
3.
ULUSLARARASI

NEVRUZ,
KÜLTÜR VE
MEDENİYET

KONGRESİ18-
22 MART 2020,

BAKÜ/
AZERBAYCAN

EDİTÖRLER
PROF. DR. MUSTAFA TALAS

MUSTAFA LATİF EMEK

ISBN:978-625-7898-01-0



KONGRE TAM METİN KiTABI

3. ULUSLARARASI NEVRUZ KÜLTÜR VE

MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 Mart 2020, Bakü, Azerbaycan

EDİTÖRLER

PROF. DR. MUSTAFA TALAS

MUSTAFA LATİF EMEK

Institute Of Economic Development And Social Researches  

Publications® (The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TR: +90 342 606 06 75  

E posta: kongreiksad@gmail.com  

www.iksad.com  

www.iksadkongre.org  

Bu kitabın tüm hakları İKSAD’a aittir. İzinsiz  

kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.  

Kitapta bulunan eserlerin yasal ve etik sorumluluğu  

yazarlara aittir.  

İksad Publications - 2019©  

Yayın Tarihi : 25.04.2020

ISBN :978-625-7898-01-0



3. ULUSLARARASI NEVRUZ KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ
18-22 Mart 2020, Bakü, Azerbaycan

DÜZENLEYEN KURUMLAR 
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

DÜZENLEME KURULU 
PROF. DR. MUSTAFA TALAS 

PROF. DR. MAHİRE HÜSEYNOVA 

PROF. DR. RAMAZAN GAFARLI 

PROF. DR. HACER HUSEYINOVA 
PROF. DR. ALFİYE YUSUPOVA 

PROF. DR. FİRDAUS KHİSAMİTDİNOVA 
Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA 

DOÇ.DR. RUSLAN ABDULLAYEV 
DOÇ.DR. GÖNÜL SAMEDOVA 
DOÇ.DR. FİRUZA SİBGAYEVA 
DR. TENZİLE RÜSTEMHANLI 

DR. TERANE NAGIYEVA 
DR. SEVİNÇ KAMBEROVA 
DR. MEFTUN İSMAYILOV 

ELVAN CAFEROV 
ZÖHRE FERECOVA 

GULGINA ŞAMSUTDİNOVA 

KONGRE BAŞKANI 
PROF. DR. MUSTAFA TALAS 

RESMİ DİLLERİ 
TÜRKÇE, RUSÇA, İNGİLİZCE, AZERBAYCANCA,KAZAKÇA,ARAPÇA 

Kabul Edilen Bildiri Sayısı 
94 bildiri 

Özbekistan-5 bildiri 
Rusya-7 bildiri 

Kazakistan- 1 bildiri 
Türkiye-12 bildiri 

Azerbaycan-69 bildiri 
Reddedilen Bildiri Sayısı 

23 bildiri 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

*Tüm başvurular çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçmiştir.

GENEL KOORDİNATÖR 
Merve KIDIRYÜZ 

SUNUM ŞEKLİ
Sözlü sunum

Acer
Üzerini Çiz



 

 
BİLİM VE DANIŞMA KURULU 

 
 

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji fakülte dekanı 

Prof. Dr. Amanbay MOLDIBAEV 

Taraz State Pedagogy University 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Prof. Dr. Dilorom SALAHİY 

Semerkant State University 

Prof. Dr. Akmaral SARGIKBAEVA 

Al Farabi Kazakh National University 

Prof. Dr. İbrahim HAQQULOV 

Uzbekistan Science Academy 

Prof. Dr. Alfiye YUSUPOVA 

Tatarıstan, Kazan Federal Üniversitesi 

Prof. Dr. Firdaus KHİSAMİTDİNOVA 

Rusya Bilimler Akademisinin Başkurdistan / UFA şubesi 

Doç. Dr. Cholpon TOKTUSUNOVA 

Kyrgiz National State University 

Doç. Dr. Ruslan ABDULLAYEV 

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Dilbilimi Enstitüsü 



Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Dr. Sirojiddinov SHUHRAT 

Uzbekistan University of Language and Literature 

Dr. Liliya BUSKUNBAEVA 

Ufa Science Academy 

Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV 

Uzbekistan Ali Shir Nawai University of Language and Literature 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Ömer Halisdemir University 

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Gazi University 



FOTOĞRAF GALERİSİ 
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

3. ULUSLARARASI 

NEVRUZ 
KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

 

 
 
 
 
KONGRE  TARİHLERİ  : 18-22 Mart 2020 
                                                              (19 mart 2020) 

KONGRE  YERİ   : Hilton Baku 
KONGRE  ADRESİ                             : 1B Azadliq Avenue, Bakü, AZ1000, 

Azerbaycan T: 994 12 464 5000 
 
https://www3.hilton.com/en/hotels/azerbaijan/hilton-baku-
GYDHBHI/index.html 
 

 

 

KONFRANS TARİXLƏRİ  : 18-22 Mart 2020  

                                                                       (19 mart 2020) 
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994 12 464 5000 
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ÖNEMLİ 

AÇIKLAMALAR 
- Program bilimsel DİSİPLİN’ler gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol 

ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 15 Mart 

2020 tarihine kadar kongre sekretaryası ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu sebebiyle 

değişiklik taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz 

- Her bir sunum için ayrılan süre 15 dk’dır. Lütfen sürenizi aşmamaya özen gösteriniz 

- Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi 

oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen 

Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR 

- Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir 

- Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre 

içerisinde yayınlanacaktır 

- Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile 

koordinatörlerimizin sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim. 

 

VACİB QEYDLƏR 
- Qeyd masası 08: 00-da açılır və 16: 00-dək fəaliyyət göstərəcəkdir. 

- Zəhmət olmasa açılış mərasimində olun 

- Zəhmət olmasa iclasınızdan ən az bir saat əvvəl qeydiyyatdan keçin 

- Seans başlamazdan ən azı 30 dəqiqə əvvəl iclas otağında olun 

- Sessiya rəhbəri təqdimatlarla bağlı bütün məsələlərdə tam səlahiyyətlidir; 

qəhvə fasilələri və sessiya. 

- Sertifikatlar iclasın sonunda sessiya sədri tərəfindən veriləcəkdir. 

- Qurultay proqramında məkan və vaxt dəyişikliyi kimi müraciətlər nəzərə alınmayacaq. 

- Proqramda hər hansı bir çatışmazlıq olduğunu düşünürsənsə, xahiş edirəm 15 mart  2020-cu il tarixinədək bizə 

elektron poçt göndərin 

- Sertifikatda müəlliflərin adları və kağız başlıqları, proqramda olduğu kimi çap olunacaq. 

 

IMPORTANT NOTES 
- Registration desk opens at 08:00 and shall function till 16:00 pm. 

- Please registrate at least an hour prior to your session 

- Be in the session room at least 30 minutes before the session starts 

- Head of session are fully empowered in all matters related to the 

presentations, coffee-breaks and session. 

- Certificates will be given by the session chair at the end of the session. 

- In the congress program, requests such as location and time changes will not be taken into consideration. 

- If you think there are any shortcomings in the program, please email us at the latest 

by 15th March 2020 

- The names of the authors and titles of paper in the certificate will be printed as in the program. 

 

 

KONGRENİN AÇILIŞI:  

19 mart 2020, Saat 900-1000 

 

Açılış konuşmaları:  

 

1. Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

2. Prof. Dr. Ramazan QAFARLI 

3. Prof. Dr. Həcər HÜSEYNOVA 

4. Dos. Dr.  Sərxan XAVƏRİ 

5. Şairə, Jurnalist Aygün HÜSEYN  

 

 



 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Dos. Dr. Nazilə 

ABDULLAZADƏ 
 1000:1200 -1- 

  

Şəfa MURADOVA XV ƏSR POEZİYASINDA TƏSƏVVÜF RƏMZLƏRİNİN ƏKSİ 

Dövlətzadə Məhrux 

Əfsərağa Qızı 

YAZIÇININ DÜNYAGÖRÜŞÜ: BƏİİ MƏTN HƏQİQƏTLƏRİ 

( XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ ) 

