliflər Küngüt qəsrini III-IV əsrlərə, Küngüt qalasını VII-VIII əsrlərə aid edirlər. Onların 
Küngüt qalası ilə bağlı təqdim etdikləri plan  arxeoloq alim F.Qədirovun verdiyi planla demək
olar ki, eyniyyət təşkil edir. (Məmmədova, Hacıyeva; 2013, s. 205-208).

III. ŞINAZ QALA VƏ YA EŞIK QALASI
Qalanın ilk tədqiqatçıları arxeoloq N.Muxtarov və memar S.Məmmədov olmuşlar (sxem 

1. Şinazqalanın N.Muxtarov və S.Məmmədov tərəfindən
hazırlanan sxem-planı). VIII-IX əsrlərin qovşağında inşa 
edilən Şinaz qalaBaş Layıskı kəndi ilə Şin dərəsi arasında 
mövcud olan hündür dağın təpəsində, dağın Şin çayına 
istiqamətlənən yaxasında çaydaşından və əhəngdən inşa 
edilmişdir. Şin çayını şərqdən və cənub-qərbdən
tamamlayan dağ silsiləsində tikilmiş Şin qalasının relyefə
uyğun olaraq, hər 8-10 km-dən bir təkrarlanan trapes 
şəkilli bürcləri vardır. Qalanın bir giriş qapısı mövcuddur ki, onun hər iki tərəfi yarımdairəvi
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bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Sərt yoxuşla təbii müdafiəsi olan bu hissədə, qapının 
qarşısında, ondan 2,6 m aralıda 10x10 metr ölçüdə, daha çox müşahidə məntəqəsi rolunu 
daşıyan əlavə bürc tikilmişdir. Şinaz qalanın müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə dağ 
silsiləsinin şimal tərəfində 7 metr dərinliyi, 8 metr eni olan xəndək qazılmışdır. Quruluş
baxımından Əlciyan çayının şərq sahilində, çılpaq dağınüstündə inşa edilən XII əsrə aid 
Çayqararqoyunlu müşahidə qalasına bənzədiyi qeyd edilir. (Məmmədov; 1996, s. 17). Eşik 
(Şinaz) qalası tikilişinə və planlaşdırılmasına görətarixi mənbələrdə XVI-XVIII əsrlərdə daha 
çox yad edilən, zənnimizcə VIII-XII əsrlərdə inşa edilən məhşur “Gələrsən-görərsən” qalasına 
bənzəyir. 

Eşik qalası haqda ilk məlumatı görkəmli Azərbaycan maarifçısı, ədibi və etnoqrafı 
Rəşid bəy Əfəndiyev vermişdir. O, qalanın tikilməsində rəiyyətin səfərbər edilərək, Şin 
çayından dağ boyu istiqamətində iki cərgə düzülərək tikinti materialı daşıdığını qeyd edir. 
R.Əfəndiyev əhali arasında “Eşşək qalası” kimi tanınan bu qalaya dəfələrlə hücumlar edildiyi 
və onun alınmaz olması haqda bir neçə rəvayətdən bəhs edir. Müəllif yazır ki, qalanı 
mühasirəyə alan düşmənlərədn biri, bir eşşəyi (uzunqulağı) al-əlvan, cah-cəlallı bəzəyib, ona 
xüsusi görkəm verir və Şin çayından qalaya doğru yürüməyə vadar edir. Qalanın 
mühafizəçiləri bu məxluqu əcayib bir şey sanıb, onu yaxından izləmək üçün qalanı tərk 
edirlər. Bundan istifadə edən düşmən qalanı arxa tərəfdən ələ keçirir. (Rəşid Əfəndizadə; 
1930, s. 74-75).  

IV. KƏLDƏK GÖVÜR QALASI VƏ YA HƏZRƏT ƏLI QALASI
Qala haqqında ilk və müfəssəl məlumatı görkəmli arxeoloq F.Qədirov vermiş, onu 

arxeoloji və memarlıq baxımından tədqiq edərək, sxematik planını çıxarmışdır. (Qədirov; 
1984, s. 43-51). (sxem 2. Kəldək Govurqalasının 
F.Qədirov tərəfindən hazırlanan sxem-planı). 
Gövurqala Şəki şəhəri Kəldək kəndinin şimalında 
yerləşən Qaladağın zirvəsində-dağın şimal-şərq 
tərəfindəki düzənliyin-Qaladibi yolunun qarşısında 
tikilmişdir. Onun inşasında yerli tikinti materialları 
olan qaya və çay daşlarından, əhəngdən, həmçinin puç-
şirimə adlanan daş növündən istifadə olunmuşdur. 
Qaladağın qərbindən axan Küngütçayın və şərqindən axan Kəldəkçayın dərələri ilə davam 
edən dağ yolları Qaladibindən keçir və Qıdım aşırımının cənub ətəyində daşağıl keçidi yolu 
ilə birləşir. 

Qalanın yerləşdiyi dağ zirvəsinin uzunluğu təqribən 220, eni 75 metrdir. Səthi çökəklik 
və yüksəkliklərdən ibarət olan zirvənin şimal və cənub hissələrində dik qayalarla əhatələnir. 
F.Qədirov qeyd edir ki, qalanın şimalındakı Satıvdağla Qaladağın birləşdiyi hissədə köhnə yol 
müşahidə edilir ki o, Qaladibi düzünə enir və hazırda qalaya qalxmaq üçün yeganə rahat 
yoldur. (Qədirov; 1984, s. 43).

Böyük bir hissəsi salamat qalan qala divarlarının hündürlüyü təqribən 15, eni 1-0,8 metr 
ararsında dəyişir. Əsasən qalanın cənub və şimal tərəflərində yerləşən, təqribi hündürlüyü 15, 
uzunluğu 20 metr olan dik və hamar qayalar qala divarlarının çox hissəsini əvəz edir. 
Düzbucaq formasında olan qalanın darvaza yeri və qayaların arası hörgü ilə tamamlanmışdır. 
Bürclərinin üçü, tərəfləri 5,5 met olmaqla düzbucaq, uçü isə üç metr diamemetrində
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yarımdairə formasındadır. Bürclərin hündürlüyü fəqli hissələrdə 4,6-9 metr arasında dəyişir. 
F.Qədirov qalanın mazğallarının vaxtilə düzbucaq formalı olduğunu, müdafiə və müşahidə
məqsədlərindən əlavə bürclərin işıqlandırılması funksiyası daşıdığını qeyd edir. (Qədirov;
1984, s. 44). 

Əsas giriş qapısı şərq tərəfdə yerləşməsinə baxmayaraq, Govurqlanın cənub və qərb 
istiqamətlərində də darvaza yerləri olmuşdur. Qalanın şimal-şərq tərəfindəki içərisi boş olan 
yarımdairəvi bürcdə 1 metr hündürlüyündə boşluq-giriş yeri mövcuddur ki, tədqiqatçı alim 
onu qaçış və ya kənar ərazilərlə əlaqə saxlamaq üçün istifadə edildiyi qənaətinə gəlir. 
(Qədirov; 1984, s. 45). Belə ki, buradanQaladərəsinə, Satıvdağa və Qoturluya getmək
mümkündür.

Qaladan kənarında-birinci darvazasının qarşısında divarının qalınlığı 1 metr, kvadrat 
şəkilli (8x8 metr ölçüdə) 4,5 metr dərinliyi olan su hövuzu yerləşir. Govurqaladan təqribən 3 
km şimala doğru hissədə olan Satıv bulağından saxsı tünclər vasitəsilə su təshizatı təmin 
edilmişdir. 

Memari quruluşuna görə bu qala, Şəki vilayətinin digər abidələri ilə-Qax rayonu 
ərazisində yerləşən Torpaqqala, Şəkinin Baş Küngüt qalaları ilə oxşarlıq təşkil edir. F.Qədirov 
bu qalaların memari quruluşunu, həmçinin əldə etdiyi keramika nümunələrini müqayisə
edərək, Baş Küngüt qalasının III əsrdə, Kəldək Govurqalasının isə V əsrdən sonra (təxminən

VII əsrdə) inşa edildiyi, IX əsrdə təmir aparıldığı və XIII-
XIV əsrdək istifadə edildiyi fikrini irəli sürür. (Qədirov;
1984, s. 47-51).  

Kəldək Govurqalasının qalasının tədqiqi sonrakı 
illərdə arxeoloq N.Muxtarov tərəfindən davam 
etdirilmişdir. Onun  rəhbərliyi ilə 1996-cı ildə Kəldək çayı 
dərəsinə səfər edilmiş, el arasında Həzrət Əli qalası kimi 
tanınan Kəldək Gövurqalasına aid müdafiə qurğuları 
araşdırılmışdır. Sığınaq aşkar edilərək qeydiyyata 
alınmışdır. Bu sığınaq qaladan qərbdə Ağbulaq adlanan 
çay qolu ilə Qoturlu arasında, Çayqovuşandan başlayıb 
Yelaşan dağına qədər sirt kimi davam edən silsilənin 
mərkəzində, Qanı taladan 1,5 km cənuba doğru  olan 
ərazidə yerləşir. Sığınaq şimaldan təbii qayalarla, 
cənubdan süni olaraqdərin dərə yaradılmaqla müdafiə
olunur. Şərq və qərb tərəfdən sığınağı sərt dərələr əhatə

edir. (Muxtarov; 1996, səh 53). (Sxem 3. Kəldək Govurqalasının N.Muxtarov tərəfindən
hazırlanan sxem-planı).

Sonrakı il ərazidə tədqiqatlarını davam etdirən arxeoloq N.Muxtarov onu siklopik qala 
kimi qiymətləndirmiş, istehkamın şimal hissəsinin yaxşı öyrənilmədiyini və həmin hissədə
tikintinin davam etdiyini qeyd etmiş, onu şərti olaraq qalanın ikinci hissəsi və ya iç qala 
adlandırmışdır.N.Muxtarov, təqribən 100-120 m2 ərazisi olan bu hissəni şimaldan müdafiə
edən divarların mövcud hündürlüyünün 1,5-1,8 metr, qalınlığının 0,5-0,7 metr, uzunluğunun 
18 metr olduğunu, çoxbucaqlı bürclərlə möhkəmləndirildiyini qeyd etmişdir. Qalanın e.ə.
VIII-VII əsrlərdə mövcudluğu fikrini irəli sürən tədqiqatçı, onun fərqli sxem-planını 
hazırlamış, qala haqqında, onun həm də “Həzrət Əli” qalası adlandırılması, qala yaxınlığında 

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 142 Karabağ, Azerbaycan



 

 

olan “Namaz daşı” ilə bağlı xalq arasında olan rəvayətləri hesabatına daxil etmişdir.
(Muxtarov; 1997, s. 7-11).

Bəzi mütəxəssislər Kəldək Govurqalasının II-III əsrlərdə inşa edildiyifikrindədirlər.
(Məmmədova, Hacıyeva; 2013, s. 205).

NƏTİCƏ
Beləliklə, Şəki vilayətinə daxil olan müdafiə istehkamları haqda bəhs edərkən, onları 

sadəcə lokal xarakterli əlahiddə məntəqələr kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. Vilayətin 
vahid müdafiə kompleksinə daxil olan bu qurğular Şəki və Qəbələ vilayətlərini şimaldan 
Dərbənd və Dağıstanla, cənub istiqamətində isə Yaxın Şərq ölkələri və Xəzərlə əlaqələndirən
yolları və keçidləri, o cümlədən ərazidəki yaşayış məntəqələrini nəzarətdə saxlayır və
mühafizə edirdi. Onlar həmçinin ticarət yollarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi də
daşıyırdı. 

Müdafiə tikililəri  əhalinin son ümid yeri, sığınacağı olmaqla yanaşı, müəyyən bir tarixi 
dövr ərzində yaşayış yeri funksiyasını da yerinə yetirmişdir. Bu abidələr eyni zamanda onu 
inşa edən xalqın tikinti sənətinin səviyyəsini, memarlığın inkişaf dinamikasını, hərbi
memarlığın tələblərini və ölkənin müdafiə imkanlarını özündə əks etdirir.  

İstehkamların inşasında qədim və ilk orta əsr ənənələri qorunmaqla yanaşı, yerli 
xüsusiyyətlər, relyef və landşaft nəzərə alınaraq bir sıra memarlıq detalları da əlavə
edilmişdir.

Təbii və antropogen təsirlər nəticəsində deformasiyaya uğrayan, tədricən öz varlığını 
itirməkdə olan belə abidələrin mühafizəsi, revtavrasiya edilməsi və turizm marşrutlarına 
salınması kimi məsələlər öz aktuallığını saxlamaqdadır.
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ON THE SEMANTICS OF ARABIK LOANWORDS  IN THE OGHUZ LANUAGES

OĞUZ  DİLLƏRİNDƏ  ƏRƏB ALINMALARININ   SEMANTİKASINA DAİR.

DÜRDANƏ RƏHİMZADƏ

Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının

Bioloji, humanitar və ictimai elmlər şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Xülasə

Alınmaların dildə mövcudluğu haqqında  diçilikdə təzadlı fikirlərin  olmasına 
baxmayaraq, danılmaz bir faktdır ki,  alınmalar hər bir dilin leksik tərkibinin zənginləşməsi
yollarındandır. Dilçilik tarixində dilə alınmaların keçməsinə fərqli münasibətlər olmuşdur. 
Dilçilərin bir qismi alınmaların dili korlamasını qəti şəkildə iddia etdikləri halda, digər qrup 
dilçilər bunun normal hal olduğunu və dilin zənginləşməsi yollarından biri kimi qəbul edirlər.
Alınmaların aktiv təsiri şəraitində nəinki dilin leksik tərkibi artmış olur, həm də semantik lay   
genişlənir, üslubiyyatda və söz yaradıcılığında əsaslı dəyişikliklər baş verir. Buna baxmayaraq, 
alınma elementlərin dilə keçməsi dilin zəifliyinə və ya kasıblığına dəlalət etmir, əksinə , inkişaf 
qabiliyyətinin göstəricisidir.  

Dünya dillərinin bir çoxunda olduğu kimi  türk dillərində, o cümlədən Oğuz dillərində də
ərəb alınmalarının mövcudluğu məlum bir faktdır. Bu alınmalar  əsrlərdir ki, tərkibində olduğu  
dillərdə söz ehtiyatının bir hissəsini təşkil etməklə bərabər, hal-hazıra qədər müxtəlif 
proseslərdən keçərək dilin ən işlək qatlarına daxil olmuşdur və onların məruz qaldığı 
dəyişikliklər  keçdiyi dilin ərəb dili ilə müqayisədə malik olduğu struktur-qrammatik fərqlilik 
dərəcəsindən asılıdır. Türk dilləri ilə ərəb, dili məlum olduğu üzrə, müxtəlif struktur quruluşlara 
malik dillərdir. Flektiv dil quruluşuna malik ərəb dilindən alınmış sözlər aqqlütinativ dil 
quruluşuna malik türk dillərinə keçdikdə özünəməxsus xüsusiyyətlərinin bir çoxunu itirir və türk 
dillərinə uyğunlaşır. Bu uyğunlaşma təkcə fonetik, morfoloji aspektdə deyil, həm də leksik
istiqamətdə özünü göstərir. Daha dəqiq desək, dil inkişaf etdikcə onun leksik tərkibində yeni 
sözlər yaranır, köhnəlmiş sözlər aktivliyini itirərək dildən çıxır və s. Bu mənada ərəb dili də
istisna deyildir. İlk növbədə qeyd edək ki, ərəb dilinin müxtəlif dialektlərinin olması , hətta bu 
dialektlərin bir-birindən kəskin dərəcədə fərqlənməsi faktı mövcuddur. Lakin bunula yanaşı   22-
dən çox ərəb ölkəsi üçün ortaq olan ərəb ədəbi dili də mövcuddur ki, biz də məhz həmin dilə
istinad etmişik. 

Oğuz dillərinə keçmiş ərəb alınmaları leksik baxımdan bir çox dəyişikliklərə məruz qalır. 
Buraya əsasən sözün  mənasının dəyişməsi və müasir ərəb ədəbi dili üçün köhnəlməsi faktını aid 
etmək olar. Məruzədə ərəb dilindən türk dillərinə keçdikdən sonra məna dəyişikliyinə uğramış 
sözlərdən və müasir ərəb ədəbi dili üçün köhnəlmiş, lakin türk dillərində qorunub-saxlanılaraq 
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işlənən sözlərdən bəziləri haqqında məlumat verilir. Bu sözlərin ərəb dilindəki durumu və Oğuz 
dillərindən hər birindəki mənası müqayisəli bir şəkildə verilmişdir. 

Açar sözlər: Türk dilləri,  ərəb alınmaları, məna dəyişməsi, müqayisə

Abstract 

One of the main ways to enrich the lexicon of any language is to pick up words from other 
languages.As in many other world languages, the existence of Arabic loanwords in Turkic 
languages, including Oghuz languages, is a well-known fact in linguistics.These loanwords have 
passed through various processes as part of the vocabulary in the languages that contain these for 
centuries and entered the busiest layers of the language.The type of change depends on the 
degree of structural and grammatical differences between the language in which the words are 
spoken and the Arabic language.As Turkic and Arabic are known, they have different structural 
structures.Words derived from Arabic with an inflected language structure lose many of their 
features when they are transferred to Turkic languages with an agglutinative language 
structure.Here you can find many variations on phonetic, lexical, grammatical levels. The article 
talks about lexical-semantic changes, one of the most important of these changes.

It is known that the lexical composition of each language changes and updates over time. Many 
words, in turn, become obsolete and out of the lexical composition.At the same time, words that 
came into our language centuries ago have undergone significant changes in terms of semantic 
capacity over time.From this point of view, interesting changes are observed in the loanwords of 
Arabic origin in the Oghuz languages in comparison with the modern Arabic literary 
language.The article examines many of the loanwords from this tribe and compares the meaning 
of lexical units with both Arabic and Oghuz languages.

Keywords: Turkish languages, Arabic loanwords, comparison.

GİRİŞ
Müasir dilçilikdə, artıq qəbul olunmuş bir faktdır ki, alınmalar hər bir dilin leksik 

tərkibinin zənginləşməsi yollarındandır. Dilçilik tarixində dilə alınmaların keçməsinə fərqli
münasibətlər olmuşdur. Dilçilərin bir qismi alınmaların dili korlamasını qəti şəkildə iddia 
etdikləri halda, digər qrup dilçilər bunun normal hal olduğunu və dilin zənginləşməsi yollarından
biri kimi qəbul edirlər. “Dillər təkcə öz daxili imkanlarının hesabına deyil,   həm də qarşılıqlı 
təsir və qarşılıqlı zənginləşmə hesabına inkişaf edir. Hər iki halda bu,  cəmiyyətin inkişafının 
bəhrəsi olan  sosial faktorlarla ... bağlıdır” (2-18) Alınmaların aktiv təsiri şəraitində nəinki dilin 
leksik tərkibi artmış olur, həm də semantik lay   genişlənir, üslubiyyatda və söz yaradıcılığında 
əsaslı dəyişikliklər baş verir. Buna baxmayaraq, alınma elementlərin dilə keçməsi dilin zəifliyinə
və ya kasıblığına dəlalət etmir, əksinə , inkişaf qabiliyyətinin göstəricisidir.(1-13) Bu barədə
İ.A. Boduen de Kurtenenin  fikri də maraq doğurur: Dil özü-özünü inkişaf etdirən bir varlıqdır və
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insan şüurunun ona təsiri minimaldır. (1- 17 )   Beləliklə, dildə olan aınmalara münasibət
ziddiyyətli olaraq qalmaqdadır.

Dünya dillərinin bir çoxunda olduğu kimi  türk dillərində, o cümlədən Oğuz dillərində də
ərəb alınmalarının mövcudluğu danılmazdır. Bu alınmalar  əsrlərdir ki, tərkibində olduğu  
dillərdə söz ehtiyatının bir hissəsini təşkil etməklə bərabər, hal-hazıra qədər  müxtəlif 
proseslərdən keçərək dilin ən işlək qatlarına daxil olmuşdur.  Belə sözlərin məruz qaldığı 
dəyişikliklərin keyfiyyəti və növü keçdiyi dilin ərəb dili ilə müqayisədə malik olduğu struktur-
qrammatik fərqlilik dərəcəsindən asılıdır. Türk dilləri ilə ərəb dili, məlum olduğu üzrə müxtəlif 
struktur quruluşlara malik dillərdir. Flektiv dil quruluşuna malik ərəb dilindən alınmış sözlər
aqqlütinativ dil quruluşuna malik türk dillərinə keçdikdə özünəməxsus xüsusiyyətlərinin bir 
çoxunu itirir və türk dillərinə uyğun xüsusiyyətlər kəsb etməyə başlayır. Belə uyğunlaşma bir 
çox aspektlərdə getsə də,  fonetik və leksik-semantik dəyişikliklər daha çox maraq doğurur. 
Fonetik, morfoloji, sintaktik səviyyələrdə adaptasiya mövzusunda diqqət cəlb edən məqamlar 
çox olsa da, bu məqalədə semantik  dəyişikliklərdən söhbət gedəcək.  

Oğuz dillərinə keçmiş ərəb alınmalarında leksik-semantik baxımdan baş verən
dəyişiklilklərdən danışarkən, əsas iki  istiqamət diqqət çəkir:  
1) Məna dəyişməsi, buraya semantik daralma və genişlənməni də daxil etmək olar;  
2) Keçdiyi dildə işlənməkdə olan sözlərin mənbə dildə işləkliyini itirməsi.  

Keçdiyi dildə mənasını  dəyişmiş alınmalar. 

Məlumdur ki, dilin leksik qatı, dilin ən çevik hissəsidir. Zaman keçdikcə alınmaların bir qisminin 
mənası dəyişir və bu proses mənbə dillə müqayisədə dəyişmiş olması ilə yanaşı, həm də keçdiyi 
dillərin öz arasında da semantik fərqlilik yaratmış olur. Belə sözlərdən bir neçəsini nəzərdən
keçirək. 

Məqsəd sözü ərəb dilində ḳṣd kökündən gələn "məqsəd hədəf"
mənalı  maḳṣad مقصد sözündəndir. Ərəb dilində ḳaṣada قََصدَ  "hədəflədi" sözü üçköksamitli 
(qaṣadə) ”قََصدَ “ feilinin mafˁal modeli üzrə düzəlmiş məsdəridir. Qeyd olunan feil müxtəlif 
mənalarda işlənir:1) Harasa yollanmaq, getmək ( إِلَى); 2) Nə isə etmək niyyətində olmaq; 3) Nəyi 
isə nəzərdə tutmaq ( ِب); 4) Nədəsə qənaət etmək (فِي) (1-640) Lakin “ ٌَمْقَصد” (maqṣadun) sözü ərəb
dilində işlədilmir. Ərəb dilinə aid ikidilli lüğətlərdə “məqsəd” mənasında bir çox isim vardır. 
Bunlar arasında “ ٌَھدَف” (hədəfun), “ ٌَغَرض” (ğaraḍun), “َمْرًمى” (mərmən) və (ğayətun) ”َغایَةٌ “ (4-
1074) özlərini göstərmək olar.

أَنَّھُ َما َجاَء ِلَھذَا اْلغََرِض َوْحدَهُ.بَْیدَ أَنَّھُ تََمالََك نَْفَسھُ بُِسْرَعٍة ِحینََما فَكََّر فِي أَنَّھُ َال یَْمِلُك َشْرَوى نَِقیٍر، َوَطْمأََن نَْفَسھُ بِ 

(Beydə ənnəhu təmələkə nəfsəhu bisurʻatin ḥinəmə fəkkəra fi ənnəhu lə yəmliku şərva 
naqırin va ṭamʼənə nəfsəhu biənnəhu mə cəʼə lihəzəl-ğaraḍı vaḥdəhu). Lakin o, cibində bir qara 
qəpiyinin olmadığını düşünüb, tez özünü ələ aldı, üstəlik təkcə bu məqsədlə gəlmədiyini də
xatırlayıb, tam sakitləşdi.(5)

Azərbaycan dilində məqsəd sözü “əldə edilməyə, nail olmağa çalışılan, qəsd olunan şey; 
məram, niyyət, arzu” mənasındadır. Məqsədə nail olmaq. - Qaldırdı əşk dün məni ol asitanədən; 
Kim, məqsədim mənim dəxi ol asitanədir.(Füzuli). Bu söz bir çox birləşmələrin tərkibində 
işlənir: “arzu etmək...niyyətində olmaq” mənasında məqsədə (...məqsədinə) düşmək ifadəsi–
Əlifba qəbul etmək məqsədinə düşmüş millət latın sistemini qoyub heç vədə ərəb sisteminə raqib 
olmaz.(F.Ağazadə).–“arzusuna nail olmaq, istədiyinə çatmaq, arzusu həyata keçmək” mənasında 
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məqsədə (məqsədinə) yetmək (yetişmək, çatmaq) ifadəsi- Cuma məqsədə yetişmək ümidinin 
artdığını duyub düşündükcə daha çox qorxmağa başlayırdı.(Ə.Əbülhəsən). Bu sözdən düzəlmiş  
məqsədəuyğun(luq), məqsədli(siz) kimi sözlər işlənir. ( 6) Türk dilinə aid lüğətlərdə bu sözün iki 
variantda yazılışına rast gəlirik, sonunda d samiti və t samiti ilə: maksad-maksat. Osmanlıcaya 
aid lüğətlərdə bu sözün yalnız d samiti ilə olan variantı qeyd edildiyinə görə belə nəticəyə
gəlmək olar  ki, öncədən bu söz mənbə dildəki variantına daha yaxın formada  işlənmiş, 
sonradan son samitin tələffüzündəki karlaşma yazıya keçmişdir. Mənası eynidir: İstənilən,
nəzərdə tutulan şey, niyyət, amal, qayə: İlm ise maksad eğer ârif-i nefs ol Gālib / Kendini
bilmeyen âdem gibi nâdân olmazuuyyy (Leskofçalı Nâci). Maksadımız Galata hakkında kısa bir
fikir vermektir (Ahmed Midhat Efendi). (17) Həm Azərbaycan dilində, həm də türk dilində bu 
sözün həm məqsəd/maksat, həm də məqsud\maksut formasına rast gəlinir. Mənaları demək olar 
ki, eyni olan bu sözlər ərəbcə eyni kökdən müxtəlif modellər üzrə yaranmış sözlərdir: məqsud –
mufaul, məqsəd- müfaal modeli üzrə düzəlib. Türk dilinin izahlı lüğətində bu sözün iki mənada 
işləndiyi göstərimişdir:1) bilinməsi istənilən , nəzərdə tutulan: Oldum garîk-i bahr-ı hatâ ey dil
el-aman / Sa’y et hulâsa sâhil-i maksûda er heman (Fıtnat Hanım). Dehre geldik etmeden i’mâl
hayyât-ı kader / Kaldı dükkân-ı ademde câme-i maksûdumuz (Leskofçalı Gālib).2) (isim) qayə,
məqsəd : Pes bu varlıktan aceb maksûdu ne / Aşk ile dinle eriş maksûduna (Süleyman
Çelebi). Ol zât-ı şerîfe yaraşır da’vî-i himmet / Kim oldu ne dünyâ ana maksûd ne de
ukbâ (Rûhî-i Bağdâdî’den). Niyâzî’ye nasîb olsa varıp maksûdu bulsa / Safâ vü zevk ile dolsa ne
güzeldir ne güzeldir (Niyâzî-i Mısrî).
Klassik türk dilində bu sözün müənnəs forması da eyni mənada sifət kimi işlənir: maksude

Merâtib-i maksûde: İstenilen, amaçlanan mertebeler.(17)
Fənn ٌّفَن (fənnun) sözünün ərəbdilli lüğətlərdə aşağıdakı mənaları verilir:

1)İncəsənət; peşə, sənət; vərdiş; 2) Sərbəst peşə;  3) Elm; 4)Texnika; 5)Sahə (3- 610) Ərəb 
dilində fnn kökündən olan fann فَنّ    "üsul, hünər, bacarıq" sözündən alınmışdır. Azərbaycan 
dilində fənd( hər hansı bir işi görmənin texnikası) mənasını da verən bu sözün “ tədris edilən 
elm sahəsi” mənası isə 1830-cu illərdən etibarən yaranmışdır. (9) Azərbaycan dilindən fərqli 
olaraq, ərəb dilində “fənn” mənasında  işlədilməyən bu söz mənbə dildə tərtib edilən mətnlərdə 
daha çox “incəsənət” mənasında yer alır.
ْبدَاعِ َواْلفَّنِ ُكلُّھَ ا تُْعَرُض ُمتََجاِوَرةً فِي دَاِر ُسوذْبِي بِلُْندَُن  ِ تَُعبُِّر فِیَما بَْینََھا َعْن ُعُصوٍر ِمَن اْإلِ َمْجُموَعةٌ ِمْن َرَوائِعِ اْلفَّنِ اْلعَالَِمّي

ِضْمَن َمْعِرِض «َرَوائِعِ اْلفَّنِ اْلعَالَِمّيِ تَتََحاَورُ »
(Məcmuʻatun min ravaʼiʻil-fənnil-ʻaləmiyyi tuʻabbiru fimə beynəhə ʻan ʻuṣurin minəl-ʼibdəʻi 

val-fənni kulluhə tuʻraḍu mutəcəviratən fi dəri suzbi bilundunə ḍımnə məʻrıḍı ravaʼiʻil-fənnil-
ʻaləmiyyi tətəḥavaru) (7)

Yaradıcılıq və incəsənətlə zəngin əsrləri canlandıran dünya incəsənətinin bir qrup şah əsəri 
Londondakı “Sotheby's” hərrac evində təşkil olunan “Dünya incəsənətinin şah əsərləri söhbət 
edir” mövzusunda sərgidə yan-yana nümayiş etdirilir.
Ərəb dilində “fənn” sözünü “ ٌَمادَّة” (məddətun) ismi ilə ifadə edirlər.

َوَكاَن ُرَؤَساُء دَُوِل َمْجِلِس تَعَاُوِن الدَُّوِل النَّاِطقَِة بِاللُّغَِة التُّْرِكیَِّة (اْلَمْجِلِس التُّْرِكّيِ)، اتَّفَقُوا َعلَى تَدِْریِس َمادَّةِ "التَّاِریخِ التُّْرِكّيِ 
ِة اْلَمْجِلِس التُّْرِكّيِ بِتَاِریخِ 23 أَُغْسُطَس/ آَب 2012. اْلُمْشتََرِك" فِي ثََالِث دَُوٍل، ِخَالَل قِمَّ

(Va kənə ruʼəsəʼu duvali məclisi təʻavunid-duvalin-naṭıqati bil-luğatit-turkiyyəti ʼəl-məclisit-
turkiyyi ʼittəfəqu ʻalə tədrisi məddəti ʼət-tərixit-turkiyyil-muştəraki fi sələsi duvalin xilələ 
qımmətil-məclisit-turkiyyi bitərixi sələsətin va ʻişrinə ʼəğusṭusə əbə ʼəlfeyni va ʼisnətə ʻaşəratə)
(8)

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv ölkələrin dövlət başçıları təşkilatın 23 
avqust 2012-ci il tarixdə keçirilən zirvə toplantısında üç ölkədə “Müştərək türk tarixi” fənninin 
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tədrisi ilə bağlı razılığa gəliblər.
Müasir türk dilinin izahlı lüğətində fen sözünün aşağıdakı mənalarda işlənməsi göstərilir: 1. 

Fizik, kimya, matematik ve biolojiye verilen ortak ad: Fen fakültesi. 2. Fizik, kimya, matematik 
ve biyolojiden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik: Edison, bilimden çok 
fenne hizmet etmiştir. 3. Bilim, bilgi: "Hocalar dinde, hekimler fendeayıp yok, derlerdi." -F. R. 
Atay. 4. mec. Hile, hilekârlık: "Erkeğin en budalası yine karısını aldatmak fennini bulur." -H. R. 
Gürpınar. fennini almak (veya kapmak) bir işin inceliklerini, püf noktalarını kavrayıp o alanda 
usta olduğunu göstermeye başlamak.  fen bilimi, fen bilimleri.

Azərbaycan dilindəki məna türk dilindən bir qədər fərqlidir:1. Elm, bilik sahəsi, tədris obyekti: 
Riyaziyyat fənni. Zoologiya fənni, kabineti. - [Teymur müəllim] yalmz sinifidə deyil, kənarda 
da öz sevimli fənni coğrafiyadan saatlarla danışmağı sevərdi. (Ə.Sadıq).Göründüyü kimi 
dilimizdə bu söz yalnız bir neçə elm sahəsinə deyil, bütün sahələrə aid olan tədrisi nəzərdə tutur. 
Bu sözün türkcədə işlənən “üsul, fənd” mənası isə lüğətdə göstərildiyi kimi tarixən Azərbaycan 
dilində də olmuşdur:Yaman gündə tamam durub kənara; İstər bir fənn ilə özün qurtara. 
(Q.Zakir). Hər fənn ediriksə, işimiz tutmayır əsla; Ax!..Ax!.. O keçən günlərimiz noldu, xudaya. 
(M.Ə.Sabir).3.Elm, texnika, bilik. Bəlkə bir vaxt elm və fənn bərəkətindən bu işlər 
düzələ.(C.Məmmedquluzadə). Elmi, fənni, sənəti; Hər yana kitab yayır. (M.Seyidzadə.) (6)

Mərtəbə ismi ərəb dilindən alınıb, məna dəyişikliyinə uğramış sözlərdəndir. Bu sözün 
hal-hazırda ərəbdilli lüğətlərdə ifadə etdiyi mənalar aşağıdakılardır:1)dərəcə, pillə; 2) mərtəbə
(riyaziyyatda: təkliklər, onluqlar və s.) 3) təbəqə, zümrə;4)sort, növ, çeşid; 5)yer (idmanda); 6) 
döşək; 7) skamya (3-286)

د َصَالح أَدَاًء َرائِعًا بِِرْفقَِة فَِریِق ِلیِفْربُول، الَِّذي یَْحتَلُّ اْلَمْرتَبَةَ الثَّاِلثَةَ فِي جَ  ُم ُمَحمَّ دَْوِل تَْرتِیِب الدَّْوِري اْإلْنِجِلیِزّيِ یُقَدِّ
اْلُمْمتَاِز ِلُكَرةِ اْلقَدَِم.

(Yuqaddimu muḥamməd ṣaləḥ ədəʼən raʼiʻan birifqati fəriqi lifirbul əlləzi yəḥtəllul-
mərtəbətəs-səlisətə fi cədvali tərtibid-dauri əl-inciliziyyil-mumtəzi lukuratil-qadəmi) Məhəmməd
Salah futbol üzrə İngiltərə premyer liqasında 3-cü pillədə qərarlaşan Liverpul komandası ilə
gözəl oyun nümayiş etdirir.(10)

“Binanın mərtəbəsi” mənasını bildirmək üçün isə ərəb dilində sözündən (ṭabıqun) ”َطابِقٌ “
istifadə olunur.

ْن أَْبَحُث، ثُمَّ دَلَّنِي َعلَى ا یِّدَةِ شِمیتز فِي الطَّابِِق الثَّاِلِث.لَِكْن ِحینَئٍِذ َخَرَج َرُجٌل ِمَن اْلبَْیِت، َوَسأَلَنِي َعمَّ لسَّ
(Ləkin ḥinəʼizin xaracə raculun minəl-beyti vasəʼələni ʻammən əbḥasu summə dəlləni

ʻaləs-seyyidəti şmitz fiṭṭabıqıs-səlisi)
Lakin bu vaxt evdən bir kişi çıxıb, kimi axtardığımı soruşdu. Sonra məni 3-cü mərtəbədə

yaşayan xanım Şmitzin yanına göndərdi.
Azərbaycan dilindin izahlı lüğətində bu sözün beş mənası göstərilib: 1) Evin üst-üstə tikilmiş 

qatlarının hər biri; qat. 5-ci mərtəbə. 2)Bir səviyyədə, üfüqi vəziyyətdə yerləşmiş şeylər sırası. 3) 
(məcazi mənada)Rütbə, mənsəb, vəzifə, məqam, dərəcə.Mərtəbəyə çatmaq.. Onlar dövlətin 
qayğısı və öz istedadları, əməkləri sayəsində bu mərtəbəyə çatıblar.(Mir Cəlal). 4)Miqdar, 
qədər, dərəcə.“O dərəcədə, o qədər”mənasında bir mərtəbədəifadəsi işlənməkdədir: Nadanlıq
gözlərini bir mərtəbədə kor edibdir ki, namümkündür, söz, nəsihət ilə bunlara bir şey 
qandırasan.(N.Nərimanov). 5) Klassik ədəbiyyatda dəfə, kərə mənasında rast gəlinir: Ala gözlər 
nərgisi-məstanə tək şəhlalanır; Elə ki, süzgünləşir, yüz mərtəbə zibalanır.(M.P.Vaqif).Həzar 
mərtəbə şirindi noğlu şəkkərdən.(S.Ə.Şirvani).

Müasir türk dilində daha dar məna tutumu olsa da yenə bir neçə mənası var:1) Pillə, dərəcə,
sıra: Ellisinde yaşın yarısın geçti / Altmışında yoluma yokuş düştü / Yetmişinde biraz tebdîlim
şaştı / Mertebe mertebe indirdin beni (Karacaoğlan). Olgunluk mertebesine ermiştim de farkında
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değildim (Safiye Erol). 2) Rütbə, pâye: “Ûlâ evveli mertebesi.” “Müşir mertebesi.” Hikmetin
mertebesi büyüktür (Kâtip Çelebi’den Seç.). Ne kadar büyük, mânevî mertebesi ne kadar yüksek
olursa olsun şâir şâirdir (Ahmet H. Tanpınar).3. Bu, şu, o sözləri ilə   “miqdar, qədər, ölçü”
mənasını bildirir: Askerin bu mertebe gemi savaşı ettiği mâlûm değildir (Kâtip Çelebi’den
Seç.). Nedir bu mertebe aşkın muhâcemâtı bana (Muallim Nâci). (17)

Oğuz dillərində mənasını dəyişmiş xeyli miqdarda söz vardır. Onlardan bir neçəsinin müasir
ərəb dilində mənalarına baxaq: ziyafət-qonaqpərvərlik;lüğət – dil; müharibə - mübarizə; təklif –
iş tapşırma; mərtəbə - dərəcə, təbəqə, riyaziyyatda mərtəbə(təklik, onluq),döşək, skamya; məktəb
– parta; ömür – yaş (5yaş, 10 yaş və s.); istiqamət –doğruluq, düzlük; rəvayət – roman nazir –
məktəb direktoru; rahat – istirahət; müqayisə - müqayisə (iqtisadi mətnlərdə); düstur –
konstitusiya; məzənnə -daş-qaş və s.

Müasir ərəb ədəbi dili üçün köhnəlmiş sayılan sözlər.
Artıq qeyd olunduğu kimi ərəb alınmalarının bir çoxu türk dillərinə keçdiyi dövrdə malik 

olduqları semantik mənanı qoruyub saxlmışlar. Bütün dillər kimi ərəb dili isə inkişaf etmiş və
onun leksik tərkibində müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Yəni bəzi sözlər köhnələrək dildən
çıxmış, dilə yeni sözlər daxil olmuşdur. Müasir ərəb dili üçün köhnəlmiş sözlərin bir qismi isə
türk dillərində, o cümlədən Oğuz dillərində qalmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ərəb ədəbi dili 
dedikdə, bütün ərəbdilli ölkələr üçün ortaq olan ərəb dili nəzərdə tutulur. Beləliklə, belə
sözlərdən bəzilərinə nəzər salaq:  

Qiyabi sözü “غیب” köklü “ ََغاب” (ğabə) boş feilindən yaranıb, “ ٌِّغیَابِي” (ğiyəbiyyun) şəklində
lüğətlərdə3-576) yer alsa da, qeyd olunan mənanı ərəb dilində ifadə etmək üçün “ ٌ  ”ُمَراَسلَة
(murasələtun) sözündən istifadə edilir.

Təsadüfən zərfi ərəb dilində “qarşılaşmaq, bir-birinə rast gəlmək; təsadüf etmək; üst-üstə
düşmək” mənalarını verən VI bab “ َتََصادَف” (taṣadəfə) feilindən yaransa da, ərəb dilində
işlədilmir. Onun yerinə eyniköklü sözlərdən yaranmış “ َِعْن َطِریِق اْلُمَصادَفَة” (ʻan ṭariqil-muṣadəfəti) 
və دْفَةِ “ ifadələrindən istifadə (biṣ-ṣudfəti) ”بِالصُّ olunur.

، َلْم یَْعِرْف أََحدٌ بَِخبَِر َوفَاةِ بِیتُْروْف إِالَّ َعْن َطِریِق اْلُمَصادَفَِة، إِذْ اتََّصَل بِِھ اْلُمْخِرُج »یُوُرو ِنیُوزْ «َمْوقِعِ َوبَِحَسِب 
ةِ اْألُولَى َعْبَر  -اْألَْلَمانِيُّ َكاْرْل ُشوَماَخرْ  ِة بِیتُْروْف ِلْلَمرَّ َف اْلعَالََم بِِقصَّ ِسْبتَْمبََر، لَِكنَّ اْبنَھُ  7ِلتَْھنِئَتِِھ بِِعیِد ِمیَالِدِه فِي  -فِیْلمٍ الَِّذي َعرَّ

 ِدیِمتِْري ِبیتُْروْف أَْخبََرهُ أَنَّ َواِلدَهُ قَدْ تُُوفَِّي.
(Va biḥasəbi mauqiʻi yuru niyuz ləm yəʻrif ʼəḥadun bixabəri vafəti bitruf ʼillə ʻan ṭariqil-

muṣadəfəti ʼiz ʼittaṣalə bihil-muxricul-ʼəlməniyyu kərl şuməxar əlləzi ʻarrafəl-ʻaləmə biqıṣṣati 
bitruf lil-mərratil-ʼulə ʻabra filmin litəhniʼətihi biʻidi milədihi fi səbʻi sibtəmbəra ləkinnə ʼibnəhu 
dimitri bitruf ʼəxbərahu ʼənnə validəhu qad tuvuffiyə) (11)

“Euronews” saytının məlumatına əsasən, Petrovun vəfatı xəbərini hamı təsadüfən eşidib, 
belə ki, mərhumun həyat hekayəsini ilk dəfə dünyaya filmdə təqdim edən almaniyalı rejissor Karl 
Şumaxer 7 sentyabr tarixində ad gününü təbrik etmək üçün ona zəng vurduğunda oğlu Dimitri
Petrov atasının öldüyünü xəbər vermişdir.

دْفَِة فِي أَحَ  .َوقَْبَل أَْن یَْلتَِحَق بِاْلَجاِمعَِة، أَْعَطى ُشوْن اْلَخاتَِم إِلَى ِدیْبَرا، لَِكنََّھا نَِسیَتْھُ بِالصُّ ِق فِي بُوْرتَْالْندْ  ِد َمَراِكِز التََّسوُّ
(Va qablə ʼən yəltəḥiqa bil-cəmiʻati ʼəʻṭa şun ʼəl-xatimə ʼilə dibra ləkinnəhə nəsiyəthu 

biṣ-ṣudfəti fi ʼəhadi mərakizit-təsəvvuqi fi burtlənd) (12)
Şon universitetə qəbul olmamışdan qabaq Debraya üzük versə də, qız onu təsadüfən

Portlenddəki ticarət mərkəzlərindən birində unutmuşdu.
Tənqid sözü ərəb dilində əsas mənalarından biri “tənqid etmək” olan “ َنَقَد” (nəqadə) feilindən
yaranıb, qrammatik forma etibarilə II babın məsdəri olsa da, həmin babda nəinki məsdər, hətta 
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feil kimi də işlənməsinə rast gəlinmir. “Tənqid” mənasında eyni kökdən yaranıb, müvafiq olaraq 
I və VIII babın məsdərləri olan “ ٌنَْقد” (nəqdun) və .sözləri işlədilir (ʼintiqadun) ”إِْنتِقَادٌ “

ھَ إِلَْیِھ دَْوًما فِي َھذَا  ِفدْ ِمنَ َواتََّھَم ُكُروْیْف َمْوِریِنیُو بِأَنَّھُ: لَْم یَُكنَّ یَْوًما اِالْحتَِراَم ِللنَّاِدي اْلَكتَالُونِّيِ، َكَما لَْم یَْستَ  النَّْقِد الَِّذي ُوّجِ
أِْن.  الشَّ

(Va ittəhəmə kuruyf mauriniyu bi’ənnəhu ləm yəkunnə yaumən ’əl-’iḥtiramə lin-nədil-
kətəluniyyi kəmə ləm yəstəfid minən-nəqdi əlləzi vuccihə ’ileyhi daumən fi həzəş-şə’ni)(13)

Kroyf Mourinyonu ittiham edərək, onun katalon klubuna heç vaxt hörmətlə
yanaşmadığını, hətta bu məsələdə ona yönələn tənqiddən heç bir nəticə çıxarmadığını bildirib.

Əsarət sözü kök etibarilə ərəbdilli lüğətlərdə “əsir götürmək” mənasında verilən “ َأََسر” 
(ʼəsəra) feilindən yaransa da, qeyd edilən ismə nəinki mənbə dildə olan ədəbiyyat nümunələrində
və mətbuatda, ümumiyyətlə, lüğətlərdə rast gəlinmir. “Əsarət” mənasını ifadə etmək üçün ərəb
dilində əsasən “ ٌُعبُوِدیَّة” (ʻubudiyyətun) sözündən istifadə olunur.

ِرِمنَاْلعُبُوِدیَِّةفِیِمْصَر،َویَتَنَاَولُونَِخَاللَھُ"ُخْبَزاْلفَقْ  ُرویَْحتَِفُالْلَیُھودُبَِھذَااْلِعیِدفِیِذْكَرىالتََّحرُّ ِر"الَِّذییُعَدُّدُونَاْستِْخدَاِماْلَخِمیَرةِ،ِألَنَُّھْمَحضَّ
 اَك.ُھِحینََماَخَرُجواِمْنِمْصَرَولَْمَیُكْنلَدَْیِھْمَشْيٌءآَخُرآنَذَ 

(Yəḥtəfilul-yəhudu bihəzəl-ʻidi fi zikrat-təḥarruri minəl-ʻubudiyyəti fi mıṣra va 
yətənəvalunə xilələhu xubzəl-faqri əlləzi yuʻaddu dunə ʼistixdəmil-xamirati liʼənnəhum
ḥaḍḍaruhu ḥinəmə xəracu min mıṣra va ləm yəkun lədeyhim şeyʼun əxəru ənəzəkə) (14)

Yəhudilər bu bayramı Misirdə köləlikdən (əsarətdən) azad olmanın ildönümündə qeyd 
edir, maya istifadə etmədən hazırlanan “yoxsulluq çörəyi” yeyirlər, belə ki, onu Misiri tərk 
etdikləri vaxt heç nələri olmayanda bişirirdilər.

Bu sözün etimologiyasına baxsaq Asr kökündən gələn isāra(t)  "dusdaq olma"  إسارة
sözündən alınmışdır. Ərəbcə  asīr dusdaq" sözünün"  أسیر fiˁāla(t) modeli üzrə yaranmış 
məsdəridir. Türk dillərində mövcudluğu bu dillərə keçdiyi dövrlərdə ərəb dilində də olmasını, 
daha sonrakı dövrlərdə köhnələrək işlənməməsi ehtimalını verir. Türk dilində esaret 1. Kölelik, 
tutsaklık, esirlik: Esaretimin geri kalan müddetini bu ümitle geçirmeye başladım. (A. Midhat). 2. 
Boyunduruk: İlim ve teknik bugün insanı tabiatın esaretinden kurtaran çeşitli vasıtalar icat 
etmiştir. (M. Kaplan). 3. Məc. Hâkimiyet altında bulunma. esarette kalmak uzun süre esir olarak 
bulunmak.

Millətsözü dilimizə ərəb dilindən keçsə də, mənbə dildə ismi qətiyyən (millətun) ”ِملَّةٌ “
işlədilmir, mll kökündən gələn milla(t) din, ayin, bir din və ayinə"  ملّة bağlı cəmiyyət" sözündən
alınmışdır. Türk dilinin etimoloji lüğətində göstərildiyi kimi söz XX əsrin əvvəllərindən etibarən
“dini cəmiyyət” mənasını itirmiş və bugünkü mənasını almışdır. Ərəb dilində hal-hazırda bu 
mənada “ ٌة kəlməsindən istifadə (ʼummətun) ”أُمَّ olunur.

َونَقَلَتِاْلِوَكالَةَُعْنَمْوقِعِ 
دٌالشَّْمَرانِي،نََشَربَیَانًاَقِصیًراَعلَى "تِِویتَْر" كَ "َمْجُموَعِةَساْیتِْلِالْستِْخبَاَراِت"،َوُھَوَموْ  ،أَنَُّمْطِلقَالنَّاِر،ُمَحمَّ ْعَالَماْلِجَھاِديَّ تَبَِفیِھ: قِعٌیَُراقِبُاْإلِ

." ّرِ ٍةِللشَّ لَتْبِأَْكَمِلَھاإِلَىأُمَّ ،أَْمِریَكاقَدْتََحوَّ ّرِ  "أَنَاِضدَّالشَّ
(Va nəqalətil-vıkələtu ʻan mauqıʻi məcmuʻati səyt lil-ʼistixbərati va huva mauqiʻun 

yuraqibul-ʼiʻləməl-cihədiyyə ʼənnə muṭliqan-nəri muḥammədun ʼəş-şəmrani nəşəra bəyənən
qaṣıran ʻalə tivitər kətəbə fihi ʼənə ḍıddəş-şərri ʼəmrikə qad təḥavvalət biʼəkməlihə ʼilə ʼummətin 
liş-şərri) (15)

Agentlik cihadyönümlü medianın fəaliyyətini izləyən “SITE Intelligence Group”a 
istinadən bildirmişdir ki, atəş açan Məhəmməd əl-Şəmrani “Twitter”də yazdığı qısa şərhdə
bunları deyib: “Mən Şərə qarşıyam. Amerika (amerikalılar) bütövlükdə şər dövlətinə (Şəri 
dəstəkləyən millətə) çevrilib”.

Nəşriyyat"yaydı, saçdı, dağıtdı" mənasında işlənən “ َنََشر” (nəşəra)  feilindən faˁl modeli 
üzrə yaranmışdır. “Nəşriyyat” sözü ərəb dilində nə lüğətlərdə, nə də mənbə dildə tərtib olunmuş 
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mətnlərdə Azərbaycan dilindəki variantda və mənada işlədilmir. “Nəşriyyat” mənasını ifadə
etmək üçün ərəb dilində  birləşməsindən (hərfən: “nəşr evi” deməkdir) (dəru nəşrin) ”دَاُر نَْشرٍ “
istifadə olunur.

َ دَاًءِمْنَشْھِرفِْبَرایَِرُشبَاَطاْلقَاِدِمتَْصدُُردَاُرنَْشٍرِمْصِریَّةٌالنُّْسَخةَاْلعََربِیَّةَِمْنَمَجلَِّةنَاِشیُونَاْلجِ إِْبتِ  بَابِالَّتِیتُتَْرَجُمإِلَىأ یُوْجَرافِیَكاْألَْمِریِكیَِّةِللشَّ
 لُغَةً. 14ْكثََرِمْن 

(ʼİbtidəʼən min şəhri fibrayira şubaṭal-qadimi taṣduru dəru nəşrin mıṣriyyətun ʼən-
nusxatəl-ʻarabiyyətə min məcəlləti nəşiyunəl ciyucrafik ʼəl-ʼəmrikiyyəti liş-şəbəbi əlləti 
tutərcəmu ʼilə ʼəksəra min ʼərbəʻa ʻaşratə luğatən) (16)

Gələn fevral ayından etibarən Misir nəşriyyatı gənclər üçün 14-dən çox dilə tərcümə
olunmuş Amerikanın “National Geographic” jurnalının ərəb versiyasını çap edəcək.

Türk dilidə bu söz var“neşriyat” , lakin köhnəlmək üzrədir, bu mənada daha çox yayın 
sözü işlənir.

NƏTİCƏ: 
Məlumdur ki, hər birin dilin inkişafı onun tarixixnin araşdırılmasından birbaşa asılıdır. 

Türk dillərinin, eləcə də Oğuz dillərinin tarixinin önəmli bir dövrü ərəb alınmalarının dilə
keçməsini şərtləndirmişdir. Oğuz dillərində ərəb alınmalarının araşdırılması həm ümumilikdə
türk dillərinin tarixinin, həm də  müasir türk dillərində baş verən bir çox proseslərin səbəbinin 
araşdırılması üçün çox önəmlidir. Ərəb alınmalarının türk dillərində təhlili göstərir ki, bu sözlər
yeni mühitdə uzunmüddətli adaptasiya dövrü keçir. Nəticədə bir çox aspektlərdə olduğu kimi, 
semantik aspektdə də önəmli dəyişikiliklərə uğrayır. Belə ki, bu  alınmaların bir hissəsi dilin öz 
malına çevrilir, yəni o qədər böyük işləklik kəsb edir ki, dilçi olmayanlar həmin sözlərin dilin öz 
sözləri olmasından şübhə belə etmirlər. Digər qisim sözlər isə semantik dəyişikliyə uğrayaraq, 
ya mənasını tamamən dəyişir, ya da semantik cəhətdən genişlənir və ya daralır. Ərəb
alınmalarının bir qismi də türk dillərində qorunub  saxlanıldığı halda , müasir ərəb ədəbi dilində
işləkliyini itirmiş olur. Məhz belə sözlərin araşdırılması nəinki türk dillərinin, eləcə də ərəb ədəbi
dilinin tarixinin araşdırılıması üçün önəmli əhəmiyyət kəsb edir.  
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          XÜLASƏ
İntihar sosioloji, psixoloji, bioloji, o cümlədən də, fəlsəfi bir problem olmaqla yanaşı, 

ədəbi fikrin də nəzərindən qaçmamış, bədii təfəkkür tərzinin formalaşdığı andan, yəni mifoloji 
düşüncə tərzindən başlayaraq müasir dövrün ədəbiyyatınadək istər Şərq, istərsə də Qərb ədəbi-
bədii nümunələrində rast gəlinən bir fenomendir. Bu baxımdan da diqqəti ən çox cəlb edən
ədəbiyyatlardan biri də müasir Amerika ədəbiyyatıdır ki, istər yarandığı dövrdən etibarən özündə
suisid ab-havası daşıyan ədəbi-bədii fikri, istərsə də əsərlərində özünəqəsd psixologiyasını əks 
etdirməklə kifayətlənməyib intihar edən yazıçıları ilə seçilir. Məsələn,  Cek London, Silvia Plat, 
C.Rendl, Maykl Doris və s. kimi yazıçılar bu qəbildəndir.

İntihar fenomeninin ədəbi mühitə və yaranmaqda olan ədəbiyyata təsirindən danışarkən
müstəmləkə dövründəki ABŞ ədəbiyyatı da diqqətimizi çəkməkdədir. Belə ki, 1607-ci ildən
başlayaraq 1700-cü illərin sonuna qədərki dövrü əhatə edən və əsasən ingilis ədəbiyyatının təsiri 
altında formalaşmaqda olan kolonial Amerika ədəbiyyatında yazıların əksəriyyəti tarixi, dini və
praktiki idi. Məhz o dövrə aid formalaşmaqda olan ilkin Amerika ədəbiyyatının nümayəndələri
sırasında Anna Bredstrit, Meri Roulendson, Vilyam Bredford, Con Vinsropu və s. göstərmək
olar ki, onların da yaradıcılığında “ölümün ruhu”-nu görmək mümkündür. Qeyd edək ki, bu 
ədəbiyyat ingilis ədəbiyyatı təsiri ilə təkmilləşsə də köklərini yerli xalqların, yəni 
“Qırmızıdərililər” kimi tanınan Amerika hindularının mifoloji fikrindən, mifoloji təfəkküründən
alırdı və məhz müstəmləkə dövründəki hindu soyqırımları, torpaqlarından zorla qovulan 
hinduların rezervasiyalara yerləşdirilməsi, hinduların immun sistemlərinə yad olan su 
çiçəyi xəstəliyi kimi Qədim dünya xəstəliklərinin qəsdən yoluxdurulması, axtalama və bu kimi 
müxtəlif soyqırım növlərinin həyata keçirilməsi aborigenlərin intihar riskini artırmış, bu isə
əsrlərdən bəri gələn intihar ənənələrinə sadiq, xüsusilə də dini zəmində törədilən özünəqəsdi
comərdlik hesab edən bir xalqın intihar təfəkkürünün daha da dərinləşməsinə və oradan da 
formalaşmaqda olan ədəbiyyata istər keçmişi, istərsə də bu günü ilə təsir etməsinə səbəb
olmuşdur.

Açar sözlər: müstəmləkə dövrü, intihar fenomeni, Amerika ədəbiyyatı

ABSTRACT

Suicide is not only a sociological, psychological, biological, but also a philosophical 
problem, and it has not escaped the attention of literary thought. Suicide is a phenomenon found 
in both Eastern and Western literary and artistic patterns, from the formation of artistic thinking, 
that is, from mythological thinking to modern literature. From this point of view, one of the most 
noteworthy literatures is modern American literature, which is distinguished not only by its 
literary and artistic thought, which has had a suicidal atmosphere since its inception, but also by 
its suicidal writers. For example, Jack London, Silvia Platt, C. Randle, Michael Doris and others. 
writers like this.
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While talking about the impact of the phenomenon of suicide on the literary environment 
and emerging literature, the US literature of the colonial period also draws our attention. Thus,
most of the writing in colonial American literature, which covered the period from 1607 to the 
end of the 1700s and was formed mainly under the influence of English literature, was historical, 
religious and practical. Among the representatives of early American literature of that period 
were Anna Bradstreet, Mary Rowlandson, William Bradford, John Winsrop and others. So it is 
possible to see the "spirit of death" in their work. It should be noted that although this literature 
was influenced by English literature, it had its roots in the mythological thinking of the 
indigenous peoples, the American Indians known as the "Reds". It was the Hindu genocides of 
the colonial period, the resettlement of expelled Indians, the deliberate transmission of diseases 
of the ancient world such as measles, alienation of the immune system of the Indians, castration 
and various other genocides that increased the risk of suicide and This has led to a deepening of 
the suicidal thoughts of a people who have been committed to centuries-old suicidal traditions, 
especially those who consider suicide to be religiously generous, and have influenced the 
literature that emerges from there, both past and present.

Keywords: colonial period, suicide phenomenon, American literature 

        GİRİŞ

Dünyanın nəhəng ədəbiyyatlarından olan Amerika ədəbiyyatının dövrlərə görə bölgüsü 
mübahisəli xarakter daşısa da, çoxsaylı amerikaşünas alimlər tərəfindən qəbul olunmuş bölgüyə
əsasən Amerika ədəbiyyatı belə təsnif edilir (Luebering, t.y.): 

a) Kolonial dövr (1607-1775)
b) İnqilabçı dövr (1765-1790)
c) Erkən Milli dövr (1775-1828)
d) Amerika İntibahı (1828-1865)
e) Realist dövr (1865-1900)
f) Müasir dövr (1900-cü ildən sonrakı dövr)

Bildiyimiz kimi, Amerika ədəbiyyatının yaranma tarixi çox da uzağa getmir. Belə ki, 
burada gəlmələrə qədər yerlilərin, yəni hindli tayfaların mifoloji fikrini özündə daşıyan bir ədəbi-
bədii fikir, axın olmuşdur. Lakin köklü şəkildə ciddi bir ədəbi mühitin formalaşması prosesi 
gəlmələrlə, yəni ingilisdillilərin bu torpaqlara gəlişi ilə bağlıdır. 