Prof. Dr. Təyyar 

SALAMOĞLU 

XX ƏSR (XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ ÖYRƏNİLMƏSİNİN 

METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ 

Dos. Dr Sevinc 

QOCAYEVA 

AZƏRBAYCAN POEZİYASINA TÜRK MİFOLOGİYASININ 

TƏSİRİ 

Çinarə ƏLİBABAYEVA 
XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA 

VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU 

Dos. Dr. Nazilə 

ABDULLAZADƏ 

ƏLİAĞA VAHİDİN YARADICILIĞINDA 

“BAHAR” SÖZÜNÜN SEMANTİK ÇALARLARI 

Dos. Dr. Nazilə 

ABDULLAZADƏ 

AZƏRBAYCAN ƏDƏDİYYATININ TƏDRİSİ TARİXİNDƏ 

TƏMƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİNİN XİDMƏTLƏRİ 

Etibar HƏSƏNZADƏ MİLLİ MƏDƏNİ İRSİMİZDƏN - NOVRUZ BAYRAMI 

 

 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Prof.Dr. Ramazan QAFARLI  1000:1200 -2- 

  

Elmira 

MƏHƏRRƏMOVA   

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ƏXLAQ 

TƏRBİYƏSİ 

Prof. Dr. Ramazan 

QAFARLI 

TÜRK XALQLARININ YAZQABAĞI MƏRASIMLƏR 

SISTEMINDƏ NOVRUZ 

Dr. Şükufə VƏLİYEVA KANADA NƏSRİNİN KULMİNASİYA ZİRVƏSİ 

Doç. Dr. İradə 

MUSAYEVA 

BƏDİİ MƏTNDƏ KLASSİK FORMALARDAN İMTİNA, 

DEKONSTRUKSİYA 

Müəllim Cabbarova 

Solmaz Rafiq Qızı 
AZƏRBAYCAN AİLƏSİNİN MƏNƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Dr. Malahat BABAYEVA 

AZERBAIJAN FOLKLORE OF THE 20-60S. XX CENTURY: 

THE COLLECTION, PUBLICATION AND SCIENTIFIC 

STUDY OF FOLKLORE 

Doç. Dr. Çinarə 

QƏHRƏMANOVA 

AZƏRBAYCAN NOVRUZ ADƏTLƏRİNİN BƏDİİ 

ƏDƏBİYYATDA ƏKSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer 

SABUNCU 
HZ. EBÛ BEKİR HALİFE SEÇİLİŞİ VE HALİFELİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer 

SABUNCU 
HZ. OSMAN’IN ŞEHİT EDİLİŞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer 

SABUNCU 
HZ. ÖMER DÖNEMİNDE KURULAN ŞEHİRLER 

Doç. Dr. Mahmut 

ÖZTÜRK 

KUR’AN-I KERİMİN SOSYAL SORUMLULUK 

PROJELERİNE YAKLAŞIMI 

Doç. Dr. Mahmut 

ÖZTÜRK 

GAYR-I MÜSLİMLERLE SOSYAL İLİŞKİLER 

BAĞLAMINDA MÜMTEHİNE SURESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Mahmut 

ÖZTÜRK 

HZ. NUH (A.S.) KISSASININ TEBLİĞ METODU AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 



 

 

 

 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Prof. dr. Minaxanım 

NURİYEVA TƏKLƏLİ 
 1000:1200 -3- 

  

 Prof. dr. Minaxanım    

NURİYEVA TƏKLƏLİ 

Doç. Dr. Sevda ABBASOVA  

NOVRUZ BAYRAMI MƏRASİM LEKSİKASININ 

ÜMUMTÜRK LÜĞƏTİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ YERİ 

Mələk KƏRİMOVA  

NOVRUZ BAYRAMININ AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT 

NÜMUNƏLƏRINDƏ TƏZAHÜR XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

İNCƏLƏNMƏSİ 

Zərifə ƏLİYEVA 

ALI TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRINDƏ TƏHSIL 

INNOVASIYALARININ TƏTBIQI: MÖVCUD VƏZIYYƏT VƏ 

PERSPEKTIVLƏR 

Prof. Dr. Minəxanım 

NURİYEVA TƏKLƏLİ 

DOĞU SLAV DİLLƏRİNDƏKİ TÜRK SÖZLƏRİ: MƏDƏNİ 

ƏLAQƏLƏRİN UĞURLU NƏTİCƏLƏRİDİR 

Dos. Dr. Bilal HƏSƏNLİ 
X-XI SİNİFLƏR ÜÇÜN YENİ “ƏDƏBİYYAT” DƏRSLİKLƏRİ 

ÜZRƏ TƏLİMİN TƏŞKİLİ YOLLARINA DAİR 

НИКОЛАЕВА ЛЕЙЛЯ 

КАМИЛОВНА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ, СКАЗОЧНО 

ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ 

Doç. Dr. Melahet 

ABDULLAYEVA 

POZİTİV DÜŞÜNCENİN MATEMATİKSEL PROBLEMLERİN 

ÇÖZÜMÜNDE ROLÜ 

Doç. Dr. Melahet 

ABDULLAYEVA 

STEAM DERSLERİNİN MATAMATİKSEL BECERİLER 

ÇERÇİVESİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA  1000:1200 -4- 

  

Prof. Dr. Mahirə 

HÜSEYNOVA 

MƏHƏMMƏD HADİNİN YARADICILIĞINDA ALINMA 

SÖZLƏR 

Aytən ŞƏRIFOVA  
DEKORATİV ELEMENTLƏRİN MƏCMUSU OLAN 

STALAKTİTLƏRİN KONSTRUKTİV STRUKTURU 

Dos. Dr. Ruslan 

ABDULLAYEV 

XƏLƏC ETNOSU, DİLİ VƏ MƏDƏNİYYƏTİ 

Validə KƏRİMOVA 
CÜMLƏNİN ALT QATINDA SEMANTİK STRUKTUR 

KONSEPSİYASININ MÜƏYYƏNLƏŞMƏSİ 

Dr. Aliyə MÜRSƏLOVA  
İSLAM VƏRƏSƏLİK HÜQUQUNDA BİOETİK MƏSƏLƏLƏR 

(DİNİ-ƏXLAQİ KONTEKSTDƏ) 

Dr. Mehmet Cüneyt  

GÖKÇE 
KİTAPLARA İMAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Cüneyt GÖKÇE 
MELEKLERE İMAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 

Cüneyt GÖKÇE 
PEYGAMBERLERE İMAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

  

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Prof. Dr. Minarə DADAŞOVA  1300:1500 -1- 

  

Prof. Dr. Minarə 

DADAŞOVA  
THE GOALS AND OBJECTIVES OF MUSICAL EDUCATION 

Ləman RÜSTƏMLİ 
MÜASİR MUĞAM İFAÇILIĞINDA ALİM QASIMOV 

FENOMENİ 

Духтур Кандахаров 

Анваржон Хасанович 

НАВРЎЗ – ШАРҚ ХАЛҚЛАРИНИНГ МЕҲР-ОҚИБАТ, 

САҲОВАТ ВА ЭЗГУЛИК БАЙРАМИ 

Məmmədova Kəmalə 

Ənvər Qızı 

KİTABXANALARIN REKLAM FƏALIYYƏTI: MÜASİR 

VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

Dos. Dr. Səba 

NAMAZOVA 

AZƏRBAYCAN PUBLİSİSTİKASININ SƏNƏTKARLIQ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Doç. Dr. Nərgiz 

AĞAYEVA 
“SU” MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏKAMÜL TARİXİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Dr. Səadət ƏLİYEVA  1300:1500 -2- 

  

Dr. Musa 

MURSAQULİYEV 

KEŞİKÇİDAĞDA APARILAN ANTROPOLOJİ 

TƏDQİQATLAR 

Мигранова Эльза 

Венеровна 
АЛКОГОЛЬ И БАШКИРЫ 

ЛИАНА САДЫКОВА 
ТАТАРО-БАШКИРСКАЯ ДИАСПОРА В ТУРЦИИ: 

СОХРАНЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭТНИЧНОСТИ 

Dr. Səadət ƏLİYEVA 

Dr. Musa 

MURSAQULİYEV 

QAZAX RAYONUNDA NOVRUZ ƏNƏNƏLƏRİNİN 

TARİXİNƏ BİR BAXIŞ 

ИЛИМБЕТОВА 

АЗАЛИЯ 

ФАТТАХОВНА 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРНИ КУЛЬТА 

ЗМЕИ У БАШКИР 

Доцент Фирүзə 

СИБГАЕВА 

ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ТЕЛ ШƏХЕСЕН ТАСВИРЛЫЙ ТОРГАН 

ФРАЗЕОЛОГИК БЕРƏМЛЕКЛƏР 

Sarıgül SADIXOVA 
İNGILIS DILI DƏRSLƏRINDƏ İNGILIS DILININ TƏDRISI 

YOLLARI 

 

 

 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Dos. Dr. Ənvər ABBASOV  1300:1500 -3- 

  

Gülşən MEHDİZADƏ  MÜASİR TƏLİM PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 