ABŞ bir çox mədəniyyətə, müxtəlif etnik qruplara, ənənələrə və dəyərlərin geniş 
müxtəlifliyinə ev sahibliyi edir. Yerli amerikalılar, havaylılar və alyaskalılardan başqa, demək
olar ki, bütün amerikalılar və ya onların əcdadları son beş əsrdə məskunlaşıb və ya immiqrasiya 
edib. Hakim Amerika mədəniyyəti əsasən Afrikalı kölələrin gətirdiyi ənənələr kimi digər
mənbələrin təsirləri ilə Avropalı immiqrantların ənənələrindən törəmiş Qərb mədəniyyətidir. 
Asiyadan və xüsusilə Latın Amerikasından olan ən son immiqrasiya həm homogen əritmə
qazanı, həm də immiqrantlar və onların nəsillərinin fərqli mədəni xüsusiyyətlərini qoruyub 
saxladığı heterogen “salat kasası” kimi təsvir edilən mədəni qarışığa əlavə edilmişdi. Əsas 
Amerika mədəniyyəti protestant Britaniya kolonistləri tərəfindən yaradılıb və əldə edilən
xüsusiyyətlərin nəsillərə ötürülməsi və asimilasya ilə immiqrantlara köçürülməsi ilə sərhədyanı 
yaşayış məntəqəsi prosesi ilə formalaşmışdır (ABŞ mədəniyyəti, 2021). 

Ümumilikdə, bu torpaqlardakı on üç koloniya Amerika ədəbiyyatının mərkəzi hesab 
olunurdu. Lakin Şimali Amerikada ilk Avropa məskənləri uzun illər əvvəl başqa yerlərdə
qurulmuşdu və ingilis dilinin Amerika mədəniyyətində hökmranlığı hələ aydın deyildi. 
Pensilvaniyada çap olunan ilk nüsxə alman dilində idi və o, Amerika İnqilabından əvvəl
koloniyaların hər birində çap olunan ən böyük kitab idi. İspan və fransız dilləri hazırda ABŞ-ı 
əhatə edən ərazilərdə ən güclü müstəmləkə ədəbi ənənələrindən ikisinə malik idi və erkən

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 155 Karabağ, Azerbaycan



 

Amerika ədəbiyyatının müzakirələrinə adətən Samuel de Şamplenin mətnləri ilə yanaşı, Tomas 
Harriot və Kapitan Con Smitin ingilis dilli mətnləri də daxildir. Üstəlik, qitədə çoxsaylı müxtəlif 
yerli Amerika qəbilələri arasında zəngin şifahi ədəbi ənənələr mövcud idi (“American literature,” 
t.y.). 

Siyasi hadisələr nəticəsində ingilis dili bütövlükdə bütün koloniyalar üçün ümumi ədəbi
dilə çevrilir. Bu cür hadisələrə 1664-cü ildə Hollandiyanın Nyu-Amsterdam koloniyasının 
ingilislər tərəfindən ələ keçirilməsi, ingilislər tərəfindən adının dəyişdirilərək Nyu-York 
adlandırılması və inzibati dilin holland dilindən ingilis dilinə keçirilməsi daxildir (American 
literature, 2021). 

Beləliklə, XVII əsr Amerikada ingilisdilli ədəbiyyatın yaranışı dövrü olmaqla sonralar 
bütün dünyaya gücü və nüfuzu ilə səs salacaq Amerika ədəbiyyatının başlanğıcı dövrü hesab 
olunur. Yarandığı dövrdən etibarən gərgin bir mühitin içində yetişməkdə olan Amerika 
ədəbiyyatı miskin insanlarının taleyini, xəyal qırıqlığını, ölmək və özünəqəsd istəyini XVIII-XIX 
əsrlərə də daşımaqdan çəkinmir. Bu aralıq dövrdə Amerika ədəbiyyatında intihar problemi özünü 
göstərsə də, lakin bunu sadəcə başlanğıc idi. Çünki epidemiyanın ən böyük dalğası məhz XX 
əsrdə gözlənilirdi. 

1. Müstəmləkə dövrü Amerika ədəbiyyatı
İntihar sosioloji, psixoloji, bioloji, o cümlədən də, fəlsəfi bir problem olmaqla yanaşı, 

ədəbi fikrin də nəzərindən qaçmamış, bədii təfəkkür tərzinin formalaşdığı andan, yəni mifoloji 
düşüncə tərzindən başlayaraq müasir dövrün ədəbiyyatınadək istər Şərq, istərsə də Qərb ədəbi-
bədii nümunələrində rast gəlinən bir fenomendir. O cümlədən, intihar haqqında araşdırmalara 
əsasən, suisident qruplar arasında yazıçılar digər peşə və sənət adamlarına nisbətən on səkkiz
dəfə çoxluq təşkil edir və bu baxımdan da diqqəti ən çox cəlb edən ədəbiyyatlardan biri də
müasir Amerika ədəbiyyatıdır ki, istər yarandığı dövrdən etibarən özündə suisid ab-havası 
daşıyan ədəbi-bədii fikri, istərsə də əsərlərində özünəqəsd psixologiyasını əks etdirməklə
kifayətlənməyib intihar edən yazıçıları ilə seçilir.

Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz mövcudluğunun ilk dövrlərində analoji 
problemlərlə qarşılaşmışdır. Hələ ötən əsrin əvvəllərində sənaye kapitalizminin imperializmə
keçməsi dövründə, Amerika həyatının mühüm ictimai təbəddülat illərində nəhəng şəhərlərə
kobud, sərt və mexaniki görkəm verən zənginlik dilənçilik arasındakı ziddiyyətlər Amerika 
həyatını da heyrətə gətirmişdi. Cəmiyyətin dibində çabalayan təbəqənin ağır həyat problemləri 
ədəbiyyatı daim narahat edir, Amerikanın sadə adamlarının hüquqsuzluğu, onların əməyinin 
kapitalistlər tərəfindən istismar edilməsi, dollar hökmranlığı, hər kəsə, hətta uzaqdakılara belə
xoşbəxtlik vəd edən “Amerika arzusu”nun puça çıxması, hökumət idarələrinin maliyyə və
sənaye maqnatlarından asılılığı, alçaldılmış və təhqir edilmiş təbəqənin miskin həyat tərzi 
Amerika mühitində intiharı yaradan başlıca amillər hesab olunur və beləliklə intihar bu amillərin 
daha da böyüməsi və şişməsi nəticəsində ABŞ ədəbiyyatından cəmiyyətinə, cəmiyyətdən isə
ədəbiyyata qarşısıalınmaz bir problem, daha çox infeksiya kimi yayılaraq Amerikanın başı 
üstündə dayanan daimi burulğana çevrilir (xüsusilə də XX əsrdə), hansı ki, bu burulğan Cek 
London, Silvia Plat, C.Rendl, Maykl Doris, Kolmen Douel, Nil Kassidi, Harri Kodill, Yeji 
Kosinski, Harri Krosbi və s. bir çox kimi amerika yazıçı və şairlərini udmuş və hələ də
udmaqdadır.

İntihar:  “qurban kəsmək” mənasını verən “narh” sözündəndir. Latınca “sui homicido” və
ya “sui ipisus homicidum” söz kökündən gələn və bu gün Avropa dillərində işlədilən “suicide” 
sözünə ilk dəfə U.Şekspirin əsərlərində rast gəlinir. Belə ki, onun əsərlərində əllidən çox intihar 
edən qəhrəman var.

Statistika və ümumiyyətlə, müşahidələr göstərir ki, insanlar əsasən sosial-mənəvi və
sosial-maddi səbəblər üzündən intihar edir. Bu səbəblər arasında konkret insan tərəfindən həlli 
müşkül hesab edilən, əslində isə problematikliyi şişirdilmiş əhəmiyyətsiz məsələlər (məsələn, 
uğursuz məhəbbət, ailədaxili münaqişə, maddi problemlər, kənardakılar tərəfindən təhqir
olunma, yəni şəxsiyyətin alçaldılması və s.) çoxluq təşkil edir. Bu məsələlərin əhəmiyyətsizliyi 
onların “insan həyatı” adlanan dəyərlə nisbətdə nəzərdən keçirdiyimizdə müşahidə edilir. İnsanın 
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həyatı bütün dəyərlər sistemində birinci yerdə durduğu üçün heç bir sosial problem insanın 
intiharına haqlı zəmin yarada bilməz. Bu halda praktiki həyatla bağlı olan və səhv addım hesab 
edilən bu cür intiharları şərti olaraq “güzəran intiharı” (şüursuz intihar), ondan yararlanan 
suisidenti isə “güzəran insanı” adlandırmaq olar. Güzəran intiharından özünün mücərrədliyi ilə
seçilən digər intihar modeli öz mahiyyətində ontoloji (varlıq) və essensial (mahiyyət)
arqumentləri birləşdirir və bu intiharı şərti olaraq, “fəlsəfi intihar” (şüurlu intihar), ondan 
yararlanan insanları isə “fəlsəfi insan” və ya “fəlsəfi suisident” adlandırmaq olar. Qısacası, 
həyatdan hər hansı xırda, əhəmiyyətsiz, dözülə biləcək problemə görə qaçanlardan fərqli olaraq, 
fərdi-fəlsəfi prinsiplərə görə gedənlərin, yəni şüurlu şəkildə ölüm fəlsəfəsinə baş vuraraq, heçliyi 
seçənlərin suisidi təqdir olunmasa da, şüursuz şəkildə intihar edənlərin ölümü ilə nisbətdə
mənalılıq qazanır və əgər fəlsəfi insan anlayışı müəyyən kateqoriyalara bölünməli olsaydı, o 
zaman ilk yeri yazıçılar tutardı. Səbəblər müxtəlifdir. Aclıq və ehtiyac, gələcəkdən qorxma, 
depressiya, yaradıcı krizis, böyük uğur və şöhrət əldə etdikdən sonra yaranan boşluq, xəstəlik, 
qocalıq... 

Belə ki, intihar fenomeninin Amerika ədəbiyyatı və ya ədəbi mühitindəki rolundan 
danışarkən diqqətimizi ən çox hələ tam olaraq yaranmamış, lakin İngiltərənin işğalçılıq 
siyasətinin bir nəticəsi olaraq ingilis ədəbiyyatının təsiri altında formalaşan kolonial Amerika 
ədəbiyyatı, 1607-ci ildən 1775-ci ilədək olan dövrü əhatə edən müstəmləkə dövrü Amerika 
ədəbiyyatı özünə çəkir. 

1492-ci ildə Xristofor Kolumb İspan bayrağı altında üzərək Asiyaya yol tapmaq əvəzinə 
"Yeni dünya"nı kəşf edir. Növbəti yüz ildə qızıl, var-dövlət, şan-şöhrət tapmaq və imperiyaçılıq 
məqsədi ilə ingilis, ispan, portuqal, holland və fransız tədqiqatçıları "Yeni dünya"ya yollanırlar. 
Ancaq Meksikadan şimalda az şan-şöhrət və qızıl olduğundan onların çoxu buranı tərk edir.
Məskunlaşmaq məqsədi ilə insanlar bura bir müddət keçəndən sonra gəldilər. 1565-ci ildə 
ispanlar Sant-Avqustində kiçik bir qalanın əsasını qoyurlar, ingilislərdən ibarət kiçik bir qrup isə 
1607-ci ildə Ceymstaunun əsasını qoymuşdur. Onlar öz aralarında ticarətlə məşğul olurdular. Bu 
zaman yerli amerikalılar immunitet çatışmamazlığından əziyyət çəkirlər. Buna səbəb 
avropalıların özləri ilə gətirdiyi mikroblardır. Avropalıların gəlişi və nəticədə yeni xəstəliklərin 
yayılması, avropa mallarının axını, avropalılarla işgüzar əlaqələrin əmələ gəlməsi, xəz, at, spirtli 
içki ticarəti, müharibələr, torpaq itkisi, rezervasiyalarla məhdudlaşdırılma yerli xalqların 
iqtisadiyyatlarının, mədəniyyətlərinin, dolayısı ilə mövcud bədii təfəkkürün yenisi ilə 
əvəzlənməsinə, dəyişməsinə səbəb olmuşdur (American literature, 2021). 

İlk məskunların Amerikaya gəlmələrinin müxtəlif məqsədləri var idi. Massaçusetsdən 
olan Puritanlar "Yeni İngiltərə"də yeni pak din yaratmaq istəyirdilər. Digər koloniyalar, məsələn, 
Virciniya, sırf biznes məqsədləri ilə yaranmışdı. Gələcəkdə ABŞ-a çevriləcək ingilis 
koloniyalarının uğurlu olmasının əsas səbəbi burada çarter şirkətlərinin mövcud olmasında idi.
Çarter şirkətləri aksionerlərdən (adətən tacirlər və varlı torpaq sahibləri) ibarət qruplar idi. Onlar 
adətən öz maraqlarını güdürdülər və olsun ki, İngiltərənin milli maraqlarını da həyata keçirməyə 
çalışırdılar. Özəl sektorun belə şirkətləri maliyyələşdirməsi ilə yanaşı, kral da onları iqtisadi 
haqqlarla, siyasi və məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi ilə təltif edirdi. Koloniyalar, adətən, 
tez mənfəət gətirmirdilər. Bu səbəbdən ingilis investorlar öz kolonial çarterlərini məskunlara 
çevirirdilər. Siyasi nəticələr vaxtında həll olunmadığından ağır idi. Kolonistlər özləri tək başına 
öz həyatlarını, cəmiyyətlərini, iqtisadiyyatlarını qurmalı idilər. Koloniyalar boyunca insanlar 
kiçik fermalarda yaşayırdılar və maddi cəhətdən müstəqil idilər. Bir neçə kiçik şəhərlərdə və 
Cənubi Karolina ilə Virciniyanın geniş plantasiyalarında bəzi zəruri mallar və dəbdəbəli əşyalar 
idxal olunurdu. Əvəzində buradan tütün, düyü və indiqo ixrac olunurdu. Un üyüdən dəyirman və 
ağac emalı müəssisəsi kimi kiçik lokal sənayə obyektləri koloniyaların inkişaf etməsi ilə əmələ 
gəlirdilər. Sahibkarlar balıqçı və ticarət gəmiləri düzəltmək üçün limanlar və dəmirçixanalar 
tikirdilər. 18-ci əsrdə ayrı-ayrı regionların iqtisadi nöqteyi nəzərdən rolu aydınlaşmağa başladı. 
Belə ki, Yeni İngiltərə gəmiqayırmaya və dənizçiliyə üstünlük verirdi; Meriləndin, Virciniyanın 
və Karolinanın plantasiyaları tütün, düyü və indiqo yetişdirirdilər (çoxsu qul gücündən istifadə 
edərək); Nyu-York, Pensilvaniya, Nyu-Cersi və Delaver kimi koloniyalar isə kənd təsərrüfatı və 
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xəz malları ilə məşğul olurdular. Qullar istisna olmaqla ümumən yaşayış səviyyəsi yüksək idi
(American literature, 2021), hətta İngiltərənin özündən də yüksək və belə bir mühitdə xüsusilə 
də, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, ölkələrarası əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bir dövrdə 
ədəbiyyat formalaşmaya, yaranmaya bilməzdi. O səbəbdəndir ki, müasir Amerika ədəbiyyatının 
ilkin rüşeymləri məhz bu dövrə aiddir. Bu dövrün Amerika ədəbiyyatındakı əsas nümayəndələri 
kimi Anna Bredstrit, Meri Roulendson, Vilyam Bredford, Con Vinsrop və başqalarını göstərmək
olar ki, onların yaradıcılığında dini, praktiki və tarixi məqamlar üstünlük təşkil etsə də, yazılan 
əsərlərdə “ölümün ruhu”nu da duymaq mümkündür. Çünki gəlmələr üçün həyat şəraiti, mühit nə
qədər əlverişli idisə, bu torpaqların əzəli sakinləri olan yerlilər-hindular üçün həyat bir o qədər
acınacaqlı və öldürücü idi. Elə bu səbəbdən də faktiki intiharların çox hissəsi yerlilərin payına 
düşürdü. Bir sözlə, ölümdən yazmağa səbəb var idi. Qeyd edək ki, adı çəkilən müəlliflərin
əsərlərində konkret hansısa bir intihar motivi olmasa da, lakin yerlilərin acınacaqlı həyatı ilə
bağlı bir təəssüf hissi, yaşadığı dövrün, mühitin problemlərinə biganə qala bilməyən yazıçı 
həssaslığı özünü göstərirdi. Qeyd edək ki, bu dövr hindu soyqırımları, torpaqlarından zorla 
qovulan hinduların rezervasiyalara yerləşdirilməsi, hinduların immun sistemlərinə yad olan su 
çiçəyi xəstəliyi kimi Qədim dünya xəstəliklərinin qəsdən yoluxdurulması, axtalama və hindu 
uşaqlarının xristian missionerlər tərəfindən uzun müddət ailələrindən uzaqda saxlanılaraq, ABŞ 
hindu məktəbləri və Kanada hindu məktəbləri kimi yerlərdə ana dillərində danışmalarının 
qadağan edilməsi (mədəni soyqırım) kimi müxtəlif soyqırım növlərinin həyata keçirilməsi ilə
xarakterizə olunur. 

Amerika ədəbiyyatında intihar fenomenindən danışılarkən, diqqət etməli olduğumuz ən
vacib məqamlar bu torpaqlarda gəlmələrə qədər yerlilərin, yəni hinduların yaşaması və konkret, 
təşəkkül tapmış yazılı bir ədəbiyyat olmasa da, şifahi şəkildə yaşayan, nəsildən-nəsilə ötürülərək
qorunub saxlanılan bədii yaddaş, ədəbiyyat, hinduların zəngin bədii düşüncəsi və təxəyyülü ilə
dolu mifologiyanın mövcud olmasıdır. Ən əsası isə suisid fenomeninin tarixi isə məhz 
müstəmləkə dövründən öncəki zamanlara gedib çıxır. Kolonial Amerika ədəbiyyatı isə yalnız 
ingilis ədəbiyyatının deyil, köklərə daha qədimlərə dayanan hindu mifologiyasının, hindu bədii 
təfəkkürünün təsiri altında idi. Eləcə də yaranmış şəraitlə əlaqədar olaraq bu fenomen, yəni 
suisid aktı hindu bədii təfəkkürü-ədəbiyyat-hinduların müstəmləkə dövründəki intiharları-
ədəbiyyat... şəklində dövr edirdi.

2. Hindu mifologiyasının Amerika ədəbiyyatına təsiri
Həyatda yaşamaq insanın ayrılmaz təbii hüququ olmaqla, eyni zamanda onun 

mahiyyətini, məzmununu təşkil edir. İnsanı təbii yaşayış hüququndan məhrum etmək, onun 
varlığını, mövcudluğunu inkar etmək deməkdir. İnsan özünün varlığını, mövcudluğunu həyatda 
yaşamağında tapır. İnsanın öz təbii yaşamaq hüququndan özünü məhrum etməsi, özünü 
öldürməsi, yəni suisidi isə tarixin bütün inkişaf dövrlərində, istər antipolid, istər arxantrop və ya 
leoantipolid, istərsə də leopolit, amonis dövründə olmuş, ona da cəmiyyətlər və müxtəlif 
təşkilatlar, dini qurumlar tərəfindən baxışlar başqa-başqa olmuşdur. Qeyd edək ki, insan 
düşüncəsinin təşəkkülünün ilkin dövrlərində, yəni “naturalist” konsepsiyanın üstünlük təşkil 
etdiyi dövrlərdə insan özünü öldürməmiş, öz istəyi ilə cəmiyyətin və ya kütlənin xeyri naminə
öldürülmüşdür (altruistik intihar) (Hüseynov, 2001:12).

İntihar bir tərəfdən sosial-iqtisadi problemlərə, digər tərəfdən itirilmiş mənəvi dəyərlərə
insanların əks reaksiyası kimi meydana çıxır. İntihar insanın şəxsi problemi deyildir. İstisna 
halları nəzərə almasaq, əminliklə demək olar ki, intihar sivilizasiyasının, cəmiyyətin, cəmiyyətdə
yaşanan mənəvi boşluğun, insanların kütləvi özgələşməsinin, soyuqqanlılığın, diqqətsizliyin, 
insanların bir-birinə dayaq durmamasının yaratdığı problemdir. Suisidentlər (intihar edənlər) 
obyektiv və ya subyektiv səbəblərə görə daxili hormoniyasını itirmiş və əldə olunan 
disharmoniya ilə yaşaya bilməyən insanlardır (Hüseynov, 2001:9). 

Beləliklə, istər yaşantısında, istərsə də ədəbiyyatında intihar qasırğasının illərdir dolaşdığı 
Amerika torpaqlarında bu bəlanın haradan qaynaqlandığını izləməli olsaq, o zaman tarix bizi 
Xristofor Kolumbdan əvvəlki sivilizasiyaya aparar. Deyvid Lester, Stefani Vahab, Lenora 
M.Olson və bu kimi bir çox tədqiqatçıların araşdırmalarına əsaslanaraq suisid aktının Xristofor 

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 158 Karabağ, Azerbaycan



 

Kolumb və başqalarının (15-16-cı əsrlər) Amerikanı səhvən Hindistan güman etmələri ilə
əlaqədar “hindular” adlandırılan yerli tayfa və xalqların həyatından, dünyagörüşündən, bədii-
fəlsəfi fikrindən, mifologiyasından uzaq düşmədiyini söyləmək olar.    

Maraqlısı odur ki, məskunlaşmış olduğu torpaqlarda əzəmətli bir sivilizasiyanın əsasını 
qoyan hinduların dini təfəkkürünü, ədəbi-bədii düşüncə tərzini, dünyagörüşünü, dünya, insan və
yaranışla bağlı ilkin təsəvvürlərini nəzərdən keçirdiyimiz zaman ilkin baxışda aborigenlərin 
intihar riski azalır. Belə ki, məişət, ritual və həyat tərzinin müxtəlifliyinə baxmayaraq, əfsanə və
mətnlərdə sevgi, məhəbbət, comərdlik, xeyirxahlıq anlayışlarının təbliği, acgözlük, tamahkarlıq, 
yalançılıq və s. bəd əməllərin isə ifşası elmi ədəbiyyatda “Yerli amerikalılar”, “Amerika 
hinduları” və ya “Qırmızıdərililər” kimi tanınan bu xalqları birləşdirən bir əsas idi. Mətnlərdə
«Məhəbbət», «Sevgi» sözlərinin tez-tez işlənilməsi onların daxili zənginliyindən xəbər verir. 
Poetik nümunələrdə sədaqət, məhəbbət, sevgi aparıcı ideya, bədii motiv rolu oynayırdı. Qızın 
valideynlərinə sədaqətindən danışan «Boz rəngli alaqapı», ata borcundan bəhs edən «Sivaş 
qayası», qadın sədaqətindən bəhs edən «Yeddi ağ qu quşu» əfsanələrinin adlarını çəkmək olar. 
Hindu xurafat ədəbiyyatı xüsusilə böyük maraq doğurur. İnsan qəlbinə təsir edən xeyir və şərin 
nağılından bəhs edən əsərlər də çox maraqlıdır. Bu əsərlərdə tayfaların ədalət qanunlarına əsasən
kafir, qəddar, qaniçən insanlar daşa çevrilir, məhəbbət, xeyirxahlıq isə, əbədi yaşayaraq insanlara 
gözəllik bəxş edir. «Stenli-Parkdan olan cadugər» adlı əfsanə, məhz belələrindəndir. Xeyirxahlıq 
hindular tərəfindən ləyaqət, comərdlik timsalı kimi dərk edilirdi. Hinduların düşüncəsinə görə,
dünyadakı hər şey xeyirxah insanların ixtiyarındadır. Eləcə də əfsanələrdə nifrət doğuran bir çox 
insan keyfiyyətləri – tamahkarlıq, acgözlük, xəsislik də ifşa edilir. Məsələn, irokez tayfalarında 
yeməyin qonşuda deyil, öz evində olması eyib sayılan əxlaqi normalardan biri hesab edilirdi. 
Hindu əxlaqına görə asan, zəhmətsiz qazanc, gəlir ən mənfi mənəvi keyfiyyətdir (Amerika 
xalqları, 2021). Bu baxımdan görkəmli filosof, fransız intibah dövrünün yazıçısı Mişel de 
Montenin Amerikanın yerli xalqları ilə bağlı “Hinduların bütün nağıl, əfsanə və əsatirlərində
insan qəlbinin ən ali istək və arzuları təcəssüm olunur. Bütün bunlarla hindu xalqının gözəl
mənəviyyatı, daxili dünyası öz təzahürünü tapır. Onlar yalnız qocalıqdan və xəstəlikdən ölürlər.” 
fikri olduqca maraqlıdır.     

Belə ki, Deyvid Lester, Stefani Vahab, Petev Nikolay İvanoviç və bir çox bu kimi 
tədqiqatçıların suisid aktı ilə bağlı araşdırmalarına nəzər yetirdiyimiz zaman bu qədər zəngin 
mədəni irsə sahib olan və əzəmətli bir sivilizasiyanın nümayəndələri olan Amerika 
aborigenlərinin istər həyatında, istərsə də mifologiyasında intihar fenomenindən yan keçmədiyini 
görürük. Mezoamerikalı hindular (Mayyalılar) əsrlərdən bəri gələn intihar 
ənənələrinə sadiq idilər, xüsusən də hər hansı bir dini məqsədlə törədildikdə. Belə ki, Mayya 
dünyagörüşünə əsasən ritual özünüöldürmə fədakarlıq ilə bərabər tutulurdu. Mayya mifoloji 
düşüncəsinə əsasən intihar edərək özünü tanrılara qurban verəni, yəni fədakarlıq edəni
başqalarından fərqli olaraq ölümdən sonrakı aqibət deyil, məhz tanrıların günəşli səltənətində
xoşbəxt bir həyat gözləyirdi. Üstəlik, Mayya tanrılarının panteonunda intihar və ritual 
intiharların himayədarı kimi fəaliyyət göstərən tanrıça İş Tab, İştab və ya İxtab var, hansı ki, 
ikonoqrafiyası bir ağacın budağından boynundan iplə asılmış bir qadındır. Mifologiya 
çərçivəsində tanrıça İş Tab psixo-nasosdur, yəni ruhun başqa bir dünyaya aparıcısı, ruhların 
bələdçisi, bir qəyyum, bir qapıçı funksiyasını yerinə yetirən daşıyıcı (məsələn, Alman-Skandinav 
mifologiyasındakı Valkirilər). Bundan əlavə, o, kişiləri meşəyə cəlb edərək məhv edən zərərli
qadın ruhudur, bu da bizə müəyyən dərəcədə onu orta əsrlər xristian demonologiyasının obrazları 
və ya Yunan mifologiyasındakı Ker (ölüm) ilə əlaqələndirməyə imkan verir. Mayya inancına 
görə bu tanrıça cənnətə asan yolla getməyin rəmzi, simvolikası olaraq qəbul edilmişdir. Digər bir 
inanca görə isə o, gözləri bağlı, bədəni çürümüş şəkildə təsvir olunan mifolojik obrazdır. Belə ki, 
bu tanrıça ilə bağlı müxtəlif əfsanələr olsa da, onun iki əsas xüsusiyyəti, yəni haqqında danışılan 
iki əsas məqam ön plana çıxarılır. Birincisi, onun özünü asaraq öldürməyi simvolizə etməsi,
ikincisi isə onun cənnətə daha asan yolla getməyə kömək etməsi (Sümer, 2016:103).

Mayya xalq inancına əsasən ölüm qorxusu ön planda olmaq şərtilə dini qaydalara uyğun 
həyat tərzi keçirənlər, bu qaydalara əməl edərək yaşayanlar cənnətə gedəcəkdir. Mayyalılar 
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özünü qurban verənlərin, intihar edənlərin, doğum zamanı ölənlərin və eyni zamanda da ölən
döyüşçülərin sonsuza qədər yaşayacağına inanmışlar. Bu baxımdan Mayya mifologiyasında 
qəhrəman əkizlər olaraq tanınan “Hunahpu” və “Xbalanqu”-nun intiharları diqqət çəkir. 
Mifologiyaya görə, ölüm ağaları bu əkizləri böyük sınaqdan keçiriblər. Qardaşlar bir xeyli 
müddət içində davamlı odun olduğu soba düzəldiblər. Əkizlər bu sobanın üstündən dörd dəfə
ehtiyatla tullanırlar. Lakin sonra Hunahpu və Xbalanqu qəsdən odun içinə atlayır və özlərini
yandıraraq öldürürlər. Bununla onlar özlərini ölüm ağalarının sınağına məruz qoyurlar. Bir 
müddət sonra mifoloji qəhrəmanlar “Xibalbanlar” əkizlərin sümüklərini oddan çıxarıb döşəməyə
qoyurlar. Toz halında olan sümükləri çaya doğru səpələyirlər. Amma toz havada sovrulmaq 
əvəzinə çayda batır. Beş gündən sonra o sümüklər pişik balığı kimi canlanır. Altıncı günün 
sonunda qəhrəman əkizlərin sümükləri əvvəlki insan formasına çevrilir (Sümer, 2016:104).  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənub-qərbində yerləşən, Cənubi Kaliforniyanın böyük 
hissəsini tutan Moxave səhrasının sakinləri olan qırmızıdərililərin inancına görə ana bətnindəki 
körpə eninə doğuş pozitsiyasını alarsa bu o deməkdir ki, həmin körpə dünyaya gəlməyə etiraz 
edir və eyni anda anasını da öldürərək intihar etməyə çalışır. Belə olan halda tayfa üzvləri ana və
körpəsinin o biri dünyada birlikdə və xoşbəxt yaşayacağına inanır (Amerika xalqları, 2021).

NƏTİCƏ
Bəli, bir çoxlarının xoşbəxtlik, azadlıq və səadət tapacağı ümidilə zaman-zaman üz 

tutduğu bu torpaqlarda azadlıq, comərdlik və birlik təbliğ edən hindular Mişel Montenin də
dediyi kimi hər bir asılılıqdan və məcburetmədən azad olmaq üçün intiharı seçirdilər və nə yazıq 
ki, hələ də, yəni XXI əsrdə də müasir Amerikada intihar edən insanların statistik göstəricilərinə
nəzər saldığımız zaman hinduların faiz etibarilə çoxluq təşkil etdiyini rahatlıqla görə bilirik.

Beləliklə, müasir Amerika ədəbiyyatında intihar fenomenindən danışarkən bu 
torpaqların qədim sakinlərinin taleyinə, ədəbiyyatına və düşüncəsinə biganə qalmaq olmazdı. 
Çünki burada gəlmələrə qədər yerlilərin, yəni hindu tayfalarının mifoloji fikrini özündə daşıyan 
bir ədəbi-bədii fikir, axın olmuşdur və əlbəttə ki, sözügedən fenomenin, yəni müasir Amerika 
ədəbiyyatı və ya cəmiyyətinin ən böyük bəlasının, intihar epidemiyasının köklərini araşdırarkən
hinduların miskin taleyi və ölmək istəyindən yan keçmək qeyri-mümkündür. 

Qeyd edək ki, Amerika ədəbiyyatında ilkin romanların demək olar ki, hamısında intihar 
motivləri var idi. Bu baxımdan intiharın daha çox dəlilik və ya psixoloji problemlərin təcəllisi 
kimi təqdim edildiyi müstəmləkədən sonrakı dövr diqqətimizi çəkir. Məsələn, Vilyam Hill 
Braunun “Rəğbətin gücü” adlı Amerika ədəbiyyatının ilk romanı hesab edilən əsərində üç intihar 
motivi var. Çarls Brokdn Braunun bədii əsərlərində isə ən azı mütləq bir uydurma və ya real 
intihar motivi mövcuddur. Suzanna Rouson isə “Görünməz inkvizitor” romanına “İntiharlar” adlı 
kiçik əxlaqi-didaktik hekayə daxil etmişdi (Gaudet, 2012:591).

Belə ki,  növbəti dövrlərdə də Cek London, Ernest Heminquey, Harri Kodill, Maykl 
Doris, Yeji Kosinski, Rendl C. , Harri Krosbi, Nil Kassidi və s. kimi bir çox amerikan 
müəlliflərinin istər yaradıcılığında, istərsə də həyatında suisid fenomeninə rast gəlinirdi. Bir 
sözlə ədəbiyyatın yazıya alınmadığı zamanlardan etibarən bu torpaqlarda bədii yaddaşlarda 
yaşayan intihar fenomeni Amerika ədəbiyyatının lənətiymiş kimi istər Amerika mühitində
yaranan bədii əsərləri, istərsə də o mühitdə yazıb-yaradan müəllifləri, yazıçı-şairləri qarabaqara 
izləyir və bu lənətin, cərəyanın mənşəyinə enmək üçün mütləq şəkildə hindu bədii təfəkkürünə,
yaranmaqda olan Amerika ədəbiyyatına təsir göstərən hindu mifologiyasına diqqət yetirmək
lazımdır.  

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 160 Karabağ, Azerbaycan



 

        ƏDƏBİYYAT

ABŞ mədəniyyəti. (2021, 27 Sentyabr). Link 
https://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E_m%C9%99d%C9%99niyy%C9%99ti
Amerika xalqları. (2021, 11 noyabr). Link 
https://az.wikipedia.org/wiki/Amerika_xalqlar%C4%B1
American literature: Colonial Literature. (t.y.). Link 
https://www.infoplease.com/encyclopedia/arts/english-lit/american/american-literature/colonial-
literature
American literature. (2021, 15 November). Link 
https://en.wikipedia.org/wiki/American_literature#cite_note-6
Cabbarlı, N. (2006). Ədəbiyyatdan intihara. Bakı: VEKTOR nəşrlər evi.
Чхартишвили Г. (2007). Писатель и самоубийство. Abecca Global Inc.
Hüseynov, A. (2001). İntihar (Suisid). Bakı: Adiloğlu nəşriyyatı.
Gaudet, K. (2012). Liberty and death: fictions of suicide in the New Republic, 47(3), 591-622.
Lizardi, D. və Gearing, R.E. (2009). Religion and Suicide: Buddhism, Native American and 
African Religions, Atheism, and Agnosticism, Journal of Religion and Health, 49(3), 377-84.
Özünəqəsdin sosial-psixoloji amilləri. (2013). Bakı: Elm və təhsil.
Periods of American Literature. (t.y.). Luebering, J.E. Link 
https://www.britannica.com/list/periods-of-american-literature
Sümer, N. (2016). ANTİK VE İLKEL TOPLUMLARDA İNTİHAR OLGUSU, 1(1), 83-116.
Şıxlı, İ. (1974). XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi. Bakı: Maarif. 
Walk, E. K. (2015). Mental Illness in Early American Fiction: Charles Brockden Brown and the 
Sentimental Novelists. EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY CHARLESTON, ILLINOIS.

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 161 Karabağ, Azerbaycan



MEN’S JEWELRY AS AN INDICATOR OF POWER AND STATUS IN ANCIENT 
AGES 

ESKİÇAĞDA GÜÇ VE STATÜ GÖSTERGESİ OLARAK ERKEK TAKILARI 

Doktorant Seval AKÇELİK
Atatürk Üniversitesi

orcid.org/0000-0002-1569-432X 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur MORKOÇ
Trakya Üniversitesi

orcid.org/0000-0001-9931-2159

ÖZET
Takı, geçmişten günümüze kadar kişilik, inanç, güç ve statü göstergesi olarak kullanılan 
objelerden biridir. İnsanlar tarih boyunca takıları güzelliklerini ortaya çıkarmak, büyü ve 
nazardan korunmak, korkularını yenmek gibi mistik anlamda kullanmışlardır. Aynı zamanda 
insanlar takıları tanrı ve tanrıçalara adak olarak sunmuş ve mezarlarda ölü hediyesi olarak 
bırakmıştır. Ayrıca takılar ekonomik faaliyetlerde ve devletlerarası ilişkilerde de önemli bir 
yere sahiptir.   
İnsanlık tarihinin başlangıcı olan Paleolitik Çağ’da ilk takıların, hayvan dişlerinin 
delinmesiyle yapıldığı bilinmektedir. Daha sonra takı yapımında deniz kabukları, kemik, 
fildişi, taş, ahşap, cam, fayans ve metal gibi farklı materyaller kullanılmıştır. Maden 
kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber altın ve gümüş gibi madenlerden üretilen takıların 
yanısıra madenlerin değerli/yarı değerli taşlarla birlikte kullanılmasıyla da takılar üretilmiştir.
Böylece takılar maddi değeri artan emtiaya dönüşmüşlerdir.
Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte “kadınların ziynet eşyası” olarak tanımlanan takılar 
eskiçağlardan beri çocuklar ve erkekler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde bu amaçlar 
farklılık gösterse de eskiçağlardan günümüze kadar kadınlar tarafından güzellik ve 
cazibelerini ön plana çıkarmak amacıyla kullanılan takılar erkekler tarafından daha çok güç ve 
otorite sembolü olarak kullanılmıştır.
Erkeklerin kullandığı takılar hakkında bilgiler, arkeolojik buluntulardan, çivi yazılı 
belgelerden ve Antik Çağ yazarlarının eserlerinden edinilmiştir. Ayrıca arkeolojik 
çalışmalarda tespit edilen vazo, heykel ve ortostatlarda yer alan kabartma ve tasvirlerde de 
erkeklerin kullandığı takılar ayrıntılı betimlenmiştir. Erkekler tarafından kullanılan takılar;
amulet, aplik, bilezik, diadem, fibula, gerdanlık, iğne, halhal, kemer, kolye, küpe, pandandif, 
pazubent, taç, yüzüktür. Bilezik, kolye, küpe ve pazubent gibi takılar direkt olarak insan 
vücudunda kullanılırken; aplik ve fibula gibi takılar kıyafeti tamamlayıcı öğe olarak 
kullanılmıştır.  
Takı konusu genellikle kadın ve süslenme başlıklı çalışmalarda yer alırken erkeklerin 
kullanımı başlı başına bir çalışmaya konu edilmemiştir. Bu çalışmada Eski Çağ’da erkeklerin 
kullandığı takılar ve bu takıların kullanım amaçları değerlendirilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Eski Çağ, Güç, Statü, Takı.

ABSTRACT 
Jewelry is one of the objects used as an symbol of personality, belief, power and status from 
past to present. Throughout history, people have used jewelry in a mystical sense such as 
revealing their beauty, protecting from magic and evil eye, and overcoming their fears. At the 
same time, people offered jewelry to gods and goddesses as offerings and left them in the 
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graves as gifts for the dead. In addition, jewelry had an important place in economic activities 
and relations between states. 
In the Paleolithic Age, which is the beginning of human history, the first jewelry, It is known 
that it was made by drilling animal teeth. Later, different materials such as sea shells, bone, 
ivory, stone, wood, glass, tiles and metal were used in jewelry making.  Along with the 
widespread use of metals, jewelry was produced by using metals together with precious/semi-
precious stones, as well as jewelry produced from metals such as gold and silver. Thus, 
jewelry has turned into a commodity with an increasing material value. 
Jewelry, which is defined as "women’s adornment" in the current Turkish dictionary of the 
Turkish Language Association, has been used by children and men since ancient times. 
Although these purposes differ today, jewelry used by women to highlight their beauty and 
charm from ancient times to the present day has been used as a symbol of power and authority 
by men. 
Information about the jewelry used by men was obtained from archaeological finds, 
cuneiform documents and the works of ancient writers. In addition, the ornaments used by 
men are described in detail in the reliefs and depictions on vases, statues and orthostats found 
in archaeological studies. Jewelry used by men; amulet, applique, bracelet, diadem, fibula, 
necklace, pin, anklet, belt, necklace, earring, pendant, armband, crown, ring. While jewelry 
such as bracelets, necklaces, earrings and armbands are used directly on the human body; 
jewelery such as applique and fibula were used as complementary elements to the outfit.  
The subject of jewelry is generally included in the studies titled women and adornment, the 
use of men has not been the subject of a study on its own. In this study, the jewelry used by 
men in the Ancient Age and the purpose of use of these jewelry were evaluated. 
KEY WORDS: Ancient Ages, Power, Status, Jewelry. 

GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar insanlar takıları güzelliklerini ortaya çıkarmak, büyü ve nazardan 
korunmak, korkularını yenmek gibi mistik anlamların yanı sıra tanrı ve tanrıçalara adak olarak 
sunmuş ve mezarlara ölü hediyesi olarak bırakmışlardır. Kişilik, inanç, güç ve statü göstergesi 
olarak kültürden kültüre değişiklik gösteren amaçlarla ve malzemelerle kullanılan takılar aynı 
zamanda ekonomik faaliyetlerde ve devletlerarası ilişkilerde de önemli bir yere sahiptir.
Paleolitik Çağ’da hayvan dişlerinin delinmesiyle yapılan boncukların kullanılmasıyla ilk 
takıların ortaya çıktığı bilinmektedir. Deniz kenarında yaşayanlar deniz kabukları iç 
kesimlerde yaşayanlar hayvan diş ve kemikleri, kil gibi malzemeleri kullanarak takılar 
yapmışlardır (Türe, 2005: 12). Bölgeler arası iletişimin artmasıyla takı yapımında kullanılan 
malzemeler ulaşılabilir olmuştur. Zamanla kalıcılığı sağlamak, sağlamlığı artırmak imalat 
esnasında karşılaşılan zorlukları ortadan kaldırmak gibi faktörlerle yeni malzeme arayışına 
geçilmiştir. İlerleyen dönemlerde ağaç, maden, metal ve cam gibi temel maddelerin yanı sıra 
artık malzemelerden de yararlanarak takılar üretmişlerdir.
Deniz kabukları, Üst Paleolitik’ten itibaren takı ve süs eşyası yapımında kullanılmıştır (Bar-
Yosef, 1991: 629). Ayrıca fosil deniz kabuklarının da amuletik bir özelliği olduğu 
düşünüldüğünden eskiçağ toplumlarınca koruyuculuk özelliği olduğuna inanılmaktadır. Takı 
yapımında kullanılan organik kökenli kemik ve fildişi özellikle iğne yapımında, oymacılıkta, 
boncuk, broş ve mühürlerde kullanılmıştır (Meriçboyu, 2001: 23) (Fotoğraf 1,2). Madenlerin
takı yapımında kullanılmasıyla birlikte takılar güç ve zenginlik göstergesi olmuştur. Takı 
yapımında kullanılan madenlerin başında altın gelmektedir. Altın, parlak rengi nedeniyle ilk 
fark edilen madenlerden biri olmuştur. Altından takılar kadınların yanı sıra erkekler tarafından 
da kullanılmıştır. Altın takı zenginliğin refahın bir göstergesi olarak da kabul edilmekteydi. 
Erken döneme ait erkek mezarlarında kolye, küpe ve bilezik bulunmuştur. Özellikle krallar 
gücün simgesi olarak altından yapılmış yüzük, diadem ve taçlar takmışlardır (Türe-Savaşçın, 

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 163 Karabağ, Azerbaycan



2002: 33). Altının yanı sıra gümüş de altın gibi değerli metallerin başında gelmektedir. Altına 
nazaran doğada daha az bulunan gümüşten de takılar yapılmıştır (Meriçboyu, 2001: 19). 
Gümüşten de çeşitli takılar. Takı yapımında kullanılan diğer metaller: demir, kurşun ve 
bronzdur. Minos, Miken ve Roma yüzüklerinde demir kullanmışlar, Anadolu uygarlıklarından 
Urartular da demir metalinin yanı sıra bronzu da boncuk, iğne, fibula ve küpelerin yapımında 
kullanmışlardır (Higgins, 1961: 45). Eskiçağ toplumları bu metallerin yanı sıra değerli ve yarı 
değerli taşları takı yapımında metallere adapte ederek işlemişlerdir. Kullanılan değerli ve yarı 
değerli taşlar: lapis lazuli, kuvars, obsidyen, kornalin, akik, lal, sardoniks, plazma, topaz, 
yakut, safir, elmas, krisopraz, firuze, turmalin ve steatitedir. Organik kökenli inci ve mercana 
da takılarda yer verilmiştir. Hindistan ve Basra Körfezi’nde çıkarılan inci, Geç Helenistik ve 
Roma Dönemi’nde iğne topuzu ve boncuklarda kullanılmıştır (Uyanık, 2020: 49).  Kırmızımsı 
sarı ve yarı şeffaf olan kehribar, Neolitik Çağ’dan beri kullanılan organik kökenli 
malzemelerdendir. Ayrıca pişmiş toprak, cam, fayans ve frit de takı yapımında tercih 
edilmiştir. Bu değerli/yarı değerli taşların madenlerle birlikte kullanılmasıyla takıların maddi 
değeri artmış ve takılar emtiaya dönüşmüşlerdir. 
Eskiçağdan günümüze kadar üretilen takılar neredeyse aynı teknikler uygulanarak yapılmıştır. 
Kuyumculuk zanaatının ortaya çıkması ile daha ince işçilikli ürünler üretilerek kadın, erkek 
ve çocukların beğenisine sunulmuştur. Kuyumculukta kullanılan teknikler metali işlemeye 
hazırlama teknikleri ve süsleme teknikleri olarak iki başlıkta ele alınabilir. Külçe halinde 
bulunan madenlerin taş ya da çekiç gibi sert aletlerle vurularak şekillendirilmesi yöntemi 
dövme; ısıyla ergitilen metalin, kalıplara dökülerek şekillendirilmesi döküm yöntemi olarak 
adlandırılmaktadır. Takıların bezemesi için kullanılan yöntemler ise granülasyon, delik işi, 
kabartma, kakma, kaplama, kazıma ve telkari gibi yöntemlerdir. Granülasyon, altın, gümüş 
gibi madenlerden yapılan çok sayıda küçük boncuğun düz bir yüzeye belirli bir desen 
oluşturarak yerleştirilmesiyle yapılan süslemedir. Delik işi eserler üzerine, kesici ve delici 
aletlerin kullanılmasıyla delikler açılarak uygulanan süsleme tekniğidir. Kabartma takı 
yapımında kullanılacak metalin üzerine kabartma aletleri ve çekiç kullanılarak yapılan 
süslemelerdir. Kakma takıların üzerine açılan yivlerin veya çukurların içine başka cins ve 
renkte madenler kakılarak elde edilen süslemedir. Bu teknik repousse tekniği olarak da 
adlandırılmaktadır. Kaplama takıların üzerini genellikle daha değerli ve gösterişli, zar gibi 
ince bir tabaka halinde inceltilmiş maden ile örtme işlemidir. Kazıma takıların üzerinde 
bezemeler için derin ve ince çizgilerle yivler açılarak yapılan işlemdir. Bu çizgiler ucu keskin 
kalemler, çekiç veya keski adı verilen, tahta saplı, keskin, sivri uçlu kazıma aletleri 
kullanılarak yapılmaktadır. Telkari ise altın veya gümüş tellerin eğilip, bükülerek yapılan 
motiflerin birbirlerine veya madeni bir zemin üzerine tutturularak oluşturulan takı bezeme 
işlemidir (Türe-Savaşcın, 2000: 20-28; Tekin, 2015: 102; Morkoç, 2017: 97 vd.).
Eskiçağ uygarlıkları tarafından kullanılan takılar doğu ve batı kültürleri tarafından farklı 
şekillerde kullanılmışlardır. Eski batıda erkekler diadem, yüzük, fibula dışında çok yaygın 
takı kullanmazken doğuyu tanımaya başladıkça kültürel etkileşim sonucu doğulu erkekler 
tarafından kullanılan kolye, bilezik, pazubent, pendant, kemer gibi takıları güç ve zenginlik 
sembolü olarak kullanmaya başlamışlardır.

1. Eski Doğu

1.1. Mezopotamya 
Medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Mezopotamya’da yapılan kazılarda, özellikle kral 
mezarlarında ve kralî kentlerde, ortaya çıkartılan buluntular erkeklerin takıları güç ve statü 
sembolü olarak kullandığını göstermektedir (Wooley, 1934, 238 vd.).  
Sumerlerde erkek takıları küpe, kolye, pazıbent, saç bandı gibi takılardı. Özellikle Ur kral 
mezarlarında tespit edilen takılar dönemin ince işçiliğini göstermektedir. Sumer takılarında 

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 164 Karabağ, Azerbaycan



altın, gümüş, bakır ve elektrum kullanmışlardır. Madenin yanı sıra lapis lazuli, kalsedon, 
oniks ve akik gibi değerli/yarı değerli taşları da kullanılmıştır. Sumerler takılarda kullanılan 
bu değerli/ yarı değerli taşları, taşların mistik güçlerinden faydalanmak amacıyla daha çok 
bedenlerine değecek şekilde takmışlardır.
Akadlarda takılarla ilgili bilgiler kabartma ve heykellerden edinilebilmektedir. Akad kralı
Naram-sin Lulubilerle yaptığı savaşın sonunda diktirdiği zafer stelinde kendisini düşmanlarını 
ayakları altına almış bir şekilde, tanrılar tarafından kullanılan boğa boynuzlu bir miğferle 
betimlenmiştir. Bu betimle kendisini tanrısal güçte ve statüde göstermektedir. Ayrıca kral
bileklik ve kolye gibi takılarla betimlenmiştir (Fotoğraf 3).
Asurlarda takıların erkekler tarafından kullanımı kral ve tanrı kabartmalarında ve arkeolojik 
buluntularda tespit edilmiştir. Kabartmalarda güç ve statü sembolü olan taç, pazıbent, bileklik 
ve kolyeler ayrıntılı bir işçilikle betimlenmiştir. Örneğin Nimrud kazılarında bulunan ve II. 
Asurnasirpal’e ait olan bir duvar panosunda kral tanrı ve tanrıça sembolleri olan ay, güneş 
gibi semboller bulunan kolye, boncuk dizilerinden oluşan başka bir kolye, uçları üst üste 
binen ve koçbaşı ile süslenmiş pazıbent, tepesinde insan yüzü ve ucunda yaprak benzeri bir
sarkaç olan büyük halka küpe ile betimlenmiştir. Bu betimde Tanrı Şamas ise krala bir yüzük 
vermektedir. Yüzük bu dönemde tanrısal gücün krala verildiğini göstergesidir (Fotoğraf 4).
Asur’da koruyucu gücünden dolayı sarayların kapı girişlerinde kullanılan ve Lamaşşu olarak 
adlandırılan heykeller bulunmaktadır. İnsan başlı (erkek) ve hayvan (boğa) bedenli yapılan bu 
heykellerde kullanılan betimlemelerde güç sembolleri olarak krallar tarafından kullanılan 
damla, pandantif şeklinde küpeler ve tanrı tacı betimlenmiştir. Desenli ya da düz şeritlerden 
oluşan başlık şeklinde tasarlanmış taçlar da Asur’da makamın göstergesi olarak kullanılmıştır. 
Özellikle taç giyme törenlerinde krala takılan tacın tanrı Asur’un tacı olduğuna inanılırdı. 
Böylelikle kralın meşruiyeti göksel bir kaynağa dayandırılırdı. 
Babil’de takı olarak küpe, kolye, mühür yüzükler, pazıbent ve diadem gibi takılar hem 
soylular hem de halk tarafından kullanmışlardır. Bileziklerde Asur bileziklerinden farklı 
olarak tanrı sembollerinin tüm bileği sarar şekilde birden fazla sayıda yapıldığı görülmektedir.

1.2. Anadolu Uygarlıklarında Takı  

Anadolu önemli ulaşım yollarının kavşağında bulunması, yeraltı ve yerüstü kaynakları 
bakımından zengin olması gibi özelliklerinden dolayı her daim devlet/milletlerin uğrak 
noktası olmasına neden olmuştur. Her devlet/milletin kendi kültüründen bir şeyler katması, 
Anadolu’da renkli kültür mozaiği oluşmasını sağlamıştır. 
Anadolu’da tarihöncesi çağlarda takı kullanımı ile ilgili bilgiler kazı çalışmaları sonucunda, 
özellikle mezarlarda, tespit edilmiştir. Neolitik Çağ yerleşmelerinden Diyarbakır/Çayönü ve 
Konya/Çatalhöyük kazılarında farklı malzemelerden yapılmış bilezik, kolye gibi takılar 
bulunmuştur (Akyay Meriçboyu, 2000: 16). Anadolu’da yapılan kazılarda erkek bireylere ait 
mezarlarda çok sayıda erkek takılarına rastlanılmıştır. İkiztepe’de hem kadın hem de erkek 
mezarlarında altın ve gümüşten yapılmış küpeler; erkek bireylerin bulunduğu mezarlarda ise 
balta, spiral amblemler, traş bıçakları, taştan yapılmış küpe ve kolyeler bulunmuştur (Bilgi, 
1982: 50-51). Bakla Tepe’de yapılan araştırmalarda erişkin bir erkeğe ait sandık mezarda, 
bireyin kolunda gümüş bir bilezik, metal hançer, iğne, göğsünde amulet/kolye ve delgi tespit 
edilmiştir (Erkanal ve Özkan, 1999: 337-355). Demircihöyük-Sarıket Mezarlığı’nda mezar içi 
ölü hediyelerinde erkek bireyin baş kısmında gümüş alınlık, kol kısmında tunç iğne, diz 
kısmının önünde kap ve ayakucunda da yarım ay şeklinde balta bulunmuştur (Seeher, 1992: 
165). Arslantepe’de zengin ölü hediyelerine sahip mezarlar bulunmuştur. Sosyal farklılığa 
sahip kişilerin gömüldüğü düşünülen, tek bir erkeğe ait olan yerleşim içi sandık mezarda 
75’ten fazla ölü hediyesi tespit edilmiştir. Bu hediyeler mızrak uçları, balta, keski, bıçak, 
hançer, yüzükler, boncuklar ve kemerdir. Bireyin omuzlarında iğneler, baş kısmında kolyeler 
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ve başın etrafında yüzlerce boncuk ele geçmiştir (Frangipane vd., 2001: 105-106). Eski 
Balıkhane mezarlarındaki ölü hediyeleri özellikle pitos mezarlarda tespit edilmiştir. Pitoslarda
pişmiş testiler, istiridye kabukları hediye olarak bırakılmıştır. Mezarlardan birinde bir bireyin 
başının yanında pişmiş toprak testiler, kamalar, kulaklarının yanında altından yapılmış kulak 
tıkaçları bulunmuştur (Duru, 1972: 123). Yukarıda Anadolu’da yapılan yüzlerce kazıdan 
sadece birkaç örnekle ifade ettiğimiz kazı sonuçlarında tespit edilen takılar, Anadolu’da takı 
kullanımı, özellikle erkeklerin takı kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Erkeklerin 
kullandıkları takıları güç, zenginlik ve statü göstergesi olarak kullandıkları bilinmektedir. 
Aynı zamanda takılar hayvan kemikleri ve dişleri ve değerli/yarı değerli taşlarla kullanılarak 
kötülüklerden korunma ve iyileşme amaçlanmaktadır. 
Hititlerde erkekler genellikle yüzük, küpe ve kemer gibi takılar kullanmışlardır. Takılar altın, 
gümüş, tunç, bronz gibi farklı madenler kullanılarak yapılmıştır. 2001 yılında Alacahöyük’te 
yapılan kazılarda Eski Tunç Çağı ve Eski Hitit Dönemi’ne ait maden üretim atölyesi tespit 
edilmiştir. Burada tespit edilen takılar Asur Ticaret Koloni Çağı’nın son dönemleri ve Eski 
Hitit Dönemi özelliklerini yansıtmaktadır (Çınaroğlu-Çelik, 2009: 95). Ayrıca arkeolojik 
araştırmalarda Hititlerin metaller dışında pişmiş topraktan da takılar yaptıkları tespit 
edilmiştir. Bu takıların, değerli materyallerden yapılan takıların kopyaları olduğu 
düşünülmektedir.
Hititlerde değerli madenlerden mühür yüzükler yapılmıştır. Bu yüzüklerin ortasında mühür 
alanı bulunurken mühürün etrafı da zik zak çelenkler, örgü bantları, üçgen diziler gibi 
bezemeli çemberlerle sınırlandırılmıştır. Küpeler, Hititlerde tanrı, tanrıça, kadın ve erkeklerin 
kullandıkları takılardandır. Hitit panteonunda yer alan tanrıların tasvir edildiği heykel ve 
kabartmalarda takı olarak halka küpe ve kemer betimlenmiştir (Demirci-Falay, 2016: 39, 43). 
Küpe kralların törenlerde kullandığı önemli takılardan biridir. Kral ve kraliçenin iştirak ettiği 
tapınma sahnesini canlandıran kabartmalarda kralın belinde kemer ve kulaklarında küpeler 
görülmektedir (Alp, 1948: 306 vd.). II. Tuthaliya’ya ait kabartmada kral kulağındaki küpe ve 
belinde kemerle tasvir edilmiştir (Darga, 1992: 97) (Fotoğraf 5).
Urartuların zengin maden yataklarına sahip olan bir coğrafyada egemenlik kurmaları altın, 
gümüş, demir, bakır ve tunç işlemeciliğinde ilerlemelerini sağlamıştır. Urartular takılarda 
kullandıkları bu madenler dışında renkli fayans boncuklar kullanmış ve boncukları deri iplerle 
bir araya getirmişlerdir. Urartularda erkekler bilezik, kemer, madalyon, pektoral, taç ve mühür 
gibi takılar kullanmışlardır. Urartular, bilezikleri tılsım, süs eşyası ve statü göstergesi olarak 
kullanmışlardır. Bilezikler Adilcevaz ve Dedeli’de erkek ve kadın mezarlarında tespit 
edilmiştir. Mezarlarda insitu olarak tespit edilen az sayıdaki bileziklerin mezar hediyesi olarak 
değil de kişisel eşya olarak sahibinin üzerinde defnedildiği görülmüştür (Özgüç, 1948: 75). 
Urartu tunç levhalarında betimlenen erkeklerin bileklerinde bir, kadınların iki veya daha çok 
bilezik taktıkları görülmektedir. Ancak betimlemelerde Urartu erkeklerinin kadınların yanı 
sıra erkeklerin de iki bilezik taktığı bilinmektedir (Yiğitpaşa, 2016: 1001). Erkek ve 
kadınların kollarında kullandığı bilezikler aslan, ejderha, koç ve yılanbaşları ile süslenmiştir. 
Urartu heykellerinde, kemer ve adak levhası kabartmalarında tanrılar ve erkekler bileklerinde 
bileziklerle betimlenmiştir. Bileziklerin bu denli fazla olması toplumsal alanda çok sık 
kullanılan takılardan biri olduğunu göstermektedir (Kohlmeyer, 1991: 77). Urartular taş, kil, 
kemik ve metalden yapılan mühürleri de takı olarak takmışlardır. Bu mühürler muska ve 
nazarlık olarak dini amaçlı kullanıldığı gibi mülkiyet sembolü olarak da kullanılmıştır. Aslan, 
boğa, kartal, balık, akrep gibi hayvan figürlerinin yanı sıra av sahneleri ve güneş tanrısı Šivini 
sembolü de mühürlerde yer alan motiflerdir. Tutamaklarında delik olan mühürler Urartu soylu 
erkekleri tarafından kolye olarak takılmıştır. Madalyon ve pektoraller kötülükten korunmak ve 
kötülüğü önlemek amacıyla kullanılan takılardır. Bu takılar genellikle hilal ya da yarım ay 
şeklinde yapılmakta ve takılarda güneş, tanrı, tanrıça figürleri bulunmaktadır (Merhav, 1991: 
175) (Fotoğraf 6).  
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Friglerde erkeklerin kullandığı takılar ve dış görünümleriyle ilgili bilgilerin edinilmesinde 
Asur kabartmaları ve duvar resimleri önemli kaynaklardandır. Asur hükümdarı III. 
Tiglatpileser’in Tabal’a karşı düzenlediği sefer sonucunda Nimrud’da bulunan sarayında 
yaptırdığı kabartmaları ve Tell Ahmar’daki eyalet sarayının freskleri üzerinde Frigler 
betimlenmiştir. Bu betimlemelerde Frig erkekleri, kısa sakallı, bukleli saçlı ve yuvarlak küpeli 
olarak tasvir edilmiştir (Sevin, 1982: 236). Friglerde kullanılan küpe, gücü simgelemek için 
değil süs amaçlı kullanılmıştır. Kıyafetleri tutturmak için kullanılan fibulalar da Frigler 
tarafından kullanılan takılar arasındadır. Anadolu krallıklarından Tyana kralı Warpalavas’ın 
betimlendiği İvriz kabartmasında kral, çeşitli takılar ve Frig tarzı fibula ile betimlenmiştir 
(Fotoğraf 7). Asur, Geç Hitit merkezlerinde tespit edilen fibulalar Hellen sanatında 
kullanılmış İyonlar tarafından da taklit edilmiştir (Akurgal, 2007: 193).
Lidyalılar, kuyumculukta gelişmiş topluluklardan biridir. Sard ve çevresindeki tümülüs ve 
antik mezarlarda tespit edilen altın ve taş içerikli takıların çokluğu, Lidya kuyumculuğunun 
ulaştığı seviyeyi gözler önüne sermektedir. Yapılan kazılarda kuyumcu dükkânlarının altın 
işleme ve üretme merkezlerinin yakınında olduğu görülmüştür (Başgelen, 1998:151).  Lidya 
kuyumcuları, ilk dönemlerde İyon sonra da Pers etkisiyle sentezledikleri tasarımlarla özgün 
takılar oluşturmuşlardır. Lidyalılar altın, gümüş gibi madenleri kullanmalarının yanı sıra 
bantlı agat, kalsedon ve ateş opali gibi yarı değerli taşları takılarda kullanmışlardır (Savaşçı ve 
Türe, 1986: 14). Lidyalılar tarafından kullanılan kadın takıları detaylar içerirken erkek takıları 
daha sadedir. Sardes Nekropolü’nde tespit edilen erkek küpeleri yalın, altın düz halka 
şeklindedir. Ancak MÖ 5. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen aslan başlı küpe oldukça 
ayrıntılı işlenmiştir. Küpe, bitişik iri boncuk dizili kulağa geçen halkası, sürgülü kilidiyle 
aslan başlarına bağlanmıştır. Elmalı Karaburun II. Tümülüs mezar odasında yer alan duvar 
resminde, soylu erkek kulağında küpeyle resmedilmiştir (Akyay Meriçboyu, 2010: ). Aslan 
eskiçağlarda güç sembolü olarak kullanılan bir hayvan betimidir. Lidyalıların da bu sembolü 
güçlerini göstermek adına kullanmış olmaları muhtemeldir. Ayrıca arkeolojik kazılar 
sonucunda Lidya askerlerinin pişmiş topraktan küpe kullandıkları tespit edilmiştir. Lidyalılar 
tarafından yüzük kullanıldığı bilinmektedir. Hatta yüzük mistik ve dünyevi güç elde etmenin 
sembolü olarak efsanelere konu olmuştur1. Altın yüzüklerin yanında mühür olarak kullanılan 
scrabe yüzükler de kullanmışlardır. Mühür yüzüklerde aslan ve sfenks betimlemeleri yer 
almaktadır. Lidya Devleti MÖ 6. yy da Pers egemenliğine geçince Lidyalı erkekler Pers 
etkisiyle güç ve zenginlik göstergesi olarak daha gösterişli takılar takmaya başlamışlardır 
Akyay Meriçboyu, 2010: ). Erkekler Pers etkisiyle gerdanlıklar ve sarkaçlar da takmışlardır. 
Takılarda bulunan boncuklar deniz salyangozu, çan sarkaç ve çana benzeyen çiçek 
şeklindedir. Bu boncuklar bereket simgesi ve kötülüklerden korunmak amacıyla 
kullanılmıştır.