Dos. Dr. Ənvər 

ABBASOV 

AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNİN İNKİŞAFETDİRİCİ 

XARAKTİ 

Dos. Dr. Əsmət 

İSMAYILXANOVA 

MƏKTƏBLILƏRIN PEŞƏYƏ 

ISTIQAMƏTLƏNDIRILMƏSINDƏ MƏKTƏBLƏ AILƏNIN 

QARŞILIQLI ƏLAQƏSI 

Dos. Dr. Zümrüd 

İbrahim Qızı 

Mənsimova 

AZƏRBAYCAN NOVRUZ MƏRASİMİ ADƏTLƏRİNDƏ 

ƏCDAD KULTU MƏSƏLƏSİ 

Prof. Dr. Ali MEYDAN 

Fatma KANTEMİZ 

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE İLE TÜRK 

CUMHURİYETLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DAİR GÖRÜŞLERİ 

Könül TAĞIYEVA 
AZƏRBAYCAN ONOMASTİK MƏKANINDA TÜRK 

MƏNŞƏLİ ERQONİMLƏR 

Yahya AZEROĞLU TÜRK DÜNYASININ NEVRUZ BAYRAMI 

Vəfa TAĞIYEVA 
ARAN IQTISADI-COĞRAFI RAYONUNUN TARIXI 

COĞRAFIYASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Head of the session:: Date: 19.03.2020 Time: Saloon: 

Dos. Dr. Sehranə KASİMİ  1300:1500 -4- 

  

VƏLİZADƏ FİDAN 

RUHULLA 

MÜASİR ZAMANDA TÜRK DİLLİ XALQLARIN 

ORTAQ DƏYƏRLƏRDƏ BİRLƏŞMƏSİNDƏ ATILAN 

ADDIMLARIN ƏHƏMİYYƏTİ 

Ишмөхəмəтова Анита 

Шəүкəт ҡыҙы 

БАШҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ КОРПУС МАТЕРИАЛДАРЫН 

ТИКШЕРЕНЕҮҘƏРҘƏ 

ҠУЛЛАНЫУ МӨМКИНСЕЛЕКТƏРЕ 
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3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ
18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN

CÜMLƏNİN ALT QATINDA SEMANTİK STRUKTUR KONSEPSİYASININ 

MÜƏYYƏNLƏŞMƏSİ 

DEFINITION OF SEMANTIC STRUCTURE CONCEPT IN THE DEEP STRUCTURE OF 

THE SENTENCE 

Validə KƏRİMOVA 

Ph.D. (c.) Azərbaycan Universiteti 

XÜLASƏ 

Son zamanlar yerli və xarici tədqiqatçıların elmi araşdırmalarında tez-tez alt və üst qat 

anlayışlarına rast gəlinməkdədir. Buna aid xüsusi əsərlər və ya geniş tədqiqatlar mövcuddur ki, 

məhz alt qat anlayışına həsr edilir. Bu hər iki struktur eyni zamanda bu və ya başqa dillərin 

cümlə və söz birləşmələrinə də aid edilir. Beləki, bu səbəblə hər cümlə və söz birləşməsi iki 

qatla görünməkdədir: üst qat və alt qat. Üst qatda birbaşa məna verilir, alt qatda isə birbaşa 

məna ilə bağlılığı olmayan dolayı məna verilməkdədir. 

Açar sözlər: N. Xomski, alt qat strukturu, semantik struktur, üst qat, “Por-Royal nəzəriyyəsi”, 

alt və üst qat anlayışı, generativ qrammatika 

Valida KARİMOVA Ph.D. (c.) 

Azerbaijan University 

ABSTRACT 

Recently, researchs by local and foreign researchers is often found about the deep and surface 

structure. There are special works or extensive studies devoted to the understanding of the deep 

structure. Both of these structures are also related to sentences and phrases in one or another 

languages. That is why each sentence and word combination appear in twice structures: deep 

and surface structure. The surface structure gives a direct meaning, and the deep structure is 

given an indirect meaning that has no direct relation to the meaning. 

Key words: N. Chomsky, deep structure, semantic structure, surface structure, “Por-Royal 

theory”, the concept of deep and surface structure, generative grammar 

Cümlənin alt qatı onun üst qatının əsasında yerləşməklə onunla eynilik təşkil etmir. Eyni üst 

qat iki müxtəlif alt qatla uyğunlaşa bilər. Məsələn: “The shooting of the hunters” cümləsi iki 

cür deyilə bilər. 1. /Ovçuların atışması//; 2. /Ovçuların güllələnməsi//. Bu iki müxtəlif deyim 

iki müxtəlif alt qat kimi hesab edilir. Əksinə, iki müxtəlif üst qata bir və ya eyni qatı təyin etmək 

olar: “müəllimin gəlişi” və “müəllim gəldi”. Hər iki cümlədə obyektin hərəkətini izah etmək 

olar. “müəllim” və “hərəkət”, “gəlişi” və “gəldi” alt qat tərəfdaşı kimi çıxış edir. 

Alt qat anlamı haqqında müxtəlif interpretasiyalar mövcuddur. N. Xomskinin Generativ 

dilçiliyində alt qat cümlənin semantik şərhlənməsini verdiyi halda, üst qat cümlənin fonetik 

izahı verməkdədir. Generativ dilçilikdə mütəlif növlülük konsepsiyası alt qatda “semantik 

struktur” konsepsiyası kimi müəyyənləşir. U. L. Çeyfenin fikrinə əsasən, “danışan ilk əvvəl 
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semantik strukturu yaradır və məhz semantik struktur sonralıqca nə baş verəcəyini müəyyən 

edir. 

Bir alt struktura nə üçün müxtəlif üst qatları uyğunlaşdırmaq mümkündür sualına abstrakt 

sintaktik modellər heç inandırıcı cavab verə bilmir, bu bir alt qat etirafıdır. Bir-birilə əlaqədə 

olan üst qatlar alt qat strukturunun real ifadəsi olduğunu təsdiqləyir və işin vəziyyətini dəyişmir. 

Həmçinin, alt və üst qatlarda olan əlaqələrin təfsirindən aydındır ki, onlar hadisə və şəxslər 

arasındadır. 

Beləki, üst qat strukturunda “müəllimin gəlişi” cümləsini hadisə kimi hesab etsək, o zaman 

aydın olmur ki, nə üçün bu cümlənin şəxs və hadisələri, obyekt və fəaliyyət əlaqələri faktiki alt 

qatı təşkil edir. 

Müasir dilçilikdə alt qat konsepsiyası tərəfdarları hesab edirlər ki, qrammatik nəzəriyyə yalnız 

bir üst qat anlayışı ilə məhdudlaşmalıdır, əksinə irəli üst qatdan alt qata doğru getməlidir. “Alt 

və üst qat strukturları” anlayışı dilçiliyin terminoloji repertuarında 50-ci illərin sonunda 

yaranmışdır. [3] Rus qrammatisti, prof. L.S. Barxudarova görə, “alt və üst qat anlayışları ilə 

bağlı olan “daxili” və “xarici” qrammatika anlayışı ilk dəfə elmə Ç. Hokket tərəfindən 1958-ci 

ildə gətirilmişdir. Onu da qeyd edə bilərik ki, Xomskinin “alt və üst struktur” anlayışları 

Humboldtun və Potebnyanın dil və sözün “xarici və daxili” formasına uyğun gəlir. [2] Beləki 

“daxili forma” alt struktur, “xarici forma” üst strukturu izah edir. 

“Sintaktik nəzəriyyənin aspektləri” əsərində Generativ Qrammatikanın 2 yerə: alt və üst qatlara 

bölünməsi göstərilir. Transformasiya iki əsas üst strukturun eyni strukturdan qorunub 

saxlanılmasını nəzərdə tutur və hətta onlar bir-birindən fərqlənsə belə, eyni məna daşıya bilər. 

Beləki, alt struktur cümlənin semantik şərhlənməsini təyin edən mücərrəd baza strukturudur, 

üst struktur isə cümlənin fonetik şərhlənməsini müəyyənləşdirən həqiqi, qavranılan və icra 

edilən fikrin formasıdır. Belə ki, üst struktur birbaşa eşitdiyimiz və oxuduqda qəbul etdiyimiz 

strukturdur. Yəni, üst struktur transformasiya nəticəsində yaranan cümlə formasıdır, 

gördüyümüz aktual cümlədir. Alt qat “deep structure” yəni, daha dərin əsaslı, üst qat isə 

“surface structure” daha səthi mənaya uyğun gəlir. Alt strukturun üst struktura keçməsi üçün 

bir sıra qaydalar tətbiq edilir. Bu çevrilmə transformasiya qaydalarıdır. Prof. Veysəllidən belə 

nümunəyə müraciət etmişik: 1. /Əhməd hər gün idman edir//; 2. /Əhməd müntəzəm olaraq 

idman edir//; 3. /Əhməd hərdənbir idman edir//. «Əvəzetmə metodu ilə cümlənin bir hissəsi 

başqası ilə əvəz olunur». Beləki, alt strukturun üst struktura dəyişməsi transformasiyadır. 