1.3. Mısır
Mısırda takı kullanımı ile bilgiler mezar buluntuları, kabartmalar, heykeller ve duvar 
resimlerinde yer almaktadır. Özellikle duvar resimleri Mısırlıların kuyumculuk faaliyetleri 

1 Lydia kralına hizmet eden bir çoban olan Gyges, bir gün hayvanların otladığı yerde derin bir yarık görür. 
Yarığın içine iner ve orada görülmedik birçok güzel şeyler arasında, içi oyuk, üstü delik deşik, tunçtan bir at 
görür. Atın içine bakınca insan boyundan büyük bir ölü görür; ölünün parmağında altın yüzükten başka bir şeyi 
yoktur. Gyges bu yüzüğü alıp yukarı çıkar. Çobanlar, her ayın sonunda krala hesap vermek için 
toplanmaktadırlar. Gyges toplantıya parmağında yüzükle gelir. Otururlarken yüzüğün taşını farkına varmadan 
avucunun içine çevirir ve bunu yapar yapmaz da görünmez olur. Yüzükle oynarken taşı çevirince görünür olur. 
Böylece Gyges, yüzüğün tılsımını fark edip saraya girenlerin arasına katılarak, sarayda kralın karısını baştan 
çıkarır ve onun yardımıyla kralı öldürüp yerine geçer (Platon, 2005: 359d-360b). Günümüzde Yüzüklerin 
Efendisi serisinde de karşımıza çıkan, yüzüğü takan kişiyi görünmez yapan yüzük sembolü, efsanedeki yüzükle 
özdeşleştirilebilir.
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yapım teknikleri, kullanılan aletler, takı modası ve takıların kullanış biçimleri konularında 
ayrıntılı bilgiler verir (Türe, 2005: 31 ) (Fotoğraf 8).
Mısır mezarlarında tespit edilen taç, kolye, pendant, tılsım, kolye, bilezik, küpe ve yüzükler
erkeklerin kullandıkları takılardır. Bu takılar üstün kalitede ve yüksek derecede ince işçilikle 
üretilmiştir. Mısır’ın takı yapımında diğer uygarlıklarla ilişkileri döneminde de kendine özgü 
sembollerde ve modellerde uzun süre değişiklik olmamakla birlikte, Yunan ve Roma etkisiyle 
birlikte takılar tamamen farklı özellikler göstermektedir. Skrabe, nilüfer, horus gözü, İsis 
düğümü, şahin yılan ve sfenks en çok kullanılan sembollerdir. Bu semboller tanrısal güç ve 
otoriteyi temsil etmektedir. Aynı zamanda bu sembolleri taşıyan kişiyi kötülüklerden de 
koruyucu özelliklere sahip oldukları düşünülmektedir. Takılarda altınla birlikte akik, lapis 
lazuli ve turkuaz ya da bu taşların taklitleri kakma olarak kullanılmaktadır. Tutankamon 
mezarı buluntuları oldukça zengin buluntularıyla erkeklerin kullandığı takılarla ilgili ayrıntılı 
bilgiler vermektedir. 
Mısır erkeklerinin, özellikle firavun ve soylu kesimin, statü simgesi olarak taktığı takılardan 
biri göğüste kullanılan geniş gerdanlıklardır. Genellikle altından levha halinde tek parça 
üzerine, ajurlar ve renkli taşlarla işlenen insan, hayvan ve bitki motifleriyle süslüdür (İnan, 
1956: 352). Yüzükler ve bilezikler zenginlik ve güç sembolüydü. Lapis lazuli ve akik gibi 
taşlarla süslenen bu takılar takan kişiyi koruyucu ve bedeni güçlendirici etkisine inanılarak 
özellikle soylu kesim tarafından kullanılmıştır. Ayrıca Mısırda bulunmayan lapis lazuli, 
Mısırlılar için egzotik bir taştı ve bu taşı elde etmek bir güç ve statü göstergesiydi (Fotoğraf 
9).
Takılar güç ve otorite sembolü olarak kullanıldığı gibi hediye olarak da kullanılmaktaydı. IV. 
Amenofis döneminde Horemehep adlı komutanı, Habirular ve güneyde Nubya üzerine yapılan 
seferde başarılı olup döndüğünde, IV. Amenofis tarafından kahramanlığının bir alameti olmak 
üzere kendisine altın küpe verilmiştir (Özer, 1987: 227).

2. Eski Batı

2.1. Helen  
Yunanistan ve Ege Adaları’nın ilk takıları Minos ve Miken uygarlıklarında görülürken 
erkeklerin takı takması çok yaygın değildi. Helenistik dönemle birlikte II Phillip döneminde
Batı Trakya altın madenlerinin kullanımı ve Büyük İskender’in doğu seferleri sırasında bu 
coğrafyanın zengin maden yatakları (Mansel, 1999: 399) ve takı geleneği Yunan erkekleri 
arasında takı kullanımı yaygınlaştırmıştır. Yunan erkekleri taç, saç bandı ve yüzük gibi takılar 
kullanmışlardır. Takılarda genellikle Eros, Nike ve Herakles düğümü motifi gibi dinsel 
semboller kullanılmaktadır. Pliny’a göre Yunanlar, Herakles düğümünün kötülüğü önleme ve 
yaraları iyileştirme gücüne inanmışlardır. Ayrıca Tanrı Asklepios’un sembolü olan yılan uzun 
ve sağlıklı bir yaşamın sembolü olarak bilezik ve pazıbentlerde kullanılmıştır. Yunan 
soyluları tarafından kullanılan taçlar tanrı simgesi olarak kullanılırken ilerleyen dönemlerde 
otorite sembolüne dönüşmüştür (Pliny, HN 16.9; 21.11). Taçlar/diademler ilk dönemlerde 
mersin, zeytin, defne, meşe yaprakları ve çiçeklerden yapılmaktaydı. Daha sonra madenin 
kullanımıyla bu ağaç ve yaprak motifleri madenlerle, özellikle altın varaklarla, yapıldı. 
Yunanların kullandığı diğer bir takı olan yüzükler, altın ve değerli taşlarla süslenmiş olarak, 
mühür yüzük ve taşlı yüzükler şeklinde kullanılmıştır. Bazı Yunanlar hayatlarını 
sonlandırmak gibi bir durumla karşılaşma ihtimallerine karşı yüzüklerinde taşların altına zehir
koymaktadırlar2 (Fotoğraf 10). 

2 Yunanistan'ın en büyük hatibi Demosthenes’in yüzüğündeki zehri içerek intihar ettiği bilinmektedir. Pliny HN
33. 22.
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2.2. Roma 
Roma’da takıların kullanımına dair bilgiler antikçağ yazarlarının eserlerinden ve arkeolojik 
buluntulardan edinilmektedir. Romalı erkekler taç, saç bandı, yüzük ve fibula gibi takıları güç 
ve statü göstergesi olarak kullanmışlardır. Roma’da takı kullanımı Krallık Dönemi’nden 
sonra, Cumhuriyet Dönemi ile birlikte başlamış ve İmparatorluk Dönemi’nde altın madeninin 
değerli/yarı değerli taşlarla birlikte kullanılmasıyla birlikte zirveye ulaşmıştır. Bu konuda, 
özellikle Romalı erkeklerin yüzük takması konusunda, Pliny ayrıntılı bilgiler vermektedir. 
Pliny Romalıların demir yüzük takmalarını savaşçı kahramanlıklarının bir işareti olarak 
görmektedir. Ancak Erken Roma kralları ve konsülleri tasvirlerinde yüzük takarken 
betimlenmemişlerdir. Romalıların altın yüzükleri Cumhuriyet döneminde resmi işlerde ve 
yurtdışında elçi olarak bulundukları dönemlerde saygınlık göstergesi olarak kullanmışlardır. 
Ülkelerine döndükleri zaman altın yüzükleri demir yüzüklerle değiştirmişlerdir (Pliny HN 
33.12). Romalılar egemenlik sahasını genişletmeye başladığı dönemlerde ele geçirdikleri 
topraklardan yüksek miktarlarda altın elde etmişlerdir. Erkekler arasında resmi görevler 
dışında günlük hayatta da altın yüzük takılması artan zenginliğin sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Kullanılan yüzükler süslemeli ve mühür yüzüklerdir. Eşit değerde değerli taşlar ve 
gravürlerle süslenen yüzükler zenginlik belirtisi olarak görülürken (Pliny HN 33. 22) mühür 
yüzükler otoriteyi temsil etmektedir. Mühür yüzüklerin belki de en ünlü Romalı kullanıcısı 
Augustus’tur.  Augustus ilk başta bir sfenks görüntüsü taşıyan mühür yüzük kullanmış, daha 
sonra Büyük İskender’e benzer bir yüzük yaptırmıştır. Augustus muhtemelen kasıtlı olarak 
İskender’in görüntüsüne geçerek dünya egemenliği, fetih ve güç mesajını vermek istemiştir 
(Hawley, 2007: 111). Romalı erkekler tarafından kullanılan diğer bir takı ise fibuladır. 
Kumaşların dikilmeden kullanıldığı dönemlerde kıyafetleri sabitlemek, pelerinleri tutturmak 
ve kıyafetlerde süsleme amacıyla kullanılan bu takılar Eskiçağda pek çok toplum tarafından 
kullanılmıştır. Romalılar yay ve plaka şeklinde fibulalar kullanmışlardır. Sadece erkekler 
tarafından kullanılan Yay şeklindeki fibulalar askeri ve sivil otoriteyi temsil etmekteydi. 
Romalı imparator, senatör ve generaller heykellerinde bu fibulalarla betimlenmiştir (Fotoğraf
11).

SONUÇ
Paleolitik Çağ’da hayvan dişlerinin delinmesiyle yapılan boncukların kullanılmasıyla 
başlayan takı yapımı zaman içerisinde farklı malzemeler kullanılarak estetik ve güç 
sembolüne dönüşmüştür. İnsanlar takıları güzelliklerini ortaya çıkarmak, büyü ve nazardan 
korunmak, korkularını yenmek gibi mistik anlamların yanı sıra tanrı ve tanrıçalara adak olarak 
sunmuş ve mezarlara ölü hediyesi olarak bırakmıştır. Takılar kültürden kültüre değişiklik 
gösteren malzemelerle birlikte değişik amaçlar için kullanılmıştır. Kişiliğini ön plana 
çıkartmak, inanç, güç ve statü göstergesi olarak kullanılmasının yanı sıra ekonomik 
faaliyetlerde ve devletlerarası ilişkilerde de önemli bir yere sahiptir. Doğu kültürleriyle 
başlayan takı kullanımı Eski Batı dünyasının Doğu ile tanışmasıyla batıya aktarılmıştır. Eski
Çağdan günümüze kadar takılar erkek ve kadınlar tarafından kullanılmıştır. Kadınlar takıları 
zenginlik göstergesi, adak, mistizm, güzellik ve cazibelerini arttırmak gibi amaçlarla 
kullanırken erkekler kadınların kullandığı amaçların yanı sıra güç ve statü sembolü ve tanrısal 
meşruiyet için de kullanmışlardır.
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Fotoğraf 1. Tavşan kemiğinden yapılmış boru şeklinde boncuklar /Aşıklı Höyük
https://aktuelarkeoloji.com.tr/kategori/guncel-kazilar/10-binyil-oncesinin-taklit-boncuklari

Fotoğraf 2. Erkek bireye ait kemik ve taştan yapılmış kolye /Çatalhöyük
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Fotoğraf 3. Naram-sin Steli
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010123450

Fotoğraf 4. Asur Kabartma ve takı örnekleri
Kalhu’dan Lamassu

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322609
Nimrud Sarayından Duvar Panosu, MÖ 865-860 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1849-0502-15

Fotoğraf 5. Hitit Kralı II. Tuthaliya kabartması ve çizimi
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Fotoğraf 6. Kef Kabartması ve Urartu takı örnekleri

Fotoğraf 7. İvriz Kaya Anıtı
http://www.konya.gov.tr/konya-ivriz-kaya-aniti

Fotoğraf 8. Mısır duvar resminde takı yapım aşamaları

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 173 Karabağ, Azerbaycan



Fotoğraf 9. Mısır takı örnekleri

Fotoğraf 10. Helen takı örnekleri

Fotoğraf 11. Roma takı örnekleri
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MODERN STATE OF BALAKAN TAMPLES OF THE EARLY MIDDLE CENTURIES
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XÜLASƏ

Azərbaycanın Şimal Qərb regionunda yerləşən Balakən rayonunun tarixi memarlıq abidələri
içərisində diqqəti cəlb edən tikililərdən, Alban məbədləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Gösətilən ərazi qədim Albaniya dövlətinin əsas sosial-iqtisadi, siyasi məkanlarından olmuşdur.  
Yaxın dövrdə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ərazidə mövcud 
olan xristian  məbədləri  də, hansısa bir qədim məbədin dağıntıları üzərində tikilmişdir. Yəni 
Qafqaz Albaniyasına məxsus bu ərazidə istər xristianlıq zamanına, istərsə də, ondan öncəki 
dövrlərə aid məbədlər mövcud olmuşdur.

Balakən  rayonunda mövcud olan Alban memarlıq abidələrinin tikintisi, qədim antik dövrdən
başlayaraq erkən orta əsrlər və klassik feodalizm dövrünədək davam etmişdir. Məbədlərin bir 
neçəsinin inşa tarixi ərəb işğallarından sonrakı dövrə də təsadüf edilir. 

Alban  məbədlərinin araşdırılması zamanı, həmin memarlıq abidələrinə aid tarixi mənbələrin 
azlığı, qonşu dövlətlərin əsasən də erməni və gürcü tarixçilərinin əsassız iddiaları, məbədlərin 
böyük əksəriyyətinin dağınıq halda olması, böyük problemlər doğurur. Yaxın dövrlərdə İlya 
Adamiya, Musxeraşvili, Bondo Arveladze, Timur Aytberov, Haydar bek Qeniçutlinsiki kimi 
yazarların qədim alban məbədlərinin gürcülərə və başqa xalqlarına aid edilən faktsız və əsassız 
iddialarını aradan qaldırmaq üçün bu memarlıq abidələrinin bərpası və düzgün araşdırılaraq 
ictimiyyətə təqdim edilməsi vacib şərtlərdəndir. 

Alban məbədləri həm sovet dövrü, həm də müstəqillik dönəmi  Azərbaycan tarixçiləri
tərəfindən qismən araşdırılmışdır. Lakın göstərilən regionda bu cür memarlıq abidələri olduqca 
çoxluq təşkil etdiyindən məbədlərin böyük bir hissəsi diqqətdən kənarda qalmışdır. Bəzi 
məbədlərin demək olar ki, divarları tamamilə dağılmış, bəziləri isə ümumiyyətlə yararsız hala 
düşmüşdür. Alban məbədlərinin belə yararsız hala düşməsi onların icərisində və divarlarında 
olan, yalnız Qafqaz albanlarına məxsus simvol və müxtəlif naxışların tarix səhnəsindən
silinməsilə nəticələnir ki, bu da həmin məbədlərin müxtəlif xarici dövlət tarxçiləri tərəfindən
təhrif olunmuş, faktlardan uzaq əsassız şəkildə təqdim edilməsinə gətirib çıxarır. 
açar sözlər: məbəd , Alban, Balakən, xristian  
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ABSTRAKT 

Among the historical and architectural monuments of the Balakan region of Azerbaijan, located 
in the North-West region, the Albanian temples are of special importance. Shown area was one 
of the main socio-economic and political places of the ancient Albanian state. Recent 
archeological excavations have revealed that the existing Christian temples in the area were 
also built on the ruins of an ancient temple. There were temples in this area belonging to 
Caucasian Albania, both during the Christian era and before it.  
         The construction of existing Albanian monuments in Balaken city had been begin from 
ancient periods and it had been continuing till early middle centuary and classik feudalism 
peroid.The construction of several temples coincide with to period after the historical arab 
occupation.  

During the study of Albanian temples, the lack of historical sources related to these 
architectural monuments, unfounded claims of neighboring countries, especially Armenian and 
Georgian historians, the fact that the vast majority of temples are scattered, cause great 
problems. In order to dispel the factless and baseless claims of ancient Albanian temples of 
Georgians and other peoples by writers such as Ilya Adamiya, Muskherashvili, Bondo 
Arveladze, Timur Aytberov, Haydar bek Genichutlinsiki in the near periods, restoration of 
these architectural monuments and their proper examination and presentation to the public are 
important conditions. 
        Albanian temples have been partially studied by Azerbaijani historians during both the 
Soviet and independence periods. However, due to the large number of such architectural 
monuments in the region, most of the temples have been neglected. The walls of some temples 
have almost completely collapsed, and some have become completely useless. Such disrepair 
of Albanian temples results in the removal of only Caucasian Albanian symbols and patterns 
from the stage of history, which leads to the fact that these temples have been distorted by 
various foreign historians and presented in an unreasonable way.
key words: tample, albanian, Balaken,

GİRİŞ
Azərbaycanın Respublikasının şimal-qərb bölgəsi hələ antik Qafqaz Albaniyası 

dövründən başlayaraq, XIX əsrin sonlarınadək Qafqazın tarixində müstəsna rol oynamışdır. 
Lakin bu bölgənin tarixi son dövrlərədək çox az araşdırılmışdır. Bölgənin öyrənilməsi son 
dövrdə müəyyən vüsət almış, lakin bir çox tarixi dövrlərin əsas şahidi olmuş tarixi abidələr
elmi  tədqiqata lazımınca cəlb edilməmişdir. 

Müxtəlif dövrlərdə müxtəlif məqsəd və tapşırıqlarla bölgəyə gəlmiş səyyahların, tacirlərin, 
hərbçilərin və kəşfiyyata göndərilənlərin (casusların) tarixi abidələr haqqında müəyyən qeydləri 
də vardır. Bu mövzu XIX yüzillikdə baş vermiş rus işğallarından sonra E.A.Paxomov 
tərəfindən qismən araşdırılmışdır. Doğrudur, antik dövr müəlliflərindən yunan coğrafiyaçısı 
Strabon Albaniyanın qərb bölgəsindən bəhs edərkən burada “çoxlu məbədləri olan torpaq”dan 
bəhs etmişdir. Qaynaqlarda  bu bölgə ilə bağlı çox az məlumat vardır. Buna görə də son 
vaxtlaradək bölgənin tarixini öyrənmiş tədqiqatçılar əsasən rus generallarının və hərbçilərinin
raportlarına və qeydlərinə istinad etmişlər. Nəhayət, uzun illər ərzində araşdırılmamış  şimal-
qərb bölgəsi görkəmli tarixçi Y.M.Mahmudovun rəhbərliyi ilə tədqiqata cəlb edildi, bu sahədə
bir neçə uğurlu tədqiqat əsəri nəşr olundu. Ə.Məmmədovun “Şimal-Qərbi Azərbaycan  
Zaaqatala dairəsi”, E.Lətifovanın “Şimal-Qərbi Azərbaycan-İlusu sultanlığı”, Arzu 
Əşrəfqızının “Car-Balakən camaatlığı”, Ş.Əliyevin “İngiloylar”, İ.Əliyevanın “Çar Rusiyasının 
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Şimal-Qərbi Azərbaycanda dini siyasəti və ingiloylar (XIX əsr)”  dissertasiya işi, 
Z.Cavadovanın “Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası” 
monoqrafiyaları bu cür əsərlərdəndir.  

Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının rus qafqazşünası A.P.Berjenin redaktəsi ilə nəşr 
olunmuş “Aktları”da Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsinin tarixinin araşdırılması 
üçün dəyərli mənbə hesab edilə bilər. Lakin bu Aktlardan istifadə edilərkən onun birtərəfli 
səciyyə daşıması və Rusiya imperiyasının müstəmləkəçi siyasətinə uyğun  şəkildə tərtib
edildiyi nəzərə alınmalıdır. 

XIX yüzillikdə Rusiyanın imperiya siyasətinə xidmət etmiş ayrı-ayrı müəlliflərin 
əsərlərində fərqli və maraqlı fikirlər vardır, lakin bir çox hallarda həmin müəlliflər qeyri-
ixtiyari, bəzən isə bilərəkdən yanlışlıqlara yol vermişlər. M.A.Kosebu, T.N.Yaişnikov, 
P.P.Zubov, D.E.Zubarev, A.Poserbski, İ.İ.Şopen. A.İ.fonPlotto da bu müəlliflər sırasındadırlar.

XIX yüzilliyin sonunda – XX yüzilliyin əvvəllərində də problemə yanlış, qərəzli, 
məqsədli yanaşma davam etmişdir. M.Q.Canaşvili, D.Z.Bakradze, B.S.Esadze həmin ənənənin
bariz nümayəndələri olmuşlar . 

Təəssüf ki, son dövrlərdə qonşu dövlətlərdə işıq üzü görən bəzi əsərlər gürcü, erməni və
digər separatizmə meyilli qüvvələrin əlində təbliğat vasitəsinə çevrilmişdir. Belə əsərlərdən biri
T.Aytberovun “Zafqaziya Avarları” əsəridir ki, bu əsərdə Balakən və Zaqatala rayonları 
ərazisində tarixi abidələrimizlə bağlı heç bir elmi əsası olmayan iddialar  irəli sürülür 

X.Qeniçutliniskinin nəşr etdirdiyi “Tarixi biblioqrafiya və tarixi oçerklər” adlı əsərində
Qafqaz xalqlarının birliyindən daha çox Rusiyanın imperiya siyasətinə xidmət göstərməyə
çalışmış [Айтберов ;2000, с.119], bu cəhdi ilə adı yuxarıda xatırlanan T.Aytberovdan  geri 
qalmamışdır.
Belələri ilə müqayisədə Qafqaz xalqlarının qədim tarixini, o cümlədən Qafqaz Albaniyasının 
tarixini, albanların yazısını və dilini araşdırmağa çalışan gürcü araşdırıcısı Z.Aleksidze daha 
ədalətli mövqe tutmuşdur. O, “Qafqaz albanları dilləndilər” adlı əsərində Azərbaycanın şimal-
qərb bölgəsi, bütövlükdə Albaniya ilə bağlı olan fikirlərində müəyyən qədər obyektiv 
mövqedən çıxış etmişdir. Z.Aleksidze bu bölgədə gürcü tayfalarının heç vaxt yaşamadıqlarını 
və Albaniyanın erkən orta əsrlərdə Qafqazın ən qüdrətli dövləti olduğunu göstərmişdir 
[Aleksidze ; 2003, s.47]. 

Görkəmli gürcü mütəfəkkiri İlya Çavçavadze “Erməni alimləri və fəryad edən daşlar”  
əsərində, Gürcüstana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyə cəhd edən erməni alimlərinə cavab 
verərkən, yeri gəldikcə Azərbaycanla, onun tarixi, tarixi abidələri ilə bağlı faktlara müraciət
etmişdir. Həmin istinadların çoxu Azərbaycanın məhz şimal-qərb bölgəsi ilə bağlıdır. 

Azərbaycan Albaniyasında Şərq xristianlığına məxsus olan memarlığın bütün növləri 
inkişaf etmişdi və bu məbədlər alban xristianlığının ilk dövrü üçün səciyyəvi olan kilsə tikililəri
idi. Həmin kilsələr uzunsov ibadət zalı olan birnefli məbədlərdən ibarət olmuşdur. Alban 
məbədlərinin üstü ikiqatlı sadə daşla örtülürdü. Albaniyada dairəvi məbədlər də yayılmışdı və
bu üslub yalnız albanlara aiddir. Bunun isə öz səbəbi vardı. Belə ki, Albaniyada dairəvi
məbədlərin inşa olunması erkən xristianlıq dövrünə aiddir və tədqiqatçıların fikrincə, bu 
məbədlər günəşə ibadət edən albanlar tərəfindən, yəni hələ xristianlığın tam mənimsənilmədiyi 
və səma cisimlərinə ibadətlə qarışdırıldığı dövrdə tikilmişdir. Bu cəhət erkən xristianlıq 
dövrünün alban xaçlarında da özünü göstərir. Albaniyada xristian memarlığının ən kütləvi
forması isə sovmələrdir. Sovmələr karvan yollarının kənarında kiçik ibadətgahlar rolunu 
oynayırdı. Lakin buna baxmayaraq, onlar əslində memorial (xairə) tikililər idi. Alban dini 
memarlığında həm mehrablı, həm də mehrabsız sovmələrə təsadüf edilirdi. Sovmələrin divarı 
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bir qayda olaraq zərif naxışlara malik nişan daşları ilə bəzədilirdi. Alban dövrünün ən
mürəkkəb tikililəri isə bazilikalar və monastırlar hesab olunur. Bir çox tədqiqatçılar hesab 
edirlər ki, bu üslub Cənubi Qafqazda yalnız albanlara məxsusdur. Çünki alban memarlıq 
abidələrinin divarları üzərindəki ünsürlər yalnız bu dövr abidələrinin özünəməxsus
xüsusiyyətləri kimi dəyərləndirilir .

Ermənilər tərəfindən ən çox mənimsənilməyə məruz qalan abidələrin bir qismi də onların 
“monastır” adlandırdıqları alban bazilikalarıdır. Azərbaycanda geniş sahəli, mürəkkəb formaya 
malik olan müasir dövrədək yaxşı formada qalmış bazilikalar VI-VIII əsrlərdə tikilmişdir. 
Bazilikaların geniş zalı böyük və dəbdəbəli sütunlarla bir neçə nefə bölünür. Ümumi ansambla 
uyğun olaraq hər nefin şərqində yarımgünbəz formalı çıxıntılar düzəldilirdi. Ortadakı iri çıxıntı 
mehrab rolunu oynayırdı. Bazilikaların dam örtüyü də digər tikililərdən fərqlənirdi. Belə ki, 
onların orta hissədəki günbəzləri kiçik çıxıntılarla tamamlanırdı. Bazilikaların qərb tərəfində
xüsusi sütunlar üzərində bir qayda olaraq zəng asmaq üçün yer qurulurdu.

Cicixana məbədi. “Cicixana məbədi” adlandırdığımız bu qədim məbəd Balakən
rayonunun mərkəzindən 10 km şimal-şərqdə, Zaqatalaya gedən yolun solunda, dağların 
arasında, meşənin içərisində, qismən düzənlik olan yerdədir. Ətrafdakı qeyri-adi mənzərə,
müxtəlif qaya və daş yığınları, çox əlverişli təbii-coğrafi şərait vaxtilə burada qaynar həyatın 
olduğundan xəbər verir.

Çox qədim ibadət yeri olan Cicixana məbədi iki hissədən ibarətdir. Məbədin qərbində
əvvəllər üç istiqamətdə giriş olmuşdur. Bu hissə (birinci hissə) tağların birləşərək künbəz
yaratdığı qismin cənub, şərq və qərb girişləri idi. Sonralar yalnız bir giriş saxlanmış, şərq və
qərb girişi daşla hörülərək bağlanmışdır. Cənub girişinin tağı daha böyük, qərbdəki bir az kiçik, 
şərqdəki isə daha kiçikdir. Qərb girəcəyinin içəri üzündə, tağın  sağ və sol tərəfində, küncdə
dördkünc, 30-40 santımetrlik, kənarına üzlü çaydaşı qoyulmuş oyuq yeri mövcuddur. Buradan 
şimala tağlı keçidlə üstü künbəz şəklində örtülmüş ibadət zalına keçid vardır. Bu yerdə, qapının 
üstündə çox iri, təxminən 3 metrədək uzunsov çaydaşı vardı. Həmin daş qoparılaraq  yerə
salınmışdır. İbadət zalının uzunluğu 8, eni isə 5 metrdir. 

İbadət zalının baş hissəsində, şərq qurtaracağının sağ tərəfində 70 sm-lik dairəvi oyuq 
vardır. Bu oyuğa saxsı küp yerləşdirilmişdi. Mehrab yerindən eyni məsafədə simmetrik şəkildə
iki bu cür küp olmuşdur. Həmin küplər ibadət zamanda oxunan duaların əks-sədasını yaratmaq, 
təsirini artırmaq məqsədilə qoyulmuşdur. 
Çaydaşı ilə tikilmiş bu məbəd əhəng məhlulu ilə qurulmuşdur. Məbədin cənub-şərqində,
divarın bayır tərəfində, küncdə çox nəhəng dağdağan ağacı bitmişdir. O, qeyri-adi şəkildə
məbəd divarına sarılmışdır. Daha öncə qeyd etmişdik ki, bölgədə dağdağan ağacının müqəddəs
hesab edilməsi daha əski dinlərlə, əski inanclarla bağlı idi [Алиев;1992,с.154]. Yüzilliklər
boyu, tədricən bitki çürüntüsü, torpaq qatı əlavə olunmuş və məbədin divarları 1-1,5 metr 
torpaq altında qalmışdır. Bu yerdə arxeoloji qazıntıların aparılması çox dəyərli məlumatlar əldə
olunmasına imkan verərdi. 
Z.Bünyadov qeyd edirdi ki, Albaniyada ilk və eləcə də sonrakı kilsələrin çoxu köhnə dini 
ibadətgahların və məbədlərin yerində bərpa edilirdi [Azərbaycan tarixi. I cild. 1994, s.205]. 
Haqqında bəhs edilən Cicixana məbədi də bu qəbildən olan abidələrdəndir. 
Xristianlığın yayılmasının başlanğıc mərhələsinə aid olan abidələr əyani surətdə göstərir ki, 
Albaniyada kilsə memarlarının qarşısına çıxmış yeni vəzifə dərhal həll olunmamışdı. 
Yüzilliklər boyu təşəkkül tapmış ənənələrdən imtina etmək çətin idi. Buna görə də ilk xristian 
abidələri erkən bütpərəstlik tikililəri ilə böyük oxşarlığa malik olmuş və sonrakı tarixi dövrdə
tikilmiş alban kilsələrindən kəskin surətdə fərqlənmişdir [Azərbaycan tarixi.  II cild 2007, 
s.150]. İlkin araşdırmaya görə, Cicixana məbədi V-VII yüzilliklərdə, daha əvvəlki bütpərəst və
yaxud atəşpərəstl məbədinin yerində tikilmiş, daha doğrusu, rekonstruksiya edilmişdir.
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“Dağılan” və “dağılmayan” kilsə. Balakən rayonunun Gərəkli kəndi ərazisində, Qubeh 
dağının yaxınlığında el arasında “Dağılmayan kilsə” və bundan bir az aralı “Dağılan kilsə” 
adlanan çox qədim məbədlərin qalıqları vardır. Adından da göründüyü kimi, həmin məbədlər
vəziyyətinə görə belə adlandırılmışlar.

Gərəkli məbədi. Balakən şəhərinə ən yaxın kəndlərdən olan Qullar kəndindən şimal-
qərbə doğru, rayon mərkəzindən 5 km məsafədə, dağın ətəyində, Hunbul çayının sağ sahilində,
“Cınıxların qoruğu” adlı yerdə məbəd xarabalıqları vardır. Təknefli məbəd çaydaşından və
əhəng qarışığından tikilmişdir. Məbədin qövsvari şərq hissəsinin sonralar tikildiyi nəzərə
çarpır. Bu hissədə məbədin tavanı günbəzvaridir. Divarlardan günbəzə keçən hissədə isə
akustika (səsin gücləndirilməsi) üçün küp və tüng yerləşdirilmişdir. Məbədin bu hissəsinin daha 
sonrakı dövrdə tikildiyini, daha doğrusu, əlavə olunduğunu ehtimal edirik. Məbəd divarlarının 
qalınlığı 1 m-dən çox, ibadət zalının uzunluğu 7 m, eni 5 metrə yaxındır. Məbədin həyəti isə
çaydaşından tikilmiş divarla əhatələnmişdir. Məbədin ətrafında qoruma divarının qalıqlarını 
izləmək mümkündür. Abidənin həyətində, şərq və şimal hissədə xeyli qəbir vardır. Onların 
əksərriyyəti şərqə doğru yönəlikdir. İlk baxışdan çox əlverişli bir yerdə inşa edilmiş bu 
məbədin həm də müdafiə səciyyəsi daşıdığını güman edirik. Gərəkli kəndindəki bu məbəd və
dağlıq ərazilərdə yerləşən digər məbədlər bu günədək qeydiyata alınmamışdır. 

Bu məbəddən bəhs edərkən “Qullar” və “Gərəkli” toponimlərinin “Hunbul çay” 
hidroniminin adını qeyd etdik. Bu sözlərin araşdırılması da bizə məbədin tarixini 
dəqiqləşdirməyə yardım edə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, “Hunbul çay” hidronimi bir mənalı 
şəkildə hun türk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Qullar və Gereylilər də hun və bulqar türklərinin 
içərisində olmuş tayfalardır .[Yusifov; 1987, s.60]  Bu fikri məntiqi hesab etmək olar ki, 
eramızın əvvəllərindən etibarən buraya gəlməyə başlamış hun və digər türk tayfaları bölgədə öz 
etiqadlarına uyğun səcdəgahlar tikmişlər. Məbədin yaxınlığındakı qeyri-adi dərəcədə nəhəng 
olan dağdağan ağacı da bu fikri söyləməyə imkan verir. İndiki məbədin yerində xristianlıqdan 
əvvəlki dinlərlə bağlı səcdəgah olmuşdur. Başqa cür desək, Şimali Azərbaycannın şimal-qərb
bögəsində ilk xristian abidələri erkən bütpərəstlik tikililəri ilə böyük oxşarlığa malik olmuş və
Albaniyanın sonrakı tarixi dövrdə tikilmiş kilsələrindən kəskin surətdə fərqlənmişdir 
[Azərbaycan tarixi.  II cild. Bakı: 2007, s.150]. 
Xristianlığın qəbul edilməsi ilə əlaqədar olaraq Albaniyada mərkəzi günbəzli və bazilikal 
sitayiş qurğuları meydana gəldi. Həmin tikililər quruluşca yetkin səviyyədədirlər. Qumdakı 
bazilika və Ləkit kəndindəki dairəvi məbədlər bu yetkinliyin nümunələridir. Həmin abidələr
bir-birinə yaxın məsafədə yerləşmişdir. Görünür, vaxtilə bu məntəqələri birləşdirmiş qədim yol 
var imiş. Həmin məbədlərin tikildiyi şimal-qərbi Azərbaycan vilayətləri erkən orta əsrlərdə
Azərbaycan  Albaniyasının mərkəzi olmuşdur [Azərbaycan tarixi.  II cild.; 2007, s.150]. 

Tülü məbədi. Balakən rayonunun Tülü kəndinin mərkəzində çaydaşından, bişmiş 
kərpicdən və əhəngdən tikilmiş çox maraqlı tikili qalığı vardır. Bu abidə türbə kimi qeydə
alınmışdır. Yerli camaat tərəfindən bəzən “Ay və yaxud atəşpərəstlik məbədi”, bəzən isə
“kilsə” adlandırılan bu məbədə dörd tərəfdən giriş vardır. Abidənin şərqində, ona bitişik 
təxminən 1 metr hündürlükdə yüksəklik vardır. Burada çaydaşından tikilmiş bünövrənin 
qalıqlarını izləmək mümkündür.

Kənd camaatının verdiyi məlumata görə, bünövrəsi nəzərə çarpan bu tikili dairəvi plana 
malik idi və onun divarları yaxın iyirmi ilədək salamat qalmışdı. Ətraf ərazilərdə təsərrüfat 
işləri görülən zaman aşkar olunmuş qəbirlər həmin abidənin inşa tarixini və təyinatını 
öyrənmək baxımından çox maraqlıdır.  Təxminən 3-3,5 metr dərinlikdən aşkara çıxmış bu 
qəbirlərdə skeletlə bərabər maddi mədəniyyət nümunələrinə də təsadüf olunur. Əsməndar 
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Əfəndi oğlu Nuriyevin həyətində qazıntı işləri aparılarkən dörd qəbir aşkarlanmışdır. AMEA-
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnistitunun elmi işçisi, arxeoloq Nəsib Muxtarovun rəhbərliyi 
ilə aparılmış qazıntı zamanı (2001-ci ilin martında) sərdabə tipli qəbir aşkar olunmuşdur. 
Uzunluğu 3 m, eni 1 m olan bu qəbrin üzərinə qoyulmuş yastı daşın alt tərəfi oxra ilə
rənglənmişdi və skeletin yanına qoyulmuş saxsı qabda da oxra var idi. Qəbirdən kömür qırıqları 
da tapılmışdı. Çox əski inanclarla bağlı olan bu cür qəbirlərə Tülü məbədinə yaxın bütün 
ərazilərdə təsadüf edilir. Digər tərəfdən, bu abidənin də cənub şərq tərəfində nəhəng dağdağan 
ağacı vardır. Beləliklə, Tülü məbədi daha qədim bir səcdəgahın yerində tikilmiş abidədir. 
Abidənin tam, kompleks şəkildə tədqiqata ehtiyacı vardır. Onun tədqiqi rayonun, bölgənin 
tarixi haqqında qiymətli bilgilər əldə etməyə imkan verə bilər.   

Arılıqbinə məbəd kompleksi. Bu məbəd kompleksi Balakəndən Gurcüstana gedən
yolun  5 kilometrliyində, yolun sağ tərəfində, dağın ətəyində, çox gözəl, mənzərəli bir yerdə
yerləşir. Abidənin ətrafi hasara alınmışdır. Hasarlar dağılmışdır, lakin onların yeri dəqiq nəzərə
çarpır. Bəzi yerlərdə isə azacıq da olsa hasarın qalıqları vardır.

Təxminən dörd hektardan  çox ərazini əhatəyə alan bu hasar içərisindəki ərazidə yalnız 
bir məbəd binası salamat qalmışdır. Ətrafda bir neçə tikilinin bünövrə yeri aydın görünür. 
Ərazidə bir neçə təpəciyin olması və onun üzərində bünövrə qalıqları burada məbəddən başqa 
yardımçı binaların, o cümlədən yataqxana, dərs keçirilən hücrələrin və s. olduğunu göstərir.  

Arılıqbinə məbədi Darvazdakı kimi bişmiş qırmızı kərpicdən tikilmişdir. Ətrafda, 
xüsusilə məbədin şimal tərəfində xeyli qəbir görünür və onlardan bəziləri qazılmışdır.

Məbəd binasına üç istiqamətdə giriş vardır. Şimal və cənub tərəfdəki girişin önündə
artırma mövcuddur. Bu birnefli ibadət zalında yalnız bir ensiz pəncərə vardır ki, o da zalın şərq 
qurtaracağındakı oval şəkilli divardadır. Yan divarlarda səslənməni gücləndirmək üçün hər
divarda bir cüt olmaqla kvadrat şəkilli oyuq açılmışdır. Şimal və cənub tərəflərdəki 
girəcəklərdə çiyin bərabərindəki oyuq yeri bunun qapı örtüləndən sonra arxadan qoruyucu 
doqqaz keçirmək üçün yer olduğunu göstərir. Çünki “Pəri qala”da, bir çox məbədlərdə də buna 
təsadüf etmişik.
Arılıqbinə kompleksindəki məbədin, ibadət zalının uzunluğu 10, eni isə 7 metrdir. Məbəd
kompleksinə daxil olan tikililərin çoxluğu burada daimi sakinlərin, xidmət və ibadət edənlərin
sayının xeyli olduğunu göstərir. Tarixi ədəbiyyata və mənbələrə diqqət yetirsək, görərik ki, 
antik Qafqaz Albaniyasında (Azərbaycanda) məbədlərin ixtiyarında böyük torpaq sahələri, 
kifayət qədər işçi qüvvəsi və əmlak olmuşdur [Геюшев ;1984, с.140]. 

Strabon, Böyük Plini, Klavdi Ptolomey və digər antik müəlliflər qeyd etmişlər ki, 
Albaniyada Ay məbədinə məxsus olaan çoxlu torpaq sahələri vardır. Erkən orta əsrlərdə
xristian dini alban hökmdarları tərəfindən qəbul edildikdən sonra isə kilsələrin ixtiyarına daha 
böyük torpaq sahələri verilmiş və kilsələr iri feodallara çevrilməyə baslamışdılar. 

Görünür, Arılıqbinə məbədi də geniş torpaq mülklərinə sahib olmuş, məbəd
kompleksinin ətrafı müdafiə səddi ilə əhatə edilmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq buradakı 
tikililərin bir monastırın qalıqları olduğunu söyləyə bilərik.  
“Nur kilsə” məbədi. Balakən rayonunun Tülü və Talalar kəndlərinin  çöl qovşağında yerləşən
bu məbəd tikinti üslubuna, quruluşuna görə xeyli fərqlənir. Nəzərə çarpan ilk fərq məbədin 
önündə zəng qülləsinin olması ilə bağlıdır. Çünki erkən orta əsrlərdə tikilmiş ilk xristian 
məbədlərində zəng qülləsi olmamışdır [Геюшев ;1984,с.143]. Diqqət etdikdə aydın görünür ki, 
məbədin çaydaşı ilə hörülmüş ibadət  zalı daha qədim dövrə aiddir və sonralar məbədin giriş 
hissəsində zəng qülləsi ucaldılmışdır. Məbədin ibadət zalının uzunluğu 15 m, eni isə 7 metrdir. 
İbadət zalının üstü yarımdairəvi günbəz şəklində hörülmüşdür. Tarixi ədəbiyyatda verilən
məlumatlara görə, IX yüzillikdə və daha sonra tikilmiş məbədlərdə əsas inşaat materialı kimi 
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kərpicdən istifadə olunmuşdur. Belə ki, bu məbədin qərb tərəfində sonradan tikilmiş zəng
qülləsi çaydaşından və əsasən yaxşı bişmiş qırmızı kərpicdəndir. 

Maraqlı cəhətlərdən biri budur ki, məbədin önündə, şimal-qərb istiqamətində əsrlər boyu 
qurumamış, hələ də axmaqda davam edən, saf çeşmə vardır. Suyun bu məbədin önünə saxsı 
tünglərlə, xeyli uzaqdan gətirildiyi barədə fikirlər söylənilir. 

Məbəd üçün çox əlverişli yer seçilmişdi: Çünki, məbəd münbit torpağı olan çöldə inşa
olunmuşdur və ətraf ərazilər “əl içi kimi” görünür.

Məbədin zəng qülləsinin və tavanının bir hissəsi dağıdılmışdır. “Nur kilsə” məbədinin 
ibadət zalının V-VII yüzilliklərdə, onun önündəki zəng qülləsinin isə IX yüzillikdən sonra 
tikildiyi qənaətindəyik. 

“Dəvəboynu” məbədi. Azərbaycan Respublikasının şimal-qərb bölgəsində olan maraqlı 
səcdəgahlardan biri də Balakən-Kortala yolunda, el arasında “Dəvəboynu” adlandırılan təpənin 
üstündə, kəsilmiş qaya parçalarından tikilmiş birnefli məbəddir. Dağəmələgəlmə prosesi 
nəticəsində yaranmış bu təpənin üstündən ətrafa baxanda sonsuz  dərəcədə gözəl bir mənzərə
görünür. Təpədən cənuba və qərbə tərəf üfüq sonsuzdur. Lakin şimala döndükdə üfüq birdən-
birə sanki dağlara toxunur, daha sərt və ecazkar mənzərə yaranır. 

Strateji cəhətdən çox əlverişli mövqedə yerləşməsi bu tarixi abidənin əhəmiyyətini daha 
da artırır. Məbəd təpənin cənub-qərbə doğru uzanan hissəsində, təpənin sonunda tikilmişdir.

Qapı yeri, portal daşı, pəncərələrin yanı, səslənmənin gücləndirilməsi üçün divarda 
qoyulmuş boşluqların ətrafı tamamilə sökülmüşdür. Çöldən düzbucaqlı görünən şərq hissə isə
içəridə oval şəkillidir. Bu abidəni erkən orta əsrlərə aid edə bilərik. Çünki burada tikinti 
materialı kimi kərpicdən heç istifadə edilməmişdir.

Bu məbədin cənuba baxan ovalvari pəncərə yeri sonralar hörülmüşdür. Bu məbədə
hücum ehtimalı və təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən həyata keçirilmiş bir tədbirə bənzəyir.  

Qullar və Əyritala məbədləri. Balakən rayonunun Qullar kəndi ərazisində daha iki 
məbəd vardır. Məbədlərdən biri Gürcüstana gedən yolun sağında, kəndin yuxarı hissəsində,
digəri isə yolun solunda, əhalinin “Göy-göl” adlandırdığı yerə yaxındır. Birnefli, yalnız ibadət
zalından ibarət olan bu məbədlər çaydaşından tikilmişdir. Yolun sağında, kəndin nisbətən
yuxarı hissəsində, məbədin cənub şərq küncündə digər məbədlərdə olduğu kimi, qocaman bir 
dağdağan ağacı vardır, ağac məbəd divarının çölündən daşların arası ilə içəriyə keçmiş, tavan 
boyu qövs yaratmışdır. 

Yolun sol tərəfindəki məbədin şimal-qərb tərəfində nəhəng qoz ağacı, içərisində isə əncir 
ağacı bitmişdir. Məlumdur ki, eramızın əvvələrindən etibarən Albaniyada əncir ağacının da 
müqəddəs hesab edildiyi barədə fikirlər mövcuddur. 

Təxminən eyni quruluşlu bir məbəd də Hənifə kəndinin “Əyritala” adlanan ərazisində,
çölün ortasındadır. Bu məbəd də çaydaşından tikilmişdir və erkən xristian abidələri sırasına 
daxil edilə bilər.  

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 181 Karabağ, Azerbaycan



Ədəbiyyat siyahısı

1. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild. Bakı: Elm, 2007, 756 s.
2. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. II cild. Bakı: Elm, 2007, 608 s., 150
3. Azərbaycan tarixi. Z.M.Bünyadovun redaktəsi ilə. I cild. Bakı: Azərnəşr, 1994, 686 s..
4. Yusifov . Y B. Kərimov S.K. Toponomikanın əsasları. Bakı: Maarif, 1987, 560 s. 
5. Айтберов Т.Закавказские аварцы. Махачкала: 2000, 196 с.
6. Aleksidze Z. Qafqaz Albanları dilləndilər. Tbilisi: “Artanuçi”, 2003, 128. 
7. Алиев К. Античная Кавказская Албания. Баку: Азернешр, 1992, 238 с.
8. Геюшев Р.Б. Христианство в Кавказской Албании. Баку: Элм, 1984, 191 с.

KARABAĞ 2. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Modern Araştırmalar Kongresi 
"Zafer Günü ve Şehitlerin Anısına"

8-10 Kasım 2021 182 Karabağ, Azerbaycan



NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS AND SELF-EDUCATION
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ÖZET
Özünütərbiyədə özünüdərketmə, özünü ələ almaq, və özünüstimullaşdırma xüsusi rol oynayır. 
Özünüdərketməyə özünümüşahidə, özünütəhlil, özünüqiymətləndirmə, özünümüqayisə daxil olur. 
Özünü ələ ala bilmək özünəinanma, özünənəzarətə, özünütəlqinə, özünü məcburetməyəəsaslanır. 
Özünütərbiyə bir növ özünüidarə deməkdir. Həm də özünütərbiyə özünüidarəninənali forması kimi 
özünü göstərir. İnsan hər bir yaş dövründə özünütəkmilləşdirməyi,özündə yüksək hisslər 
aşılamağa, öz şəxsiyyətində təzahür edə biləcək birtərəfliliyiaradan qaldırmağa, xeyir və şəri bir-
birindən ayırmağı bacarmalıdır.
 əM nlik şüuru sözün əsl mənasında yeniyetməlik və gənclik yaşlarında formalaşsa da onun 
mənbəyi əvvəlki yaş dövrlərinə təsadüf edir. Bu problemin kökü körpə uşaqların özlərini güzgüdə 
və ya fotoşəkildə tapması ilə bağlıdır. 6 yaşlı uşaqlarda bədənin sxemi haqqında təsəvvürlər 
formalaşır. Onlar şikəst adamların itmiş bədən orqanlarını tanıyırlar. 5-6 yaşlı uşaqlar onların 
başqaları tərəfindən müşahidə olunduqlarını duyurlar. 

Özünüdərk və özünütərbiyə insanın(şagird) iradəsini ,davranışını,əxlaq qaydalarını,müəllim 
– şagird  münasibətlərini tənzimləməyə kömək edir.Bunların əsasında  insanda(şagirddə) onun bir 
şəxsiyyət kimi formalaşmasını daxili mexanızmini yaradır.Bu prosesdə insan(şagird) nəinki  
cəmiyyət miqyasında mövcud olan maddi və mənəvi dəyərlərə ,elmə,təhsilə yiyələnir,həm də yeni 
təlim-tərbiyə vərdişləri öyrənir. 
Açar sözlər:potensial, reaksiya, mən, konsepsiya, sosial mən, ideal  mən, mənlik şüuru, əxlaqi 
şüur, münasibətlər

ABSTRACT 
 Self-awareness, self- control, and self-actualization play a special role in self-education. 
Self-promotion includes self-control, self-comparison, introspection, self-esteem. Self-control is 
based on self-control, self-esteem, self-coercion. Self-education is a kind of self-control. It also 
manifests itself as the highest form of self-education. A person must be able to improve himself 
at every age, to cultivate high self-esteem, to overcome the bias that may manifest in his 
personality, to separate the good and the bad. 

Although self-consciousness is formed in the true sense of the word in adolescence and 
youth, its source dates back to earlier ages. The root of the problem is that babies find themselves 
in a mirror or in a photo. At the age of 6, children form ideas about the scheme of the body. They 
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recognize the lost body parts of people with disabilities. 5-6 year olds feel that they are being 
watched by others. 

Self-awareness and self-education help to regulate a person's (student's) will, behavior, 
morals, teacher-student relations. acquires moral values, science, education, but also learns new 
educational habits. 

Key words:potential, reaction, me, concept, social me, ideal me, self-awareness, moral 
consciousness, relationships

Giriş

Özünüdərk  insanın  bütün ictimai ,siyasl,sosial ,elmi- pedaqoji  fəaliyyətini əhatə

edir.Bu baxımdan insanlarda xüsusi ilə məktəblilərdə bir sıra müvəqqəti meyllərin 

təşəkkülü inkişafı,özünüdərk,özünüqiymətləndirmə,özünügerçəkləşdirmə,özünə

nəzarətdə əlaqədar olaraq inkişaf edir.İnsan(şagird)özünü düzgün dərk edəndə,milli 

mənəviyyatını da,kimliyini də yaxşı dərk edir.Təlimə,elmə,təhsilə daha sıx 

bağlanır.Təlim motivlərini düzgün müəyyənləşdirir.Təlimə münasibətində ki 

,nöqsanları ,bütövlükdə həyatında buraxdığı səhvləri və onları tərbiyə etməyə cəhd

göstərir.Bu  mənada  özünüdərk  özünütərbiyəyə gətirib çıxardır. Bu işdə müəllim

və valideynlər əlaqəli şəkildə səy göstərməli və məktəblilərin təliminə yardım 

etməlidirlər.

            Mənlik şüurunda əsas yeri cəmiyyətin şəxsiyyətə olan təlabatını düzgün 

qiymətləndirmək, ictimai borc, kollektiv qarşısında məsuliyyət, milli 

vətənpərvərlik, bəşəriyyət qarşısında olan insanlıq hissi tutur. Mənlik şüurunu 

fərdin şüurun spesifikliyi, fövqəladə dərəcədə mürəkkəbliyi və zaman nisbiləşdirir. 

Deməli hər bir şəxs özünüdərketməni, özünüqiyməti və bütövlükdə mənlik 

şüurunu daim reallıqla uyğunlaşdırmağı öyrənməlidir. Özünüdərketmənin, 

özünütəkmilləşdirmənin başlanğıcı var, sonu isə yoxdur. İnsanın özünə verdiyi 

qiymət onda özü haqqında yaranan təsəvvürlər, iddia səviyyəsi və istifadə etdiyi 

psixoloji müdafiə vasitələri məhz bu cəhəti ifadə edir. Fikrimizcə, onların təhlili 

yolu ilə mənlik şüurunun məzmun və strukturu psixoloji baxımdan xarakterizə

etmək olar. 
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Mənlik şüurunun əsas əlamətləri aşağıdakılardan ibarətdir. 

1. İnsan özünü bütün ətraf aləmdən, yəni “mən”ini “qeyri-mən”dən ayırır.

  2. Özünün fiziki, psixi və mənəvi keyfiyyətlərini müəyyənləndirir və dərk edir.  

         3. Psixi həyatın bütüncəhətlərinə şüurlu münasibət bəsləməyə başlayır. 

“Mənlik şüuru”nun strukturunda aşağıdakı üç cəhət xüsusilə fərqlənir: 

1.“Mən obrazı” – insanın özü haqqında təsəvvürləri (psixoloji avtoportret).  

2. Özünüqiymətləndirmə - insanın özünün özü haqqındakı təsəvvürlərinin 

adekvat surətdə qiymətləndirilməsi.  

3. Potensial davranış reaksiyaları – insanın “Mən obrazı” və özünə verdiyi 

qiymətlərin onun davranış və rəftarında təzahür etməsi (6, s232).

         Mənlik şüuru sözün əsl mənasında yeniyetməlik və gənclik yaşlarında 

formalaşsa da onun mənbəyi əvvəlki yaş dövrlərinə təsadüf edir. Bu problemin 

kökü körpə uşaqların özlərini güzgüdə və ya fotoşəkildə tapması ilə bağlıdır. 6 

yaşlı uşaqlarda bədənin sxemi haqqında təsəvvürlər formalaşır. Onlar şikəst

adamların itmiş bədən orqanlarını tanıyırlar. 5-6 yaşlı uşaqlar onların başqaları 

tərəfindən müşahidə olunduqlarını duyurlar.  

Refleksiya - uşaqların özlərinə, əməl və hərəkətlərinə başqalarının gözü ilə

baxması formalaşır. Bu özünüdərketmə prosesidir. Bu, mənlik şüurunun 

formalaşmasına təkan verir (6, s.200).

         Mənlik şüuru sözün əsl mənasında yeniyetmə yaşı dövründə formalaşır. 

Mürəkkəb sintetik münasibətlər dərketməyə başlanır. Mənlik şüuru ilk gənclik 

dövründə yüksək səviyyədə inkişaf edir. Mən obrazının əsasını insanın özü 

haqqında bilikləri təşkil edir. O, mürəkkəb hadisədir. Gənc oğlan və qızlar özləri 

haqqında 20 söz demək əvəzinə 7-12 sözdən çox söyləyə bilmirlər.  

İnsanda eyni vaxtda 3 “mən obrazı” vardır. 

1. Real mən (əslində necə adamdır?) 

2. İdeal mən (özünü necə görmək istəyir?) 

3. Sosial mən (özünü başqalarının gözündə necə görür?)

 Psixoloji planda real, ideal və sosial “mən” birlikdə mövcuddur. Onlar bir-birini 

tamamlayır və zənginləşdirir. Lakin bəzən real, ideal və sosial “mən”lər arasında 
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köklü ziddiyyətlər də müşahidə olunur. Bu zaman insanın özü haqqında 

təsəvvürlərdə çətinliklər yaranır. Belə halda insan refleksiya yolu ilə bu

uyğunsuzluqları təhlil edir, bir növ onların hamısı üçün “ortaq məxrəc” taparaq 

ziddiyyətləri aradan qaldırır. Bəzən isə əksinə, o psixoloji maska ilə öz həqiqi 

simasını gizlətməyə çalışır, bu isə həmişə mümkün olmur (11, s331).

“Mən obrazı”ın formalaşması dialektik prosesdir. O, müxtəlif amillərə şərtlənir. 

Bu təsəvvürlərin formalaşmasında hərəkət və görmə duyğuları mühüm rol oynayır. 