Amma hər transformasiya qaydası mənanı dəyişə bilməz. Bir cümlə quruluşunun mənasında 

dəyişiklik edilmədən başqa cümlə quruluşuna çevrilmə prosesidir tranformasiyadır. Elementar 

transformasiya – qoşma, əvəzlənmə və silinmədən ibarətdir. 

60-cı illərin 1-ci yarım illiyində N. Xomskinin “Generativ Qrammatika” nəzəriyyəsində alt qat

anlayışı ən vacib anlayışlardan birinə çevrilmişdir. Çünki alt struktur anlayışı “Generativ

Qrammatika” nəzəriyyəsi ilə bağlıdır, bu bağlılıq ilə N. Xomskinin əsərlərində həmçinin

tədqiqatlarında tanış olmaq olar. N. Xomski alt qat anlayışını “Por-Royal” nəzəriyyəsinə

əsaslanaraq təqdim edir. N. Xomski yazır ki, bu nəzəriyyə təsdiqləmişdir ki, öz abstrakt mənası

ilə dilin təməlini təşkil edən alt qat, elmə üst qat siqnalı ilə çıxarılmışdır. Transformasyon

əməliyyatlaralt və üst qatı bir-birinə bağlayan həqiqi əməliyyatlar hesab edilə bilər.

Apardığımız tədqiqatın son nəticəsi olaraq belə qənaətə gəlmiş olduq ki, N. Xomski alt qat 

strukturunun nə olduğunu demədən ona “göstəriş” metodu adını verməklə izah edir. N. 

Xomskiyə görə, alt qatda cümlənin mənası meydana gəldiyi halda, üst qatda cümlənin həmin 

mənasının səsli təcəssümüdür. N. Xomski alt qat strukturunu real sözlərin əlaqəsi kimi təqdim 

edir. Görünür məhz bu səbəbdəndir ki, N. Xomski hesab edir ki, alt qat strukturu mövcuddur. 
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Açar sözlər: saxsı bardaqlar, su təchizatı, kanalizasiya sistemləri, həyat simvolu,                    

vəftiz, termal hamamlar, memar Sinan, drenaj kanalları, evrika, gigiyenik biliklər 

“Su elə bir elementdir ki, onsuz keçinmək qeyri-mümkündür - həm təbiət, həm də 

gündəlik həyatımız ondan asılıdır.” 

(Vitruviy – qədim Roma memarı, mühəndis və memarlıq nəzəriyyəçisi) 

 

Bu gün suyun həyat mənbəyi olduğu bütün dünya tərəfindən birmənalı qəbul edilmişdir. 

Hətta bəşəriyyətin mövcudluğunun belə suya ehtiyacı var. Digər tərəfdən isə, getdikcə, su ilə 

bağlı problemlər təkcə fərdlərin həyatını deyil, eyni zamanda sivilizasiyanı da təhlükə altına 

almaqdadır. Buna görə də, insanın gündəlik su təchizatı ilə bağlı daimi narahatlığının olması və 

su təminatında ixtiraların ərsəyə gətirilməsi təəccüb doğurmamalıdır. Bu baxımdan, tarixə 

nəzər salmaq maraq doğurar... 

1. Suyun yaranma vacibatı - Öncə suyun Yer kürəsi planetində bir maddə kimi 

bərqərar olması faktı da boyük maraq doğura bilər. Neçə“billyard” illər öncə, hələ planetin 

struktur təbəqələrinin formalaşma mərhələsində (elmi mülahizələrə əsasən), Yer kürə səthinin 

temperatur həddi 1800 dərəcə təşkil edib və planet makro bir səhranı xatırladıb. Proses sonu 

kürənin və atmosfer temperaturun tədricən soyuması, qabarıq süxur boşluqları arasında kütləvi 

“kondensat”ın yaranması nəticəsində suyun planet səthində toparlanması baş verib. Məhz, 

kondensatın toplanması Yer səthində su hövzələrinin (çay, göl, dəniz və okeanlar) yaranışına 

vüsət vermişdir. Zaman çərçivəsindən, dəfələrlə təkamül  prosesinə hələ də məruz qalan Yer 

kürəsinin indiki strukturu meydana gəlmişdir. 

 Su hövzələrindəki duzun miqdarı isə, süxurların tədricən yuyulub həll olunma dərəcəsi 

ilə izah edilir. Kondensatın əmələ gəlməsi - tədricən, gələcək canlı aləmin həyat fəaliyyəti üçün 

əhəmiyyət kəsb edən - bakteriyaların əmələ gəlməsinə münbit şərait yaratmışdır. Öz 

yaranışından  bu günə qədər yer üzündə təkamülə məruz qalan “su” – iki “dövranda” aktiv 

iştirak edir: buxar və qaz şəklində olan mineral duz tərkibli suyun külək vasitəsilə digər yerlərə 

aparılması və yağış (maye) şəklində yenidən yer üzünə qayıdışı proresində. İl ərzində 360000 

km3 suyun bulud halında səmada toparlanması və yer üzündəki torpaq və bitki səthlərinin 

mineral duzlarla aşılanması prosesində aktiv iştirakı mövcuddur. Lakin, suyun müəyyən 

hissəsinin torpaq tərəfindən “udulması” prosesi hələ də alimlər tərəfindən diqqət mərkəzində 

qalır. Beləliklə, suyun orqanik, bütün canlı aləmin, fəsillərin, münbit torpaqın həyat və 

fəaliyyətində əhəmiyyətli və əvəzedilməz bir məhvum olması bəşəriyyətə bəlli olur.   

2. Su təchizatı bəşəriyyətin özəyi kimi - Tarixə məlum olan ən qədim saxsı bardaqlar 

təxminən 18000 il bundan öncə Çində hazırlanaraq dünyaya yayılıb. Bununla da insan övladı 

suyu bir yerdən başqa bir yerə daşıma imkanı əldə edib və biz bunu bəşər tarixinin su 
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təchizatının başlanğıcı kimi dəyərləndiririk. Hətta bundan əvvəl belə, neandertallar (30000 il 

əvvəl) qida hazırlamaq və gigiyena üçün sudan istifadə edirmişlər. Onlar suyun daşınması üçün 

daha təbii vasitələrdən - bulaqların qazıntıları zamanı məlum olan, tısbağa çanağı kimi yabanı 

qablardan da istifadəyə üstünlük verirmişlər.   

Tərixdən bəlli olan ən qədim su hövzələri (Myloutkia, Kipr, e.ə. X və IX əsrlər) Yeni 

Daş dövrünə aiddir. Bəşər övladı yaşayış məskənləri yaratdığı zaman etibarilə (e.ə. 8000 il, 

Asiyada) və təxminən, e.ə. 5800 ilə (Neolit dövründə cənubi-Mərkəzi Avropada) və təqribən 

e.ə. 4300 ilə isə şimalda - kənd təsərrüfatının inkişafı ilə suyun xüsusi yerlərdə olma zərurəti 

yaranmışdır. Beləliklə, hətta ilk ali mədəniyyət nümunələrindən əvvəl (yazılı simvollar 

təxminən e.ə. 3000 ilə aiddir) su kanalizasiya sistemlərinin meydana gəldiyini etiraf ede bilərik. 

Giriş və çıxış boruları ilə təchiz edilmiş drenaj kanalları və su anbarları planlaşdırılan kənd 

təsərrüfatı üçün əsas şərt idi və bu da öz növbəsində, şəhər strukturunun yaranmasına təkan 

verirdi.  

Erkən ali mədəniyyətlərdə də suyun istifadəsinə dair müvafiq sübutlar mövcuddur. 