Güzgü insan həyatında çox mühüm vasitə olub, özünü qavrama vasitəsi kimi çıxış 

edir. Lakin “mən obrazı”nın formalaşmasında başqa adamlar, onların tənqidi 

fikirləri, həmyaşıd oğlan və qızların qarşılıqlı münasibətləri mühüm rol oynayır.

Özünüqiymətləndirmə psixoloji mənada insanın özünə verdiyi qiymətdən, özünü 

“mən” obrazını qiymətləndirməsindən gedir. İnsanın özü haqqında təsəvvürlərin 

formalaşması bilavasitə özünüqiymətləndirmə ilə bağlıdır.Özünüqiymətləndirmə

mürəkkəb bir prosesdir. O, özünümüşahidə, özünütəhlil, başqa sözlə

özünüdərketmə yolu ilə formalaşır. Bu zaman insan özünə adətən başqa adamların 

gözü ilə baxır, bir qayda olaraq özünü onlarla müqayisə edir (11, 323s).

Özünüqiymətləndirmə zamanı insan qiymətin müxtəlif növlərindən- əxlaq, estetik, 

intellektual, emosional və s. qiymətlərdən istifadə olunur. Lakin bütün hallarda 

onların içərisindəemosional qiymətlər əsas yer tutur. Özünüqiymətləndirmə hər

şeydən əvvəl özünüsevmə, özünəhörmət, öz ləyaqətini saxlamaq və s. kimi 

hisslərlə çulğalaşır, yəni emosional qiymətlərəəsaslanır. Özünüqiymətləndirmə

səviyyəsində qiymətverən və qiymət alan eyni bir adamın şəxsiyyətində birləşir: 

“Mən” – “mənə” qiymət verir. 

Özünüqiymətləndirmə sisteminin təhlili zamanı aşağıdakı cəhətləri nəzərə almaq 

mümkündür. 

1. Özünüqiymətləndirmə zamanı “real mən” obrazı ilə “ideal mən” obrazının 

müqayisə edilməsi mühüm rol oynayır. Onların uyğunluğu psixi sağlamlığın əsas 

şərtidir. 

2. İnsan özünü real etalonlar əsasında tənqidi surətdə qiymətləndirir. “Yaxşı və

pis” cəhətləri təhlil edir. Qiymətləndirmədə “ideal mən” üstün olur. 
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3. İnsan özü-özünü qiymətləndirir, digər tərəfdən onun mənsub olduğu qrup 

tərəfindən qiymətlər qazanır. İnsan rəftar və davranışında başqa adamların 

qiymətlərini nəzərə alır. Buna gözlənilən qiymətlər deyilir (11, s.210).

Qrupun şəxsiyyətə verdiyi qiymət daha real qiymətdir.  

Özünüqiymətləndirmə və iddia səviyyəsinə maraq XIX əsrdə yaranıb. Hələ 1890-

cı ildə U.Ceyms həmin faktları aşağıdakı düsturla optimal olaraq belə ifadə edib:  

Özünüqiymətləndirmə =      müvəffəqiyyət iddia 

Deməli, özünüqiymətləndirmə iki amildən – müvəffəqiyət və iddia səviyyəsindən

asılıdır. Deməli, onlar arasında tərs mütənasib asılılıq var (11, s.241).

İddia səviyyəsi insanınəldə etmək istədiyi nəticəyə münasibətində ifadə olunur. O, 

nəticəni bəyənir,ya yox? Gənc idmançı üçün uğurlu görünən nəticə çempion üçün 

uğursuzluqdur. Əvvəllər 5 alan tələbə bir dəfə 3 alsa o, daha 5-ə iddia etmir. 

Özünüqiymətləndirmə-insanın özü və özünəmünasibəti haqqında qarşılıqlı 

vəhdətdə olan biliyidir.Özünüqiymətləndirmənin tərkibinə insanın malik olduğu 

bacarıq, hərəkət və keyfiyyətlərin, davranışın motiv və məqsədlərinin dərk 

olunması, onlara qiymətləndirici münasibətin olması daxildir.İnsanın özünün 

qüvvə və imkanlarını, məqsədlərini qiymətləndirmə bacarığı, onları xarici şəraitlə,

ətraf mühitin tələbləri ilə əlaqələndirmək imkanı, müstəqi sürətdə qarşısına bu və

ya digər məqsəd qoya bilmək bacarığı onun şəxsiyyətinin formalaşmasında 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

XIX əsrin axırlarında özünüqiymətləndirmə ilə müvəffəqiyyət və iddia 

səviyyəsiarasındakı asılılıq eksperimental surətdə XX əsrin 30-cu illərində

öyrənilməyə başlanmışdır. Daha əvvəl isə U.Ceyms bu asılılığı intuitiv surətdə

tapmış və onu ümumi şəkildə ifadə etmişdir (3, s.100)

İnsanın həyat və fəaliyyətinin bütün gedişi boyu formalaşan 

özünüqiymətləndirmə, öz növbəsində, şəxsiyyətin inkişafı ilə müxtəlif 

istiqamətlərdə bağlı olan funksiyaları yerinə yetirir.İnsanın müxtəlif fəaliyyət

növlərinin və davranışının idarəedici faktoru kimi çıxış edir.

Özünüqiymətləndirmə-müxtəlif amillərin uzun müddətli qarşılıqlı təsiri prosesinin 

nəticəsidir. Belə ki, ilk dövrdə insanın davranış və fəaliyyəti xarici təsir 
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vasitələrinin olması şəraitində idarə olunur.Sonradan insan tədricən öz davranışını 

daxili subyektiv psixoloji mexanizmlərin və vasitələrin köməyi ilə idarə etməyə,

istiqamətləndirməyə cəhd göstərir.Məhz bu əsasda özünüqiymətləndirmə təşəkkül 

tapmağa başlayır (3, s123).

Özünüqiymətləndirmə-Şəxsiyyətin özünü,imkanlarını,keyfiyyətlərini,başqa 

adamlar arasında mövqeyini qiymətləndirməsidir.Özünüqiymətləndirmə

şəxsiyyətin əsas komponentlərindən biridir (3, s.124).

Güclənən özünütərbiyə cəhdi və formalaşan mənlik şüuru iləəlaqədar olaraq 

yeniyetməlik və erkən gənclik yaşlarında özünüqiymətləndirmə problemi son 

dərəcə aktualdır.İnsan başqa adamlar içərisində şəxsiyyətə çevrilir.Şəxsiyyəti 

zənginləşdirən bütün cəhtlər onun dərində yerləşən bütün psixoloji layları ünsiyyət

sayəsində meydana çıxır və ünsiyyət üçün nəzərdə tutulur.İnsan ünsiyyətə daxil 

olur və onun vasitəsilə özünün davranışı üçün əhəmiyyətli  dərəcədə vacib olan 

bəzi isiqamətlər əxz edir vəhəmişəətrafdakıların ondan nə gözlədiyini nəzərə

alaraq,özünün əmələrini onlara əsasən yoxlayır,onların rəyləri ilə hesablaşır.Nəticə

etibarı iləəgər təbii təlabatların təmin olunmsını kənara qoysaq,insan özü üçün nə

edirsə onu eyni zamanda başqaları üçündə edir (3, s121).

Məlumdur ki,özünüqiymətləndirmə üçün əsas cəhət insanın özü haqqındakı bilik 

vətəsəvvürləri ilə bərabər,yəni ümumən özünüqiymətləndirməsi ilə yanaşı, öz 

qabiliyyətini,rəftarvədavranışınımənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini qiymətləndirməsidir. 

Özünüqiymətləndirmə-özünüdərketmənin tərkib hissəsi, insanın özü haqda bilikləri 

daxil olmaqla öz fiziki xarakteristikasına, qabiliyyətlərinə, əxlaqi keyfiyyətlərinəvə

hərəkətlərinə qiymətidir.Özünüdərketmə prosesi həyatın bütün mərhələlərində

davam edir.Özünüdərketmə prosesinin başlanğıcında uşaqlar fərdi xüsusiyyətlərinə

görəfərqlənirlər. Onlarda şəxsi ləyaqət hissinin əlamətlərini aydın surətdə görmək

olar. 

İlkin olaraq utancaqlıq, həya, özünə qarşı təşəbbüskarlıq və diqqətlilik özünü 

göstərir.Özünüdərketmə çox erkən yaş dövrlərində müxtəlif forma və məzmun 

kəsb etməklə fomalaşmağa başlayır.Erkən yaş dövründə uşaqlarda özlərini tanıma 

qabiliyyətinin inkişaf etməsi onların özləri haqqında təsəvvürlərin formalaşmasını 
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asanlaşdırır,başqa adamlarla və predmetlərlə qarşılıqlı təsirdə özünün 

müstəqilliyini, özünəməxsusluğunu şərtləndirir (3, s.109)

Özünüqiymətləndirmənin əsas vasitə və üsulları aşağıdakılardır.

          1. Özünümüşahidə-prosesində insan özünün hərəkətlərini, davranışını, 

fəaliyətini eyni zamanda keçirdiyi hissləri müşahidə edir. 

          2. Özünütəhlil- zamanı obyektiv xarakterli faktiki olaraq baş verən hadisələr

təhlil edilir və bu əsasda fəaliyyətin nəticələri, hərəkət və davranışı təhlil edilir və

şəxsiyyət onlara istinad etmək yolu ilə özü haqqında real mühakimələr yürütməyə

nail olur. 

          3. Özünə hesabat vermək.-onda ifadə olunur ki, insan fəaliyyətin nəticələri, 

davranış və hərəkətləri və bu zaman təzahür edən şəxsiyyətinə məxsus 

xüsusiyyətləri haqqında özünə hesabat verir (2, s140).

Özünüqiymətləndirmə insanın özünə qarşı olan baxışı, malik olduğu imkanlarını 

düzgün qiymətləndirir və bu zaman onun davranışı ətrafdakılar tərəfindən irəli

sürülən tələblərin obyektiv zəminində qurulur.Özünə inamsızlığın təzahürü 

şəraitində isə insan malik olduğu keyfiyyətlərini lazımi səviyyədə qiymətləndirə

bilmir.Özünə hədsiz güvənmə şəraitində isə şagird öz imkanlarını müvafiq

obyektiv əsas olmadan yüksək qiymətləndirir. 

Beləliklə, insanın özünüqiymətləndirməsindən, onun ünsiyyətinin, başqa 

adamlarla münsibətinin, fəaliyyətinin səmərəliliyinin, onun şəxsiyyətinin gələcək

inkişafının xarakteri aslıdır.Özünüqiymətləndirmə, xüsusilə şəxsiyyətin 

qabiliyyətləri və imkanları, iddia səviyyələrinin müəyyən mərhələsini ifadə

etdiyindən, müəyyən vəzifələrin səviyyəsi kimi təyin olunur. 

Həm özünüqiymətləndirmə həm də özünüdərk şəxsiyyətin əsas və vacib 

komponentidir. 

Özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin inkişafında özünütərbiyənin xüsusi rolu

vardır.İnsan  hər bir yaş dövründə özünütəkmilləşdirməyi, özündə yüksək hisslər

aşılamağı, öz şəxsiyyətində təzahür edə biləcək birtərəfliliyi aradan qaldırmağı, 

xeyir və şəri bir- birindən ayırmağı bacarmalıdır.
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Özünütərbiyə insanın şüurlu olaraq qarşısına qoyduğu məqsədə, ideal və

inamlarına müvafiq şəkildə öz şəxsiyyətində dəyişikliklər etməyə yönəlmiş 

fəaliyyətindən ibarətdir. Özünütərbiyənin həyata keçməsi üçün şəxsiyyətin və onun 

özünüdərk etməsinin  müəyyən inkşaf səviyyəsinin, özünün hərəkətlərini 

başqalarının hərəkətləri ilə müqayisə zamanı təhlildən istifadə edə bilmək

qabiliyyətinin, eləcə də daim özünütəkminləşdirmək ustanovkasının olması tələb

edilir. 

Məlumdur ki, tərbiyə fasiləsiz prosesdir və planlı, mütəşəkkil tərbiyə özünütərbiyə

ilə nəticələnir. Başqa sözlə desək, tərbiyə-insanı doğulduğu gündən məzaradək

müşayiət edir. Özünütərbiyə-adamın özünü saflaşdırmasıdı, yəni öz xarakterini, 

təbiətini müsbət mənada dəyişdirmək, təkmilləşdirmək, formalaşdırmaq üçün öz 

üzərində şüurlu, məqsədyönlü və müstəqil sürətdə işləməsidir. 

Özünütərbiyəinsanın özündə zehni, mənəvi, fiziki və estetik keyfiyyətləri, adətən

rəftar və davranışı təkmilləşdirməyə yönəldilmiş şüurlu və müntəzəm fəaliyyətidir

         İnsanın özündə arzu etdiyi sifətləri, keyfiyyətləri inkişaf etdirməsi, üçün 

müəyyən məqsədlə və müntəzəm sürətdə təsir etməsinə özünütərbiyə deyilir.

Özünütərbiyəyə özbaşına meydana çıxan bir proses kimi baxmaq olmaz.

Özünütərbiyə şəxsiyyətin inkişafının bütün əvvəlki gedişi ilə hazırlanır. Müəyyən

həyat şəraitində insan ünsiyyətdə olduğu adamların, kollektivin, fəaliyyətin 

tələblərini ətraflı dərk edir,  həmin tələblərə uyğunlaşmaq üçün özünü hazırlamağa

başlayır. Özünütərbiyə meyli zəruri olaraq buradan irəli gəlir. Buna görə də

özünütərbiyə nəinki tərbiəyə ziddir, hətta onu tamamlayır (2, s98).

Tərbiyə prosesində tərbiyənin məqsədi məzmunu və vəzifələri əsas etibarilə

müəllim tərəfindən uşaqlara təlqin və yaxud şərh edilirsə, özünütərbiyə prosesində

həmin məsələləri fərd özü müəyyənləşdirir, dərk edir və qəbul edir.

Özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, istiqaməti, üsul və vasitələri müxtəlif 

yaş dövrlərində müxtəlif olur.Şagird sinifdən-sinfə keçdikcə özünütərbiyənin 

xarakteri dəyişir, zənginləşir və daha şüurlu, məqsədyönlü istiqamət alır. 

Yeniyetməlik dövründə özünütərbiyə intensiv şəkildə cərəyan edir. Bu dövürdən

başlayaraq uşaqda özünə “başqalarının gözü ilə baxmaq” davranışını, rəftarını, hiss 
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və düşüncələrini, arzu və maraqlarını, düzgün qiymətləndirmək meyli güclənir. 

Həmin əsasda o öz şəxsiyyətini təkmilləşdirməyə, danışığını, geyimini, oturuşunu-

duruşunu tənzim etməyə, xoşlamadığı hərəkətdən uzaqlaşmağa çalışır yəni

özünütərbiyə ilə məşğul olur.Özünütərbiyəyə ehtiyac-şəxsiyyətin inkişafının 

yüksək formasıdır. Özünütərbiyənin geniş yayılmış vasitə və priyomları 

çoxdur.Özünümüşahidə, özünüdəretmə, özünənəzarət, özünüqiymətləndirmə

və.s(2, s.63).

Özünüdərketmə adamın öz mənliyini, şəxsiyyətini, qabiliyyətini dərk etməsidir. 

Özünümüşahidə isə şəxsiyyətin özünüdərketmə ilə bağl fəaliyyətidir. 

Özünümüşahidə - adamın öz əhval-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk 

etmək üçün öz fikir və hisslərini, rəftar və davranışını müşahidə etməlidir. Özünü 

müşahidədə şagirdlər pis cəhətləri atır, yaxşı cəhətlərəüstünlük verir.

Özünütərbiyə şəxsiyyətin müəyyən inkişaf mərhələsində meydana gəlir və onun

inkişafına təsir göstərir.Fərdi həyat prosesində özünü və başqalarını dərk edir, 

ətrafdakıların tələbi ilə öz şəxsi imkanlarını uyğunlaşdırmağı öyrənir (2,

s.17).Müasirpsixologiya özünüqiymətləndirməni şəxsiyyətin özünüdərketməsinin 

mühüm bir tərəfi, onun inkişafının məhsulu kimi xarakterizə

edir.Özünüqiymətləndirmə və özünüdərk, mənlik şüuru kimi, bütövlükdə, ictimai 

xarakter daşıyır və sosial faktorların təsiri ilə şərtlənir.Aparılan psixoloji 

tədqiqatlar göstərir ki, insanın cəmiyyətdə qiymətləndirilməsinin kriteriyaları və

insanın başqalarını qiymətləndirərkən əsas tutduğu göstəricilər sonradan onun 

özünü qiymətləndirərkən tədbiq olunur.İctimai həyatı, eləcə də onu əhatə edən

mühitin tələblərini, öz qüvvə və imkanlarını aydın dərk etmək əsasında insanın öz 

həyatını daha münasib əsaslar üzrə qurmaq üçün arzu etdiyi keyfiyyətləri özündə

inkişaf etdirməsi və ya malik olduğu şəxsi keyfiyyətləri dəyişdirməkdən ötrü özünə

şüurlu, planlı, məqsədəuyğun və müntəzəm surətdə təsir etməsi, rəftar və

davranışını təkminləşdirmək qayğısına qalması özünütərbiyə adlanır (4, s83)

Müasir psixoloqarın-A.A.Bodalevun,  L.U.Bojoviçin,  A.Q.Kovalevun, və

başqalarının apardıqları tədqiqatların nəticələri göstərir ki, öz şəxsiyyətinin xassə

və keyfiyyətlərinin dərk olunması,  özünüdərk  və özünüqiymətləndirmənin 
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müəyyən səviyyəsi –özünütərbiyənin vacib və zəruri şərtidir, bu prosesin vacib 

faktorudur. Müəlliflər özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin inkişaf səviyyəsi ilə

insanın özünütərbiyəyə münasibəti arasında asılılığın olduğunu qeyd edirlər.

Şəxsiyyətin özünütəkminləşdirməsi onun cəmiyyətdəki həyati tələbatları və

fəaliyyəti ilə, inkişafı ilə şərtlənir. İnsanın yaşadığı ictimai şərait, aldığı təlim və

tərbiyə onun özünütərbiyəsində həlledici rol oynayır.

Özünütərbiyənin gələcək inkişafının əsasında şəxsiyyətin ətraf dünya ilə

münasibətində mövqeyinin dəyişilməsi, onun özünün xassələrinin dərk 

olunmasının qarşılıqlı vəhdəti təşkil edir. Yaş mövqeyinin dəyişilməsi,  

özünüqiymətləndirmənin xüsusiyyətlərində üstünlük təşkil edir və onun inkişafı 

şəxsiyyətin qarşılıqlı münasibətlərinin dəyişilməsinə göstərir.Özünütərbiyyənin bir 

proses kimi mahiyyətinin qeyd edilən baxışdan başa düşülməsi belə bir fikri irəli

sürməyə əsas verir ki, özünüqiymətləndirmə və özünüdərk  özünütərbiyənin

hərəkətverici qüvvəsidir(2, s.55)

Tərbiyə prosesində şəxsiyyətin əxlaqi əsası qoyulur, əxlaqi təsəvvürləri, 

anlayışları, inamları, adətləri və son nəticədə hal hazırki davranışını tənzim edən və

gələcək həyat planlarını müəyyənləşdirməyə imkan verən əxlaqi idealları 

formalaşır.

Özünüqiymətləndirmənin inkişaf prosesinin öyrənilməsi, onun səviyyələrinin, 

imkanlarının və onların hər birində özünütərbiyənin xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması, özünütərbiyəyə rəhbərliyin səmərəli yoludur.Məhz bu əsasda 

özünütərbiyə yeniyetmə dövründə, xüsusilə gənclik dövründə şəxsiyyətin 

formalaşmasında müstəsna rol oynamağa başlayır. Gənclik dövründə tərbiyə ilə

bağlı vəzifələrdən başlıcası özünüqiymətləndirmə və özünüdərk prosesinin 

formalaşdırılmasının optimallaşdırılması, onun bir səviyyədən digərinə keçirilməsi

və bu əsasda özünütərbiyə üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında ibarətdir. 

İnsanda özünütərbiyə tələbatının yaranması göstərir ki, o, həyata, qarşısında duran 

vəzifəyə kor-koranə deyil, şüurlu şəkildə yanaşır, öz fəaliyyətində müvəffəqiyyət

qazanmaq üçün özündə müəyyən keyfiyyətlər tərbiyə etmək zərurətini dərk edir. 

Buradan isə aydın olur ki, özünütərbiyə insanın yüksək şüurluluğu ilə, hər şeydən
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əvvəl, insanın özündə müəyyən müsbət əlamətləri inkişaf etdirmək, mənfi 

əlamətlərin isə qarşısını almaq meylinin yaranması ilə bağlıdır (10, s.332).

Özünüdərk, özünüqiymətləndimə və özünütərbiyənin yüksək inkişaf səviyyəsi 

gənclik dövrünə təsadüf edir.Bu zaman  özünüqiymətləndirmədə adekvatlıq və

davamlılıq müşahidə olunur. Gənclərin sosial təcrübənin zənginləşməsi, 

dünyagörnüşünün təşəkkülü, əqli fəaliyyətin inkişafının davam etməsi- bütün 

bunlar özünüqiymətləndirmənin inkişafına şərait yaradır və bu əsasda davranışla 

şəxsiyyətin keyfiyyətləri arasındakı mövcud olan əlaqə dərk olunmağa 

başlayır.Adekvatlılığa və davamlılığa meyl edən özünüqiymətləndirmə

özünütərbiyə üçün əlverişli şərait yaradır (10, s.321 ).

Özünütərbiyə şəxsiyyətin müəyyən inkişaf mərhələsində meydana gəlir və onun

inkişafına təsir göstərir. Fərd həyat prosesində özünü və başqalarını dərk edir, 

ətrafdakıların tələbi ilə öz şəxsi imkanlarını uyğunlaşdırmağa öyrənir. Tərbiyə

prosesində şəxsiyyətin əxlaqi əsası qoyulur, əxlaqi təsəvvürləri, anlayışları, 

inamları, adətləri və son nəticədə hal-hazırdakı davranışını tənzim edən və gələcək

həyat planlarını müəyyənləşdirməyə imkan verən əxlaqi idealları formalaşır. 

Beləliklə də, şəxsiyyət inkişaf etdikcə özünütərbiyə daha böyük rol oynamağa, 

daha aydın və səmərəli şəkildə özünü göstərməyə başlayır. Deməli, özünütərbiyə

şəxsiyyətin həyat şəraiti və tərbiyə ilə şərtlənən əxlaqi - psixoloji yetginliyinin 

müəyyən səviyyəsində özünə yer edir.

NƏTİCƏ

Özünüdərk və özünütərbiyə insanın(şagird) iradəsini ,davranışını,əxlaq 

qaydalarını,müəllim – şagird  münasibətlərini tənzimləməyə kömək edir.Bunların 

əsasında  insanda(şagirddə) onun bir şəxsiyyət kimi formalaşmasını daxili 

mexanızmini yaradır.Bu prosesdə insan(şagird) nəinki  cəmiyyət miqyasında 

mövcud olan maddi və mənəvi dəyərlərə ,elmə,təhsilə yiyələnir,həm də yeni təlim-

tərbiyə vərdişləri  öyrənir. 
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Milli özünüdərk və özünütərbiyə

XÜLASƏ

Özünütərbiyədə özünüdərketmə, özünü ələ almaq, və özünüstimullaşdırma 

xüsusi rol oynayır. Özünüdərketməyə özünümüşahidə, özünütəhlil, 

özünüqiymətləndirmə, özünümüqayisə daxil olur. Özünü ələ ala bilmək

özünəinanma, özünənəzarətə, özünütəlqinə, özünü məcburetməyə əsaslanır. 

Özünütərbiyə bir növ özünüidarə deməkdir. Həm də özünütərbiyə özünüidarənin

ən ali forması kimi özünü göstərir. İnsan hər bir yaş dövründə

özünütəkmilləşdirməyi,özündə yüksək hisslər aşılamağa, öz şəxsiyyətində təzahür 

edə biləcək bir tərəfliliyi aradan qaldırmağa, xeyir və şəri bir-birindən ayırmağı 

bacarmalıdır.              

                                       РЕЗЮМЕ

Национальная самооценка и самообразование

Самообразование, самоконтроль и самореализация играют особую роль в 

самообразовании. Самореклама включает в себя самоконтроль, самоанализ, 

cамонаблюдение, самооценку. Самоконтроль основан на самоконтроле, 

самаоснована, самооценке, заставляя себя. Самообразование - это вид 

самоконтроля. Это также проявляется как высшая форма самообразования. 

Человек должен быть способен совершенствоваться в каждом возрасте, 

развивать высокую самооценку, преодолевать предубеждения, которые могут 

проявляться в его личности, разделять хорошее и плохое.

SUMMARY 

National self-consciousness and self-education 

 Self-awareness, self-control, and self-actualization play a special role in self-

education. Self-promotion includes self-control, self-comparison, introspection, 

self-esteem. Self-control is based on self-control, self-esteem, self-coercion. Self-

education is a kind of self-control. It also manifests itself as the highest form of 

self-education. A person must be able to improve himself at every age, to cultivate 

high self-esteem, to overcome the bias that may manifest in his personality, to 

separate the good and the bad.
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XÜLASƏ 

Azərbaycan dili tarixinə böyük töhfələr vermiş bədii nümunələr özündə zəngin söz ehtiyatını 
qoruyub saxlayır, əsrlərin sınağından maneəsiz keçir. Başqa sözlə desək,  passiv şəkildə  olsa da,  
müasir ədəbi dilimizdə işlənməyən türkmənşəli leksik vahidlərin nəsildən nəslə ötürülməsinə
xidmət edir. Ancaq arxaizmlər yazılı abidələr arasında bərabər paylanmamışdır. Düzdür, onların
bir çoxu bədii əsərlərin əksəriyyəti üçün işləkliyə malik olmuşdur. Buraya “aqça”, “arı”, “bəg”, 
“çəri”, “danla”, “dirlik”, “dün”, “ilətmək”, “qarındaş”, “qayırmaq”, “qızıl”, “qonmaq”, “uyxu”, 
“yeg”, “yigit” kimi köhnəlmiş sözləri aid etmək olar. Lakin elə leksik vahidlər vardır ki, 
müəlliflər tərəfindən az hallarda istifadə olunmuş və nəticədə geniş arealda yayılmadan 
arxaikləşməyə doğru getmişdir. “Əyğağ”, “kölük”, “qırğıl”, “qonğay”, “öləng”, “tabın”, 
“təğarə”, “ükək” və s. milli mənşəli sözlər bu qəbildəndir.  Təbii ki,  lüğət tərkibindəki bəzi 
sözlərin zaman keçdikcə unudulması, ümumişləkliyini itirməsi bir çox dillər üçün səciyyəvi
haldır. Buna baxmayaraq, vaxtında qarşısı alınmasa, müdaxilə olunmasa, dil öz köklərdən
getdikcə uzaqlaşa bilər. Ona görə də türkmənşəli arxaik leksik vahidlərin tədqiqi və yenidən
bədii ədəbiyyatda istifadəsi dilimizin söz bazasının artımına da imkan verər. Həm sinonim 
cütlüyü artar, həm də alınma sözlərin istifadə dairəsi azalar. Məsələn, arxaik “bay” hazırda 
işlətdiyimiz “varlı” kəlməsinin sinonimidir. Və yaxud “yarlığ” sözünün mənalarından biri 
“məktub”dur və “məktub” ərəbmənşəli leksik vahiddir.   Bir çox bədii örnəklərdə yer almış 
arxaizmlər haqqında tədqiqatçıların kifayət qədər araşdırmalarına təsadüf edilir. Ancaq dilimizin 
inkişafı üçün nadir hallarda işlənmiş milli sözlərin də təhlilinə ehtiyac duyulur. 

Açar sözlər: dil, türkmənşəli, alınma söz, sinonim, leksik vahidlər.

ABSTRACT 

Artistic examples that have made great contributions to the history of the Azerbaijani language 
retain a rich vocabulary and pass the test of centuries without any obstacles. In other words,  
albeit passively,  it serves to pass down from generation to generation lexical units of Turkish 
origin,  which are not developed in our modern literary language. However, archaisms are not 
evenly distributed among written monuments. It is true that many of them have been used for 
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most of the works of art. This includes obsolete words such as "agcha", "arı", "beg", "cheri", 
"danla", "dirlik", "dun", "iletmek", "garyndash", "gayurmag", "gyzyl", "gonmag", "uyxu", "yeg", 
"yigit". However, there are lexical units that have been rarely used by the authors and, as a result, 
have become archaic without spreading over a wide area. "Aya", "aygag", "koluk", "gyrgyl", 
"gongay", "oleng","tabyn", "tagara", "ukek" and so on. words of national origin are of this kind.
         Of course, it is common for 
many languages to forget some words in a dictionary over time. However, if not prevented and 
intervened in time, the language can become increasingly distant from its roots. Therefore, the 
study and re-use of archaic lexical units of Turkish origin in the literature will allow to increase 
the vocabulary of our language. Both the number of synonym pairs will increase and the use of 
derived words will decrease. For example, the archaic word "bay" is synonymous with the word 
"varly" we use today. Or one of the meanings of the word "yarlyg" is "mektub" and "mektub" is 
a lexical unit of Arabic origin.    There is considerable research on archaisms 
in many works of art. However, for the development of our language, there is a need to analyze 
rare national words. 

Key words: language, Turkish origin, loanword, synonym, lexical units.