Şumerli Gilqameş dastanında əbədi həyat axtarışında olan əsas qəhrəmana ölümlü həyatından 

zövq almağa dair məsləhət və tövsiyyələr verilir: "Geyimləriniz təmiz olmalı, başınız yuyulmalı 

və su ilə çimməlisiniz"... Şumer şəhəri olan Tell Əsmarda (indiki İraqda) mis su borularının 

varlığı - məs. Mesopotamiyanın Mari ərazisində isə (Suriya) “əlində bardaqda su paylayan 

Tanrı” fiquru -  bardaq vasitəsilə su təchizatı mövcudluğunun göstəricisidir. Çoxmərtəbəli 

binaları ilə qeyri-adi görünən Harappan sivilizasiyasının İndus vadisindəki (Pakistan) 

Mohenjo-daro qədim yaşayış məskəni (4000 illik tarixi olan), kirəmitlə təchiz olunmuş 

kanalizasiya sisteminə malik idi. Bəzi evlərdə hətta, şəxsi vanna otağı mövcud idi. Bununla 

belə bu qədim yaşayış məskəninin mərkəzində 60 x 30 m. ölçüsü olan, təqribən 2.5 m. 

dərinliyində, 7x12 m. sahəyə malik hovuzu olan "Böyük Hamam" kimi təsvir edilmiş bir bina 

da var  idi.  

                  
Knossdakı Minoan sarayının mətbəx və hamamının su təchizatı, bir qədər uzaq 

məsafədə yerləşən bulaqlardan saxsı borular vasitəsilə təmin edilirdi. Tualetlərdə fasiləsiz axan 

sifon vardı. Hamam qurğuları Miken mədəniyyətindən də məlumdur (e.ə. 1600 il), Babildə, 

hökmdar Hammurapinin qanunlarında da suvarma sistemlərinin təmizlənməsi haqqında 

təkliflər irəli sürülürdü. Bu mədəniyyətlərdə bu kimi su hüquqları birgə yaşamanın əsas 

şərtlərindən idi. Şübhəsiz ki, Semiramidanın asma bağları da nasoslar vasitəsilə suvarılırdı. 

Nəhayət, qədim Misirdə özəl hamam evləri və hətta, hər birində “duş”ların mövcudluğuna aid 

dəlillər də mövcud idi.  

Eramızdan 2700 il əvvəl Memfisdəki Sədd əl Kəffar su anbarı və Helvan bulaqları isə; 

kənd təsərrüfatı, şəhər su təchizatı, su kəməri və kanalizasiya ilə yanaşı arx çəkmə inkişafının 
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başlanğıcına işarə idi. Assuriya hökmdarı Sennaxeribin hakimiyyəti dövründə (e.ə.704-681) 

paytaxt Nineviyanı su ilə təmin etmək üçün 55 km. uzunluğunda, kilidi və bəndi olan su arxı 

çəkilmişdi. Qədim Misirdə də dənizdən xeyli aralı ərazilərdə su arxları mövcud idi. Heradotun 

sözlərinə görə, Firon II Nexo (e.ə 610-595) Nil çayı (Aralıq dənizi) və Qırmızı dənizi 

birləşdirən, indiki Süveyş kanalının sələfi sayılan Bubastis kanalının tikintisinə əmr vermişdi. 

Qədim Misirin dini mərasimlərində ölülərin ayaqlarının və cəsədlərinin yuyulmasına dair 

sübutlar da vardır. Deməli, bu nəticəyə gəlirik ki, suyun mədəni bir əhəmiyyətə malik olduğu 

hələ qədim mənbələrdən də məlumdur. 

3.Su və din - Su demək olar ki, bütün dinlərdə “həyat simvolu” kimi mühüm və əksərən, 

müsbət rola malik bir məvhum kimi özünə yer tutmuşdur. Bununla belə, su demək olar ki, bütün 

mədəniyyətlərdə daşqınlara malik və təbii dağıdıcı bir qüvvə kimi əsaslandırılır. Buddizmdə 

suyun müqəddəsliyi barədə heç bir fikir olmamasına baxmayaraq, yenə də axar çay “nicata 

gedən yol” kimi simvolizə edilir. Taosçuluqda insan suya bənzədilir, çünki su daşlardan 

süzülüb gəldiyi üçün paklığı, yeniliyi və eyni zamanda gücü təcəssüm etdirir. Hinduizmdə isə, 

su Tanrı Vişna ilə əlaqələndirilir və həqiqi təkzibolunmaz element kimi qəbul edilir. 

Qanq çayı boyunca sıralanmış xeyli sayda müqəddəs ocaqlarda insanları günahlardan 

təmizləyir, ölülərin “qəlblərini” isə əbədi həyata qovuşdurur. İslamda isə Allah - bütün canlıları 

su ilə təmin edən bir okeanla müqayisə edilir. Duadan əvvəl yuyunma – günahlardan azad 

edilmə aktı kimi, dini mərasimin özünəməxsus bir hissəsi sayılır. Yahudi dinində də yuyunma 

mərasimi (məkvih) insanı mənəvi cəhətdən təmizləyir. Talmudda - axar suda (yeraltı və 

yerüstü su hövzələri) yuyunmaq təfərrüatları ilə şərh edilib. İsa öz adını verməzdən əvvəl, özü 

də Baptist Yəhya tərəfindən “vəftiz” olunmuşdur.  

              
Xaç suyuna salınma vacibatı – “su vəftizi”  Xristian cəmiyyətinə rəmz edilərək, 

Məsihin ölümündən sonra günahların bağışlanmasını ifadə etməkdədir. Müqəddəs su - 

vəftizmin nişanəsidir və suya verilmiş müqəddəslik, ona toxunan hər kəsə ötürülməkdədir. 

Antik Roma paklanma ayinlərindən sonra təmiz və müqəddəs su həm insanları, həm də 

obyektləri ruhən təmizləyir, natəmiz vəziyyətlərdə isə (ölülərə toxunma) şeytani təsirləri 

təsirsizləşdirir.  

4. Su və elm - Tarixə nəzər salsaq, Qədim Yunanıstanda üzgüçülük hovuzları, 

nasosxana və hamamxanaların mövcudluğunun şahidi olarıq. Suya verilən böyük mənəvi 

dəyərin əhəmiyyəti filosof Miletli Falesin (e.ə. 624-546) əsərində də öz əksini tapmışdır. O, 
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suyu hər şeyin əzəli kimi təsvir edir. Odisseya əsərində (e.ə. 8-ci il) şəxsi gigiyena bir çox 

məqamlarda təsvir olunmuş, ziyafətdən öncə çimmək isə, uzun zaman davam edən ənənə kimi 

göstərilmişdir. 10-20 vannadan ibarət ictimai hamamlar artıq e.ə. 5-ci əsrdə mövcud idi, növbəti 

əsrdə isə ənənəvi məkanlara çevrilərək özünə yer tutmuş idi. Hətta şəxsi evlərdə belə hamam 

otaqları var idi. Orada, çox zaman, yalnız əlüzyuyanlara, lakin arabir gil vannalara da rast 

gəlmək olurdu. Yunan alimi Sirakuzalı Arximed (e.ə. təxminən 287-212) onun şərəfinə 

adlandırılan və maddənin sıxlığını suyun yerdəyişməsi vasitəsi ilə ölçmə prinsipini də vannaya 

girərkən kəşf etmişdi. Bundan sonra o, küçələr boyunca çılpaq qaçaraq, ucadan “Evrika” 

(“Tapdım”) ifadəsini qışqıraraq bəyan etmişdir. Arximed, həmçinin suyu asanlıqla yuxarıya 

qaldıra bilən vint qurğusu prinsipini, “Arximed vintini” də ixtira etmişdir.  

                           
Yunanlar həmçinin, buxar və qaynar hava hamamlarından da istifadə edirdilər. 

Yunanıstan idman mərkəzi gimnaziyasında su hövzələri ilk olaraq idman fəaliyyətindən sonra 

sərinləmək üçün istifadə edilirdi. Zamanla, isti su tətbiq ediləndən sonra isə gimnaziya ictimai 

görüş məkanına da çevrildi. Buna baxmayaraq, isti hamamlara qarşı tənqidlər də səslənirdi. 

Spartalılar onların “yumşaldıcı” təsirini dövlətin müharibə aparmaq qabiliyyətinə təhlükə 

olaraq görürdülər. 

  Həmçinin, filosof Plato da (e.ə. təxminən 428-348) yaşlılar və xəstələr üçün isti 

hamamlara məhdudiyyət qoyulmasını istəyirdi. Suyun müalicəvi təsiri qədim Misirdə də təbliğ 

edilərək, hidroterapiya şəklində Spaların hamamlarında artıq geniş istifadə edilirdi.  