GİRİŞ

Hər bir yazılı abidədə dilimizin lüğət tərkibinin həm aktiv, həm də passiv fonduna  daxil olan 
minlələrlə sözlərlə qarşılaşırıq. Mənası hamı tərəfindən anlaşılan leksik vahidlərlə müqayisədə
unudulmuş və xüsusi araşdırma tələb edən türkmənşəli sözlərin tədqiqi dil üçün daha yararlıdır. 
Bununla bağlı bir çox tədqiqat işləri yazılmışdır, hətta elə arxaizmlər vardır ki, onları çoxluq
tərəfindən anlaşılan köhnəlmiş söz də hesab etmək olar. Belə leksik vahidlərin təhlili və tədqiqi 
yenidən ümumişlək sözlər sırasına daxil edilməsinə imkan yaradır.   Ancaq bir məqamı da 
unutmamalıyıq ki,  arxaizmlərin bədii əsərlərdə işlənmə nisbəti eyni deyildir. Onlar içərisində
şairlər, yazıçılar, tərcüməçilər və s. tərəfindən tez-tez müraciət edilməyən leksik vahidlər var. 
Təkcə XVI əsr mütərcimi  Məhəmməd ibn Hüseyn Katib  Nişati yaradıcılığına  diqqət
yetirdikdə bunu görmək olur. Onun 1539-cu ildə qələmə aldığı “Şühədanamə” tərcümə əsəri
 zəngin söz ehtiyatı ilə seçilir.  Burada elə kəlmələr vardır ki, onlara orta əsr bədii 
nümunələrdə demək olar ki, təsadüf edilmir. Həmin arxaizmləri nəzərdən keçirək.  
          ARAŞDIRMALAR

Barx ‒ ev, imarət. “Mən sənüŋ qulluğuŋ xatiri içün evim ilə barxım əkinim ilə biçinim tərk 
eyləmişəm”[12, s.254]. Nişatinin digər tərcümə əsəri ‒ “Şeyx Səfi təzkirəsi”ndə də “ev” sözü ilə
yanaşı işlənmişdir[11, s.267]. “Divanü lüğat-it-türk”də “əw-bark” şəklində və “mülk” 
mənasında verilmişdir[4, c.4, s.73]. Bundan başqa, “barkın kişi” sözü vardır ki, “yolundan heç 
vəchlə dönməyən yolçu” olaraq izah edilir. Qədim uyğur türkcəsində “barḳ” hökmdar sarayı, ev, 
mülk anlamlarını bildirmişdir [17, s.33]. Qədim türk dilinə aid lüğətdə də “barķ”ın yuxarıda 
qeyd edilən izahları ilə yanaşı, məzar, türbə, abidə kimi semantik xüsusiyyətlərə malik olduğu 
göstərilir[15, s.32]. Nurdin Useev “Manas destanı’nda “bark” kelimesi ve eski türk mezar 
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geleneği” məqaləsində “bark” sözünü geniş şəkildə tədqiq etmiş və lüğəvi mənasına gəldikdə isə
yazmışdır: “Köktürk harfli yazıtlarda türbe, mezar anlamında geçmektedir”[24, s.175]. XI-XVII 
əsrlərdə isə bu semantika daralaraq yalnız “ev”, “mülk” mənaları qalmışdır[16, s.42]. Fuad 
Körpülünün sözləri deyilən fikirlərə tam şəkildə belə aydınlıq gətirir: “Yine Orhun 
kitabelerinden de mevcudiyetini bildiğimiz kağanın mezarları veya abidesi üstüne yapılan 
binalara verilen ad olan “bark” lisanımızda ev kelimesiyle eş anlamlı olarak “ev, bark” 
şeklinde dilimizde hâlâ yaşamaktadır”[20, s.666]. Belə ki, arxaizmin vaxtilə “məzar” kimi 
mənalandırılması bununla əlaqədar ola bilər.      

Möhsün Nağısoylu “Orta yüzil Azərbaycan-türk tərcümə əsərləri” məqaləsində ortaçağ 
Azərbaycan-türk tərcümə mətnlərində işlənmiş və müasir ədəbi dilimiz üçün  arxaikləşmiş milli 
mənşəli sözlərdən “barx” sözünə də toxunmuş, iki şəklini ‒ bərx/barx göstərərək izahında “ev, 
saray” vermişdir[6]. Mədət Məmmədov isə məişət avadanlığı adlandırmışdır[5, s.94]. “Məişət
avadanlığı” dedikdə isə yalnız ev üçün lazım olan ləvazimatlar yada düşür. “Qədim türk yazısı 
abidələrinin dili” adlı dərs vəsaitinin müəllifi Əbülfəz Rəcəbli isə müxtəlif türk abidələrindən
gətirdiyi nümunələrdə “bark” sözünün tərcüməsini gah “saray”, gah “sərdabə” olaraq göstərir[9,
s.25, s.138]. Mirzə Rəhimov rus dilindəki fransız mənşəli “barak” sözü ilə əlaqəli olub-
olmamasını sual qoyur[10, s.44]. Arxaizmin qədim “Gül-Tigin” abidəsində və yuxarıda 
sadalanan əski mənbələrdə işlənməsi göstərir ki, türk dilinə məxsus leksik vahid olmuşdur. 
Semantikasına gəldikdə isə müasir ədəbi dilimizdə “duz-çörək” mürəkkəb ismi əvvəllər “duz-
əkmək” şəklində olduğu kimi, “ev-eşik” sözünün də əski forması “ev-barx”  ola bilər. Buradan 
belə aydın olur ki, “eşik” və “barx” kəlmələri sinonimdir.    Qırğıl ‒ orta 
yaşlı kişi. “Şeybənüŋ qənimi oldı ki, ol daxi qırğıl idi”[12, s.138]. Alman alimi Vasili Radlovun 
lüğətində “qırğıl” bozumtul, boz saç olaraq mənalandırılır[27, c.2, s.751]. Möhsün Nağısoylu və
Mirzə Rəhimov isə bu sözün semantikasını “orta yaşlı kişi” kimi qeyd etmişdir. “Divanü lüğat-it-
türk”də “kırğıl” formasında olmaqla izahında yazılır: “Kırğıl=saçına dən, qır düşmüş orta yaşlı 
adam”[4, c.4, s.291]. Habelə -ğıl şəkilçisi ilə düzəlmiş “bıçğıl”(əldəki, ayaqdakı çat) leksik 
vahidinə də rast gəlirik[4, c.4,  s.88]. Bu şəkilçi əski şəkilçilərdən olub, kiçiltmə və bənzətmə
mənalı isim və sifətlər yaradır[21, s.196]. Qeyd etdiyimiz hər iki sözün bənzətmə məzmunu ifadə
etməsi şübhə doğurmur. Sözün kökü olan “qır” leksik vahidinin isə mənalarından biri “kül 
rənginə çalar ağ” hesab edilir. İran tədqiqatçısı İbrahim Rafraf qırqıl/qırçıl kəlməsinin “ağlı-
qaralı” kimi izahını vermişdir: “Qırx yaşına yetişmədin qırqıl səpə- saçı və saqqalı ağarmağa 
başlayar”[8, s.130]. Ancaq nümunənin özündə bozumtul, boz saç anlayışını görmək
mümkündür.     Qonğay ‒ tədbirli, məsləhətçi ağsaqqal. “Vəziri 
əleyhillənə qonğay ağasına dedi ki, Əbdullah Ziyaddan özgə kimsə bu işüŋ öhdəsindən
çıxmaz”[12, s.333]. Möhsün Nağısoylu “qonğay” leksik vahidinin Vasili Radlovun lüğətində
təsadüf edildiyini bildirmiş, “məğrur və qocaman din xadimi” kimi verilən mənalarının 
“Şühədanamə”dəki anlamına uyğun gəldiyini qeyd etmişdir[7, s.64]. “Lehçeyi-osmaniye”də
kongay, konkay ilə yanaşı, “konguş”فونغوش forması da vardır ki, mükabereli, pek kocaman, dik, 
mütekebbir olaraq izah edilmişdir[14, s.244]. Bundan başqa, “qongay” sözünə ingilis 
tədqiqatçısı Ceyms Vilyam Redhausun lüğətində də rast gəlirik: “Qongay—قونغای Qonqosh-
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فونغوش 1.The rove beetle, cocktail, ocypus olens. 2. An extremely proud, grandiose man”[29,
s.1500]. Yəni nümunədə göstərildiyi kimi,  “son dərəcə qürurlu, əzəmətli adam” mənasını verir.

Arxaizmin ikinci hecası olan “ğay” türk dillərində gələcək
zaman şəkilçisi kimi istifadə edilmişdir. Ancaq “qonğay” kəlməsində eyni hal müşahidə edilmir.
Digər tərəfdən, “Divanü lüğat-it-türk”də “çalğay” (quş qanadının ucları), “çığay” (kasıb, 
yoxsul), “onqay” (asan) kimi son hecası arxaizmə uyğun olan leksik vahidlərə rast gəlinir[4,
s.128, 139, 393]. Birincisi, “çalmaq”, ikincisi həm feil, həm də isim kimi mənaları olan “çığ”, 
üçüncüsü isə eynimənalı “onq” sözündən yaranmışdır. Həmçinin Türkiyə türkcəsində (g)ay
şəkilçisindən əmələ gəldiyi irəli sürülən “kolay”, “olay” kəlmələrinə də təsadüf edirik. 

Türk dillərində “qonmaq” yerləşmək, “qoŋ” əzələ anlamını 
bildirmişdir. Bundan əlavə, “qontu” (“qondu”) danışıq gedən yerdə danışanın yerləşdiyi uca 
qonaq, yer,  kürsü semantikasını ifadə etmişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən “qonğay” sözünün 
kökü “qonmaq” feilinə daha yaxındır. Dilimizdə “oturuşmuş” kəlməsi həqiqi mənada olan feilin 
məcaziləşməsi və şəkilçi qəbul etməsiylə yarandığı kimi, “qonğay” arxaizmi də oxşar yolu 
keçmişdir. Təğarə ‒ paltar yuyulan qab. “Munı der ikən şahzadənlərüŋ donları 
təğarədə göz yaşı ilən yaşlardi”[12, s.221]. Mahmud Kaşğarinin lüğətində “tağar” kəlməsi  
“dağar, dağarcıq, çuval; içinə buğda və s. şeylər yığılan nəsnə” olaraq şərh edilir[4, c.4, s.496]. 
Qədim uyğur dilində də “taġar” torba, dağarcık, dağar analmlarında işlənmişdir[17, s.219]. 
Möhsün Nağısoylu və Mədət Məmmədov “Şühədənamə”yə istinad edərək “paltar yuyulan qab” 
adlandırır[12, s.658; 5, s.102]. Əsərdən verilmiş yuxarıdakı nümunədə də həmin mənanı ifadə
edir.

Arxaizm türk dili ilə yanaşı, monqol və fars dillərində istifadə olunmuşdur. Monqol 
dilinə məxsus lüğətdə dagarcık, kaba yünden yaprlnus çuval anlamlarına rast gəlirik[19, c.2,  
s.1181]. “Tarama sözlüğü”ndə “dağar” sözünün fars dilində də işləndiyi göstərilməklə kap, 
çanak, küp, çömlek kimi izahları verilmişdir[22, s.965]. Hətta müxtəlif mənbələrdən gətirilmiş
sitatlarda “hamam tası”, “leyençe” mənaları vardır. “Fars dilində Azərbaycan sözləri” 
monoqrafiyasında isə müəllif Həsən Zərinəzadə təğar/təqar sözünün qədim formasını “tavar” və
“tağar” sözləri hesab edərək  üç mənasını açıqlamışdır: “1- içinə taxıl, xəmir, su və s. tökülən
böyük saxsı qab; çuval. 2- yüz batman taxıl və sairənin ölçüsü; 3- taxıl, əmtəə; ordu 
azuqəsi”[186, s.212]. Bununla əlaqədar olaraq, araşdırmaçı sözün ilkin forma və mənasından 
uzaqlaşması hadisəsini əşyanın özünün dəyişilməsi ilə əlaqələndirir. Yəni “dəridən düzəldilmiş 
qab” anlamında işlədilmiş təğar sonralar “saxsı, şüşə və sairədən  düzəldilmiş qab” mənası 
almışdır. “Türkçe sözcük incelemeleri”ndə kisə, küp semantikalarına malik olduğu qeyd edilir: 
“83 kilogramlık ağırlk ölçüsünü tanımlayan kavram büyük örme çuval veya geniş ağızlı büyük 
hacimli su küpü manasında da kullanılmaktadır”[18, s.381]. Arxaizmin “saxsı qab” və yə “küp” 
kimi izah edilməsi “Şühədanamə”dəki mənasına yaxınlaşdırır. Ufan‒
sınmaq. “Sən sınmış yürək ilən nalə qıl, ta mən ufanmış dişüm ilən şəfaət edəyim”[12, s.116].
Bununla yanaşı, “Şühədanamə”nin dilində “ufatmaq” feili işlənmişdir, ancaq arxaizm “ufanmaq” 
ilə müqayisədə daha çox üstünlüyə malik olmaqla Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa” poemasının, 
İ.Nəsiminin, Ş.İ.Xətainin və s. dilində təsadüf edilir. “Divanü lüğat-it-türk”də uw/un/öw/
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və uwşat/uşat feilləri eyni semantikanı ‒ “ufalamaq” anlayışını ifadə edir[3, c.2, s.614]. Lüğətin 
müəllifi olan böyük türk alimi Mahmud Kaşğarinin  uyğun olaraq “uşal”/ “üşəl” ufalanmaq,
“uşat”/ “uwşat”/ “üşət” ufalatmaq” izahlarına da rast gəlirik[4, c.4, s.612]. Vasili Radlov  
“ufan”/”ufal” (xırda olmaq), “ufat” (üyütmək) feillərinin oxşar şərhini vermişdir[26, c.1, s.1783]. 
“Tarama sözlüğü”ndə “ufanmak”  parçalanmaq, ufalanmaq mənalarında əks olunmuşdur [23, 
s.3902]. Mirzə Rəhimov isə “Şühədanamə”də sınmaq və əzilmək, parça-parça olmaq
mənalarında işləndiyini qeyd etmişdir[10, s.46].  İbrahim Rafraf “uşatmaq” leksik vahidinin 
kökünün “uş”( xırdaca, balaca) olduğunu irəli sürərək “uşaq” (parça, hissə, bölük) sözünün də bu
kökdən yarandığını bildirir: “Uşatmaq- sındırmaq, parçalamaq  Alca laçın yavzı qaz uşadur 
(mətn)”[8, s.134]. Ancaq qədim uyğur dilində “uşamak” feili vardır ki, ufalamaq, parçalamaq
semantikalarına malikdir [17, s.268]. Belə ki, “ufanmaq” feilinin yaranma sxemi belədir: uş→ 
uşamaq → uşanmaq/ufanmaq         

Ükək ‒ kəcavə.“Dişilər ilən uşağları içün ükəklər düzətdürdi”[12, s.387], “Başından 
tütün çıxub ükəklülərə mütəvəccih oldı”[12, s.569]. “Divanü lüğat-it-türk”də “ükək” tabut, 
sandıq, qala divarının bürcləri kimi əks olunmuşdur [4, c.4, s.620]. “Qədim türk lüğəti”ndə “ük” 
toplamaq, yığmaq, “ükək”in isə həm Mahmud Kaşğarinin lüğətindəki, həm də “Qutadqu-
bilik”dəki semantikaları (знак зодиака,созвездие) təsvir olunmuşdur[25, s.623]. Gerard 
Klausonun sözlüyündə də yer almasına baxmayaraq, yuxarıdakı izah, demək olar ki, təkrar 
olunmuşdur[28, s.105]. Dilçi alim Samət Əlizadə “ükək-bürc” şəklində göstərsə də, məcazi 
anlam daşıdığını qeyd edərək “saray kübarlarının bürcvari taxtı” izahını vermişdir[1, s.180]. 
Mirzə Rəhimov “Şühədanamə”yə əsaslanaraq belə şərh verir: “Qadınların və uşaqların oturması
üçün dəvənin üstündə düzəldilmiş yer”[10, s.45]. Möhsün Nağısoylunun “kəcavə,  dəvədə
oturacaq yeri” olaraq göstərdiyi mənaları yuxarıdakı tədqiqatçıların fikirləri ilə ziddiyyət təşkil 
etmir[12, s.658]. Türkçe sözcük incelemeleri”ndə “ükek”burç, takımyıldız, grup, kulübe
anlamları göstərilməklə yanaşı, yazılır: “ “Kasa” anlamı ise Yükek (sandık, yük koyulan gereç) 
sözcüğü ile alakalı görünmektedir”[18, s.422]. 

NƏTİCƏ

 Bu arxaizmlərin hər birinin araşdırılması nəticəsində dil tarixi üçün lazimi faktlar ortaya 
çıxarılmışdır. Ancaq onların sayı yuxarıda qeyd etdiklərimizlə məhdudlaşmır. Kifayət qədər 
geniş yayılmadan arxaikləşən leksik vahidlər vardır. Həmin arxaik kəlmələrin öyrənilməsi, 
yenidən mətbuatda, bədii ədəbiyyatda istifadəsi dilin söz bazasının inkişafına imkan yaradar.  
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IN NAKHCHIVAN FOLKLORE TEXTS NAME SYMBOLS 

NAXÇIVAN FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ LƏQƏB SİMVOLİKASI

Dosent Çinarə Vaqif qızı Rzayeva
AMEA Naxçıvan Bölməsi

ORCİD 0000-0003-0655-9342

Adlar insan həyatında önəmli rol oynayır. Bu gərçək adlarla yanaşı ləqəblər də 
mövcuddur. Yəni bir sıra şəxslərin adları ilə yanaşı ləqəbləri də var. Gərçək adlardan fərqli 
olaraq ləqəblər sonradan, insan sahib olduğu peşəsinə, xarakterinə, xarici görünüşünə və s. görə 
qazanır. Uşaq dünyaya göz açdığı zaman ona ailəsi, qohumları tərəfindən ad verilir. Bu adı 
daşıyaraq böyüyür. İllər keçir, bəzi insanlar gərçək adları ilə bərabər ləqəblər də qazanır. Bu 
prosesə həyatımızda tez-tez rast gəldiyimiz kimi, folklor mətnlərində də rast gəlirik. 

Bu məqalədə Naxçıvan folklor materiallarında yer alan ləqəblər, ideyanın ada 
hopdurulması müəyyənləşdirilir, bununla bağlı bir sıra təhlillər aparılır, onların yaranma 
səbəbləri araşdırılır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, folklor mətnlərində belə adlar, əsasən, 
dastanlarda, nağıllarda və əfsanələrdə işlənir. Demək olar ki, adlarını çəkdiyimiz janrlarda hər 
kəs öz peşəsinə, işinə, xarakterinə, görünüşünə görə uyğun ad qazanır. Məsələn Usta mehdi, 
Ovçu Əhməd, Hambal Əhməd, Lotu Əhməd, Gözəl Fatma, Deyingən Gülnisə, Qaraçı Əsmər,
Uzun Həsən, Sofu Fatma, Oğru Natiq, Yalançı Vahid və b. 

Araşdırmalardan belə nəticəyə gəlinir ki, ləqəblər müxtəlif səbəblərdən yaranır. Əsasən, 
insanların gördükləri iş nəticəsində, sahib olduqları peşəsinə, müsbət xarakterinə, mənfi 
keyfiyyətlərinə, xarici və fiziki görünüşlərinə görə camaat tərəfindən yaradılır. Müxtəlif 
səbəblərdən yaranan bu ləqəblər uzun ömürlü olur.

Açar sözlər: Folklor, Naxçıvan, ləqəb

Names play an important role in human life. Along with these real names, there are also 
nicknames. That is, a number of people have nicknames along with their names. Unlike real 
names, nicknames are later used to describe a person's profession, character, appearance, and so 
on. earns according to. When a child is born, he is named by his family. It grows under this 
name. As the years go by, some people gain nicknames along with real names. We encounter this 
process in our lives, as well as in folklore texts. 

This article identifies the nicknames in Nakhchivan folklore materials, the assimilation of 
the idea into the island, conducts a number of analyzes in this regard, and investigates the 
reasons for their emergence. Research shows that such names are used in folklore texts, mainly 
in sagas, fairy tales and legends. In the genres we have mentioned, almost everyone gets a name 
in accordance with their profession and work. For example, Master Mahdi, hunter Ahmad, porter 
Ahmad, lotu Ahmad, beautiful Fatma, quarrelsome Gulnisa, gypsy Asmar, long Hasan, sofu 
Fatma, thief Natig, liar Vahid and others. 
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Research suggests that nicknames arise for a variety of reasons. It is mainly created by 
the people as a result of their work, due to their profession, positive character and negative 
qualities. These nicknames are long-lived for various reasons. 

Keywords: Folklore, Nakhchivan, nickname 

Giriş

Öz əzəməti ilə seçilən, qədim tarixi özündə yaşadan ulu Naxçıvan həm də zəngin folklor 

nümunələrinə sahibdir. Naxçıvanda toplanan, xalqın mənəvi sərvəti sayılan bu folklor 

nümunələri zəngin və rəngarəngdir. Folklor mətnlərini zənginləşdirən, onları daha da yadda

qalan və bir birindən fərqləndirən cəhətlərdən biri də antroponimlərin, adların işlənməsidir. 

Adlar insan həyatında önəmli rol oynayır. Buna görə də “bütün dövrlərdə və bütün 

sivilizasiyalarda insanlar şəxsi adlara malik olublar. Şəxsi ad, ayrıca götürülmüş insanla 

ünsiyyətə girmək və onun haqqında başqaları ilə söhbət apara bilmək üçün onu fərdi qaydada 

göstərməyə, nişan verməyə xidmət edən xüsusi sözdür” [5]. Ona görə də uşaq anadan olanda ona 

müraciət üçün ad verilir. Unutmamalıyıq ki, adlar insan həyatında mühüm rola sahibdir. Buna 

görə də uşaqlara ad seçəndə onun etimologiyasını, mənasını araşdırmaq daha yaxşı olar. Çünki 

bəzən adın mənası insan həyatına da çox təsir edir. Yəni adın mənası insan xarakterində əks 

olunur. Hətta bu deyilənləri xalq arasında yaranan deyimlərdə də müşahidə edirik. “Adına 

çəkib”, “adına oxaşyıb” və s.  

İstər ədəbi dilimizdə, istərsə də xalq dilində gərçək adlarla yanaşı ləqəblər də mövcuddur. 

Yəni bir qisim şəxslərdə adlarla bərabər həm də ləqəblər vardır. Qeyd edək ki, gərçək adlardan 

fərqli olaraq ləqəblər sonradan, insan sahib olduğu peşəsinə, xarakterinə və s. görə qazanır. Bu 

prosesə folklor mətnlərində daha çox rast gəlirik. 

Burada Naxçıvandan toplanan folklor mətnlərində işlənən ləqəblərin yaranma səbəbləri, 

xarakterin ləqəb kimi ifadə olunması müəyyənləşdirilir, bir sıra nümunələr təhlil edilərək

tədqiqat süzgəcindən keçirilir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, folklor mətnlərində belə adlar, 

əsasən, dastanlarda, nağıllarda və əfsanələrdə işlənir. Demək olar ki, adlarını çəkdiyimiz 

janrlarda hər kəs öz peşəsinə, işinə uyğun ad qazanır. Məsələn, Usta mehdi, Ovçu Əhməd, 

Hambal Əhməd, Lotu Əhməd, Bənna Həsən, Aşıq Abbas və b. Naxçıvan folklor mətnlərindən 

aldığımız bir neçə nümunəyə nəzər salmaq yerinə düşər:

“Deyirlər ki, Ordubadda dünya yorub yola salmış usta Mehdi adlı bir bənna var imiş. Bu 

xəbər ona da çatır. 
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Usta Mehdi sənətin də, sənətkarın da qədir – qiymətini bilən idi, çox götür – qoydan 

sonra dedi ki, şahın “körpüsalmaq” fikri yaxşıdı” [Naxçıvan folklor antologiyası 2010, s.92]

Usta Mehdi adını təhlil edəndə görürük ki, kişinin sənədi ona ləqəb qazandırmışdır. 

Mehdi işinin, peşəsinin ustası olduğundan, onu mükəmməl bildiyindən hamı onu usta Mehdi 

deyə çağırmışdı. Təbii ki, hər usta bu ləqəbi qazana bilmir.  

Başqa bir nümunədə: 

Usta Səfiəddin təsbehi görən kimi dedi:  

– Şah sağ olsun, bu təsbehi məndən başqa düzəldən olmaz. Bu mənim əlimin işidi. 

Şah dedi: 

– Çox yaxşı. İndi sübuta yetir ki, bunu səndən başqa düzəldən tapılmaz. 

Usta Səfiəddin təsbehin iki daşını əzib un kimi elədi. Sonra da qaynadıb əvvəlki halına 

saldı. 

Qoluzorlunun gətirdiyi ustaya dedilər:  

– İndi də sən düzəlt.  

Bu da daşın ikisini əzdi, amma nə qədər əlləşdi, əvvəlki kimi düzəldə bilmədi (Naxçıvan 

folklor antologiyası 2010, s.239).

Göstərilən nümunədən də göründüyü kimi Səfiəddinin usta ləqəbini qazanması təsadəfü 

olmayıb. O, işini mükəmməl bildiyindən ona usta deyilib. Nümunələr də onu deməyə əsas verir 

ki, yaxşı ləqəbi qazanmaq asan deyil.

Folklor janrlarından aldığımız digər bir nümunə: 

“Ay hambal, gəl bu şeyləri arabaya yığ, apar evə, orda da arabadan götürüb qoyarsan evə.  

Hambal Əhməd gəldi. Bir ora baxdı, bir bura baxdı, bir də şeylərə baxdı dedi: 

Qoy bu şeyləri mənim dalıma.

Tacir dedi:  

– Ay hambal, bunu araba gücnən çəkib aparır, sən nə danışırsan, belin zadın sınar, sonra 

məni xataya salarsan.  

Hambal Əhməd dedi:  

– Ay tacir ağa, burda nə var ki, az yükdü, sənin işin deyil, sən ancaq mənim yanımcan 

gəl” [Naxçıvan folklor antologiyası 2010, s.185] 
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Buradan aydın görünür ki, Əhmədin peşəsi hamballıq olduğu üçün bu adla ona müraciət

olunur. Bəzən də tək peşəsini deyərək müraciət edilir. Nümunənin son misralarında olduğu kimi. 

Burada tacir sadəcə hambal olaraq xitab edir.  

Başqa bir örnəyə diqqət yetirək: 

“Şərurda bir ovçu varmış, adına ovçu Əhməd deyərlərmiş. Ovçu Əhməd bir gün ova 

çıxır. Gəlib oturur bir daşın üstə” [Naxçıvan folklor antologiyası 2010, s.18]. 

Bu nümunədə də adı oxuyan kimi, hamıya məlum olur ki, Əhməd ovçuluqla məşğul 

olurmuş. Qeyd edək ki, bəzən insanlara təkcə sahib olduqları peşə ilə deyil, tam fərqli adlar, 

ayamalar, təxəllüslər də verilir. Təbii ki, bunun da bir çox yaranma səbəbləri var.  

Əhməd adı işlənən başqa bir nümunədə isə fərqli müraciəti görürük. Burada Lotu Əhməd

deyə ada rast gəlirik. Görünür ki, Əhməd biraz şuluq adam olmuş ki, ona Lotu Əhməd deyə

müraciət edirlər. Bu da xaralterin ada yansımasıdır. 

“Qız gəldi lоtu Əhmədin yanına çatdı. Lоtu Əhməd sоruşdu ki, nоldu. Qız bütün başına 

gələnnəri danışdı. Lоtu Əhməd fikirrəşdi ki, mən qarınqulu şircə yохam. О, vəhşi, yırtıcı 

hеyvandı. Sоra bоylum lоtular еşitsinnər, hamısı salsınnar ağızlarına ki, Əhməd gеcə qız uşağını 

sоydu. Mən də səni bəğışdadım” [Naxçıvan folklor antologiyası 2012, s.193]. 

Bəzi ləqəblər isə atalarının peşələrinə görə övladlarına yansıyır. Məsələn balıqçıoğlu 

Əhməd və s.

Təhlillər göstərir ki, insanın ləqəb qazanması peşə baxımından müxtəlif sahələri əhatə 

edir. Əsasən bu adları peşələrini mükəmməl bilənlər qazanır. Onu da qeyd edək ki, ləqəblər təkcə 

müsbət xarakterli insanlara verilmir. Afat Qurbanovun qeyd etdiyi kimi “bəzən xalq arasında 

yalançı, hiyləgər, tənbəl, yaltaq, əliəyri, xudpəsənd kimi mənfi keyfiyyətlərə məxsus adamlara 

ləqəb verilir və həmin ləqəb onlara ömrü boyu damğa olur” [Qurbanov 2019, s.292]. Məsələn, 

Oğru Səlim, Yaltaq Elşən və s. Və yaxud xəsis, deyingən, sofu, qaraçı, pinti və s. xarakterə sahib 

olan adamlara Xəsis Əhməd, Deyingən Musa, Sofu Fatma, Qaraçı Gülnisə və b. adlarla müraciət 

olunur. Bu adlara da xalq arasında tez-tez rast gəlirik. Ekspedisiyalar zamanı eşitdiyimiz bu 

ləqəblərin bəziləri folklor örnəklərinə yansımışdır. Bu adların ömrü uzun müddətli olur. Yəni 

illər keçsə də bu adlar yaşayır. Həmin şəxs dünyasını dəyişsə də onun haqqında danışılanda yenə 

də elə müraciət olunur. Və yaxud onun övladlarından, nəvələrindən danışılanda deyirlər bu 

rəhmətlik sofu Fatmanın nəvəsidir, usta Mehdinin oğludur və b.  
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Eyni zamanda ləqəblər eyni adlı, el arasında adaş dediyimiz insanları bir- birindən 

fərqləndirmək, qarışdırmamaq üçün verilir. Bunu hamımız ətrafımızda müşahidə etmişik. 

Məktəbdə, məhəllədə və s. yerlərdə eyni adlı şəxslərin görünüşünə uyğun olaraq ləqəb verib 

digərindən fərqləndiririk. Məsələn Uzun İsa, Kök Nigar və s. 

Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, ləqəblərin yaranma səbəbi müxtəlifdir. İnsan gərək 

çalışa ki, ləqəb qazanan da müsbət keyfiyyətinə və peşəsinə görə qazansın. 
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