5.Su və sağlamlıq  - Romanın ilk böyük su kəməri olan Aqua Appia e.ə. 305-ci ildə 

tikilərək, Tine şəhərində ilk ictimai hamamla eyni vaxtda istifadəyə verilmişdir. Bu nailiyyətlər; 

suyun uzun məsafələrə çatdırılması və termal hamamların olması - Romanın su mühəndisliyinin 

məşhurluğundan xəbər verirdi. IV əsrdə, artıq şəhərdə 900 ictimai hamam, o cümlədən; 11 

termal hamam və kasıblar üçün pulsuz hamamlar mövcud idi. İlk hamamxanalar Yunan 

üslubuna xas olan, bir sıra vannalardan ibarət idi. Tezliklə, hamamlar Pompey şəhərində 

yerləşən ən qədim termal hamamlar və Stabian hamamlarındakı kimi (e.ə. II əsr), qədim Kretan 

mərkəzi isitmə sistemi – hipokostla qızdırılırdı. Respublikanın son günlərindən etibarən 
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gigiyena və hamamlar əhəmiyyətli hala gəldiyindən, termal hamamlara olan diqqət daha da 

artırılırdı.  

Tipik hamamxana - frigidarium tepidarium (isti hamamdan), dəyişmə otağından, 

sonra laconicum (buxar otağından), və nəhayət, mərkəzdə caldarium (qaynar hamamdan) 

ibarət idi.  

                      
Bu cür tikintilər getdikcə, ictimai həyatın mərkəzinə çevrilirdi. Roma imperiyası 

dövründə, hamamxanalar nəhəng olmaqla yanaşı, həm də təmtəraqlı asudə zaman, idman və 

istehlak üçün əlavə xidmətlər təklif edirdi. Həmin binalar ianə və vergilərlə maliyyələşdilirdi. 

Bundan əlavə, yalnız imperatorlar yox, həm də bir çox zəngin vətəndaşlar da özəl termal 

hamamlara sahib idilər. Hamam mədəniyyəti yeni kəşflərə, eləcə də müasir su kranları 

sələflərinin – sadə qurğuşun kranların yaranmasına gətirib çıxartdı.  

Su boruları artıq suyun daşınması üçün geniş istifadə edilirdi. Boruların 

əlaqələndirilməsi prinsipinə əsasən bu borular suyun hər iki tərəfdən daimi səviyyəsi ilə 

əlaqədar maneələrin altından keçə bilirdi. Şəhər böyük miqdarda sudan istifadə edirdi, ona görə 

də şirin su daimi olaraq ətraf ərazidən yönəldilirdi. Roma imperiyasının süqutuna yaxın pərilərə 

həsr olunmuş ibadətgaha – nimfeuma aparan 11 böyük “akifer sistemləri (akveduk)”, və ya 

su kəmərləri var idi. Borular adətən daşdan olurdu, və nəzəriyyəçi Vitruviusa əsasən, 0,5% - lik 

əyilmə bucağı suyun düzgün axınını təmin etmək üçün yetərli idi. Anio Novus su kəməri hər 

gün təkbaşına Romanı 200.000 m3. su ilə təchiz edirdi. Su şəhərə çatar-çatmaz daş, taxta, dəri 

və qurğuşun borularla ətrafa paylanırdı.  

Romalılar nə su kəmərlərini, nə də hamam mədəniyyətini ixtira etməsələr də, hər ikisini 

yeni bir inkişaf səviyyəsinə yüksəldə bildilər. Su kəmərləri 536-cı ildə Romanın mühasirəsi 

zamanı Qotlar (Qota tayfaları) tərəfindən məhv edildikdə, bu, bütün Roma imperiyası boyunca 

yayılmış hamam mədəniyyətinin sonu oldu. Yalnız Akva Virqo kanalı orta əsrlər boyunca 

Romanı su ilə təchiz etməyə davam etdi. O, hətta, bu günə qədər də fəaliyyət göstərir. Romanın 

hamam mədəniyyətini Avropada yenidən tanıtması və su kəmərlərinin bir neçəsini təmir – 

bərpa etməsi təxminən 1000 il sonra baş verdi.  
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Roma hamam mədəniyyəti Bizans imperiyası zamanı da davamını tapdı, amma o qədər 

geriləmişdi ki, nəzərə çarpmayacaq dərəcədə kiçik hamamlar şəklində mövcud idi. Çimmək və 

gigiyena anlayışı buradan İslam dünyasına və sonra təkrarən, Avropaya yayılmağa başladı. 

Əməvilər 660 - 750-ci illər arasında Bizans mədəniyyətinə xas olan böyük dekorasiyalı hamam 

mədəniyyətini davam etdirirdilər. Amma Tövrat kimi Quranda da durğun su ilə çimmək 

qadağan edildiyindən bu hamamlar qısa müddət sonra qapanmağa məruz qaldılar. Beləliklə, 

hamam - paltar dəyişmə otağı, isti və qaynar otaqlardan ibarət buxar hamamı ilə əvəz edildi. 

İsti otağın mərkəzində divan şəkilli, massaj üçün münasib, yandırıcı dərəcədə isidilmiş böyük 

mərmər daşı olurdu. Romada olduğu kimi burada da hamamlar ictimai yığıncaqlar üçün mərkəz 

rolunu oynayırdı. Memar Sinanın yaradıcılığına nəzər salsaq, onun tək başına 1490-1588 illər 

arasında 33-dən çox hamam inşa etdiyinin də şahidi olarıq. Tək İstanbul şəhərində XVI əsrə aid  

memar Sinanın 5 hamam kompleksi mövcuddur, onlardan ən məhşuru: Hürrəm Sultan-Aya-

Sofiya və Çəmbərlitaş hamamlarıdır. 

6. Su və inkvizisiya  - Erkən orta əsrlərdə (Orta əsrlər – quldarlıq dövrünün süqutu, 

feodal münasibətlərin yaranması, inkişafı və bitməsi dövrünü əhatə edən zaman kəsiyidir) 

Avropada gigiyenik biliklərin həddən artıq geriləməsi və zaman ötdükcə, sonuncu Roma su 

təchizatı - kanalizasiya sisteminin getdikcə pozulması müşahidə olunmağa başladı. Bu dövr 

antisanitar qaydalardan təmamilə imtina dövrü kimi yadda qalmışdır. Təmizlik mədəniyyətini 

“günahkar-qəbahət” akt kimi 2-ci plana keçirən inkvizisiya - cizmani deyil, qəlb təmizliyinə 

riayət olunmasını aktiv təbliğ edirdi. Acınacaqlı vəziyyət Parisdə daha çox hökm sürürdü. Şəhər 

hakim orqanları 1270-ci ildə ifrazat tullantılarının küçələrə axıdılmaması haqda qərar qəbul 

etsələr də, əsr sonrası qararı (əməl olunmadığından) ləğv etmək məcburiyyətində qaldılar. 

Ümumiyyətlə, zir-zibil və ifrazat tullantıları çürüyənə, yaxud yağış, sel vasitəsilə şəhərdən 

yuyulub gedənə qədər küçələrdə qalmaq məcburiyyətində olurdu. Bəllidir ki, Fransa kralı II 

Filip (1165-1223) sarayın açıq pəncərəsinin önündə, küçədən keçən at arabasının tullantı 

palçığını havaya sıçratması ilə özündən gedib. Yalnız XIV əsrdə Parisdə insanlar "gate de 

I'eau" (ehtiyatlı olun!) deyib istənilən zibili və ifrazatı pəncərədən küçəyə ata bilirmişlər.  

Fransız zadəgan saraylarında da vəziyyət acınacaqlı olmaqda idi. Luvr sarayında tualet 

olmadığından, zadəganlar harda gəldi və ya bağçalar, balkonlar, pəncərə altlıqları, pilləkən 

qəfəsələri, ya da iri vazonlarda şəxsi tələbatlarını ödəmək məcburiyyətində qalırdilar. Əlbəttə, 

pəncərə altlıqlarında tələbatı ödəmək həddən artıq təhlükəli olduğundan, “Fransız balkonu” 

adı ilə məhşurlaşan – funksional təyinatlı yeni memarlıq elementi meydana gəldi. Bu balkon 

modeli – pəncərə altlığından imtina edərək (təhlükəsizlik baxımından), döşəməyə qədər olan, 

içəri açılan 2 qapıdan və dəmir məhəccərədn ibarət modellə təcəssüm olunurdu. Elə o dövrdən,  

fransız balkonları – dekotarivlikdən savayı “ictimai tualet” funksiyalarını da  praktik surətdə 

həyata keçirməyə başladı. Dəmir məhəccərlərin əyilmiş forması isə, oturaq vəziyyətdə 

(çömələrək)  rahatlığı təmin etmək məcburiyyətindən yaranmışdır. 
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Fransada –“fransız balkonları” 

 

Yaşayış məntəqələrinin çaylardan müəyyən edilmiş məsafədə salınmasına baxmayaraq, 

XII əsrdə gedən urbanizasiya prosesləri zamanı su axını istiqamətində inkişaf hiss olunmağa 

başladı. Bu dövrdə, kənd əkin yerləri becərildikdən sonra torpaqlar böyük ölçüdə yaşıllıqdan 

təmizləndikcə, sellərin artımı da hiss olunmağa başladı. Ən azından sellər küçələrin çirkab və 

tullantılardan yuyulmasında bilavasitə  yararlı olurdu.  

Cənubi Almaniyanın Zahringer şəhərində olduğu kimi, kanalizasiya sistemi ya heç yox 

idi, ya da çox bərbad vəziyyətdə idi. Məs, 1170-ci ildən Frayburqda zir-zibil və ifrazatın 

təmizlənməsi üçün küçələrdə su ilə dolu arx şəbəkəsi mövcud idi. Çaylar məişət tullantıları və 

çirkab suların yuyulub aparılmasında istifadə olunduğu halda,  içməli suyun böyük əhəmiyyətə 

malik olmasına baxmayaraq, həcm etibarilə su - quyulardan əldə edilirdi. Kilsənin 

tərkidünyalığına və Roma ifratçılığına olan qınaq iddialarına əsaslanaraq növbə ilə çimməyə 

pis baxılirdı. Buna baxmayaraq 354-430 illər arası yaşamış kilsə keşişi Aqustin Hippo hər ay 

çimməyə müsbət rəy vermiş, rahiblərə isə ildə sadəcə iki dəfə çimməyi məsləhət bilmişdir 

(pasxadan qabaq və milad bayramında). Təbii su hövzələrində çimənlər üçün isə bu adi bir hal 

idi.  
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Deyilənə görə təxminən 747 (yaxud 748) - 814 illər arası yaşamış Şarlemaqne yaxşı 

üzgüçü olmuş və üzgüçülük cəngavərliyin 7 əsas xüsusiyyətlərindən biri hesab edilirmiş. 1095-

ci ildə başlamış Səlib Yürüşləri zamanı cəngavərlər İslam hamam mədəniyyəti ilə tanış olsalar 

da, çimmək prinsip olaraq həqiqi məşğuliyyətdən çox, ənənəvi bir motiv olaraq qalırdı. 

Aristokratiya üçün isə, “rəmzi” olaraq xüsusi hamamlarda hərəkət edə bilən vanna olurdu. 

İnsanların çoxu onu paltar yuma vannası kimi istifadə edirdi. Orta əsrlərin sonlarında ümumi 

hamamlar bəzən mərasim məkanlarının bir hissəsini təşkil etməyə başladı.  

XIII əsrdən XVI əsrə qədər Roma termik hamamların ardıcılları olan - ictimai şərtlərdə 

ilk dəfə bərbər və cərrahlar tərəfindən işlədilən, amma sonralar sürətlə özəlləşdirilən hamam 

evləri və otaqları yarandı ki, hətta bəzi yerlərdə fahişəxana kimi də fəaliyyətə məruz qalırdı. 

İslam hamamlarına zidd olaraq kişilər və qadınlar ayrı çimmirdilər və ümumi vannalar sadəcə 

bir illüziya deyildi. Saysız-hesabsız dini qorxular, qadağalar və bir çox incəsənət əsərləri - 

ictimai münasibətləri aşmış erotik ifratçılığı təsvir etməkdə idi. Hamamların ictimaiyyətin bu 

cür təsvir və təbliğatında rolu əlbəttə ki, böyük idi. 

  Hamam vannalarına alternativ olaraq, həmçinin, daha ucuz buxar hamamları təklif 

edilirdi. Bundan əlavə, daha böyük hamamların mətbəxi, paltar dəyişmə yerləşgələri (qadınlar 

adətən kürəyi açıq paltarlar geyinirdilər) və istirahət otaqları var idi. Hamamların sayı XIV əsrin 

əvvəllərində 1348-ci ildə vəba xəstəliyinin yayılmasından əvvəl pik həddə çatmışdı. 1400-cü 

illərdə təmizliyin geniş vüsət almasından sonra, bu cür məkanlar XV əsrdə yenidən populyarlıq 

qazanaraq bəzi hallarda toy hamamı üçün banket zalı kimi də fəaliyyət göstərirdi. Buna 

baxmayaraq, sifilis və mənfi məramlı digər xəstəliklərin yayılma qorxusu, kilsənin getdikcə 

artan məhdudiyyətləri və qadağanedici təbiəti bütün bunlara son qoymaq məcburiyyətində oldu.  

7.Su və mifologiya - Məşhur inanca görə həm sağlamlıq, həm də mədəniyyət 

baxımından zəruri olduğu üçün  qiymətləndirilən suyun yüksək səviyyədə tənzimlənməsi çox 

vacibdir. Dini inanclara dayanan müxtəlif adət və qadağalarda suyun yuyunma və təmizlənmə 

xüsusiyyətləri ön plana çıxaraq, hər zaman hakim mövqedə idi. Su ilə əlaqədar saysız-hesabsız 

adət və xurafatların mərkəzində onun yuyunma, təmizlənmə funksiyasından əlavə, həm 

cismani, həm də mənəvi müalicə gücü, təmiz suyun mühafizə olunması dayanırdı. İnanca görə 
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ölü bir cəsədin ətrafındakı sular murdarlandığı halda, müqəddəs su ilə ölünün üzərində gəzişən 

şeytanları qovmaq mümkün olardı. 

Buna görə də su ilə ölüm arasında böyük bir əlaqə mövcuddur. Məsələn, rahibin - ölmüş 

insan  cəsədinin çıxarıldığı otağın künclərinə müqəddəs su səpməsi ehtiyat tədbiri hesab 

edilirdi. Müqəddəs suyun sehrli xüsusiyyətləri IV əsrin əvvəllərində öz təsdiqini tapmış idi. 

XIII əsrdən etibarən məşhur şeytani su burulğanları da (Laon Cathedral, 1220) su ilə yeraltı 

varlıqlar arasındakı sıx əlaqəyə şahidlik edirdi. Çoxsaylı xurafatlarda suyu diqqətlə istifadə 

etmək və çirkli suyu isə ehtiyatla axıtmaq barəsində xəbərdarlıq da var idi.     

                                       
Keçmiş əsrlərdə çirkli suyun kənarlaşdırılması adətən, “qapıdan bayıra tökmək” kimi 

başa düşülürdü. Bu isə, xüsusilə, Milad bayramı və yeni ildə təhlükəli hesab olunurdu. Bunun 

nəticəsi kimi bir çox yerlərdə elə bir adət formalaşmışdı ki, həmin əlamətdar günlərdən qabaq 

bütün yuma işləri tamamlanmalı idi.  

Amma təhlükə su təchizatının özündən də qaynaqlanırdı. Məsələn, inanca görə 

gündönümü zamanı əgər quyunun üzəri örtülməyibsə, üzərindən uçan hansısa bir əjdaha onu 

zəhərləyə bilərdi. Üstəlik quyunun üzərində ev tikmək intihara bərabər bir hal hesab olunurdu. 

XVI əsrin dialektində “quyu” və “bulaq” arasında fərq yox idi. Quyular yer altına giriş və heç 

də həmişə düşmən mövqeyində olmayan su varlıqlarına (kişi, qadın və heyvanlar) açılan qapı 

kimi hesab edilirdi.  

Nimf və Nayadlar qədim mifologiyalarda insanlarla mehriban münasibətdə idilər. Bu 

mehriban “quyu qızları” tez-tez xristian müqəddəsləri tərəfindən yaddaşlardan silinirdi. Amma 

xristianlığın da öz möcüzəvi su mənbələri var idi. Bunlara misal olaraq xüsusi müalicəvi gücə 

malik Lourd Madonnasını misal çəkmək olar. Amma hətta adi su da xüsusilə kilsə 

bayramlarında gözlərdəki ağrılara, diş ağrılarına, it dişləməsinə, çillərə və sonsuzluğa çarə 

hesab edilirdi. Su bütün həyatın mənbəyi olduğu üçün su və bərəkət arasında olan sıx əlaqə 

bütün mədəniyyətlərdə özünü göstərir. Buna müvafiq olaraq, hələ də çox yerlərdə qeyd edilən 

gözəl geyim festivallarının çoxu öz mənbəyini məhsuldarlıq festivallarından alıb. Çox yerlərdə 

su fışqırması - bərəkət möcüzəsi hesab olunurdu.  

Quyular həm də toy mərasimlərinin təşkilinə də təkan verirdilər. Əgər yeni il ərəfəsində 

bir qadın başına örtük atıb hansısa toyda yanmış bir atəşi götürərək quyunun içinə baxarsa, 

gələcək həyat yoldaşını görəcəkdi. Qurumuş quyular isə bu faktın mənasını tərsinə çevirə bilər. 
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Əgər bu quyular anidən su fışqırarsa - bu bərəkəti təmsil etmir, əksinə quraqlıqla əlaqədar 

xəbərdarlıq kimi qəbul edilirdi. Beləliklə, biz əsas mədəniyyətlərdə suya çoxsaylı müraciətlər 

və yanaşmalar müşahidə edirik. İnanca görə Pasxa bayramı zamanı günorta vaxtı İsa 

peyğəmbərin ilk möcüzəsi kimi su öz-özünə şəraba dönə bilərdi... 

8.Su şəbəkələri və bulaqlar - Su şəbəkələri - suyun çıxarılması və boru şəbəkəsinə 

vurulması sisteminin adıdır. Bu su çarxları qədim zamanlardan Arximedin yivli sistemi ilə 

inkişaf etməyə başlamışdır. Hətta, o zamanlar bu sistem Neronun sarayında, Domus Aureada 

olan bulaq, fontan və kaskadlarda istifadə olunmuşdur. Orada hətta, insan əməyi ilə düzəldilmiş 

süni göl də mövcud idi. Orta əsrlərin sonlarında şəhərləri su ilə təchiz etmək üçün mədənlərə 

su şəbəkələri qoşulmuşdu (Bautzenin 1495).  

Roma imperiyasının süqutundan sonra yoxa çıxan Roma su sistemi müasir şəraitdə 

yenidən bərpa edildi. Romanın müxtəlif Papaları qədim Romadan qalmış böyük su kanallarını 

bərpa edərkən Parisdəki Jardin du Luxembourgun fontanlarını təchiz etmək üçün Arkeuilin 

su kanalları 1613-cü ildə demək olar ki, tamamilə yenidən qurulmuşdu. Onlar güclərini 

göstərmək üçün orijinal amfiteatrlar əvəzinə nəhəng fontanlar inşa etdirirdilər. Bu fontanlardan 

ən məşhuru  - 1732-1762 illər arasında XI Klement tərəfindən Nikola Salvinin dizaynı əsasında 

inşa edilmiş 50 m. genişliyində olan Trevi fontanıdır. Bu fontandan qədim zamanlardan 

etibarən davamlı olaraq işləyən Aqua Virgo kanalı su alır.  

Buna baxmayaraq müasir zamanlarda aristokratlar tərəfindən parklarda inşa edilmiş 

nəhəng su bulaqları üçün yeni su şəbəkələri qurulmuşdur. Kasseldəki Vilhelmşohe sarayında 

çaylar, kaskadlar, şəlalələr, su kanalları və Berqparkda 52 m. hündürlüyə fışqıran fontan vardır. 

Baxmayaraq ki, onlar təbii yamaclardan axan sulardan qaynaqlanır, lakin, suların yuxarı 

qaldırılmasında rol oynamır və 40 000  m3. tutumlu su anbarından istifadə olunur. Həmən o 

anbara -  Kassel su şəbəkəsi adı verilib. Təxminən bir saat ərzində sistemdən parkın içinə 

təqribən 1300 m3. su axıdılır.                          

   
Trevi fontanı (Italiya – Roma) 1732-1762 illər 
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Oxvarı kaskad 1701-1714 illər arasında Giovanni Francesco Guerniero tərəfindən inşa 

edilmiş, “mənzərə memarı” Henrich Christoph Jussow tərəfindən 1785-ci ildə ingilis kənd 

bağçası üslubunda həyata keçirərək, yan əraziləri də qatmaqla genişləndirilmişdir. Kassel 

fontanları bu gün də orijinal texnologiyanın tətbiqi ilə hələ də fəaliyyətdədir. 

9.Su və gigiyenik vasitələr - XV və XVI əsrlərdə ictimai hamam mədəniyyətinin başa 

çatması - mineral spaların yenidən ön plana çıxmasına təkan verdi. Fərdi spalar adətən “gənclik 

fontanı” kimi reputasiyaya sahib idilər. XVII əsrdə spa suyu qəbul etmək populyarlaşdığı üçün 

mineral suların haradansa gətirilməsi (Vişi və Niderselters) işində çoxlu pul qazanmaq fürsətləri 

meydana gəlirdi. 

Şəxsi gigiyenaya gəldikdə isə insanlar təri canına çəkən, yeni geyim dəbi olan alt 

paltarlarından istifadə etdikcə, daha çimməyə ehtiyac qalmadığına inandıqlarından az 

yuyunmağa başladılar. Su həmçinin, həkimlər tərəfindən sağlamlığa qarşı risk kimi də hesab 

edilirdi. Buna baxmayaraq, rəssamlıq dünyasında - Bibliya yuyunma səhnələri (Susanna, 

Bathsheba) çılpaq təsvirlər üçün populyar motivlər olaraq qalırdı.  
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Rokoko dövründə kirşan və ətir (toilette) yuyunmağı geniş miqyasda əvəz edə bilirdi. 

Buna baxmayaraq, saraylarda (Badenburg in Nymphenburg, 1718) hələ də simvolik spalar və 

üzgüçülük hovuzları mövcud idi. Hərəkət edə bilən yuyunma vannası isə salonlarda sosial bir 

fəaliyyətə çevrilmişdi. Spalar - sağlamlıqdan çox sosial əlaqələrə xidmət edən əyləncə mərkəzi 

kimi özünü doğrultmaqda idi. XVIII əsrdən etibarən, hamamlar artıq ictimai mərkəz 

funksiyasını daşıyırdı. Dəniz sahili boyu istirahət mərkəzləri özünün səciyyəvi ağ memarlığı ilə 

inkişaf etməyə başlayırdı. Buna misal olaraq, XVIII əsrdə Briqton balıqçı kəndindən 1831-ci 

ildə 31000 əhalisi olan şəhərə çevrilməsini göstərə bilərik. Heiligendamm isə 1793-cü ildə 

Almaniyanın ilk dənizsahili istirahət mərkəzinə çevrildi.  

10.Su və ictimai hamamlar - Burjua cəmiyyəti su mənbələrini ələ keçirdikdən sonra 

böyüyən şəhərlərdə gigiyenik vəziyyət getdikcə daha dəhşətli xarakter alırdı. XIX əsrin 

başlanğıcında çox az şəhərin düşünülmüş kanalizasiya sistemi var idi və nəqliyyat vasitəsi kimi 

atların istifadəsi genişləndiyi üçün küçələrdə ifrazat maddələrinin miqdarı çoxalırdı.  

Vəba xəstəliyi ilk dəfə 1830-cu ildə Asiyadan Avropaya yayılmışdır. Xəstəliyə səbəb 

olan bakteriya 1854-cü ildə kəşf edilmiş və XIX əsrin ikinci yarısında sənayeləşmənin inkişafı 

ilə daha da pis xarakter almışdır. Bunun da səbəbi o idi ki, 1857-1895 illər arasında 

Amsterdamdakı dolmuş kanallardan 16-sının suyunun keyfiyyəti XVII əsrin sonlarında kanal 

bəndləri vasitəsilə təbii su dövriyyəsindən ayrılana qədər məqbul səviyyədə idi. Gigiyenaya 

olan diqqət xüsusilə Böyük Britaniyada başlayaraq əhəmiyyətli dərəcədə artmağa başladı. 
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B.e. I əsrində romalılar Böyük Britaniyanı zəbt edərkən, ilk dəfə yeraltı isti su hövzəsi 

mənbələrini aşkar etmiş və ilk hamam kompleksini Bat (Bath) şəhərində yaratmışlar 

(Bathroom – ifadəsi buradan yaranmışdır). Roma imperiyasının süqutundan sonra isə Bat 

hamamları da tənəzzülə uğramışdır. Yalnız XVIII əsrdə memar Jon Vud Batın qədim 

büünövrələri üzərində “Palladio” üslubunda yeni hamam kompleksi binası inşa etmişdir. 

1761-ci ildə Sena çayında ilk dəfə yuyunma vannaları və duşlarla təchiz edilmiş hamam 

kabinələri olan ilk hamam qayığı yan aldı. Növbəti dövrlərdə bir çox yerlərdə üzmə 

hövzələrində çimməyə imkan yaradan çoxlu üzmə qayıqları meydana çıxdı. Üzgüçülük sənəti 

artıq populyarlığını itirmişdi. Səyyar yuyunma avadanlıqlarından əlavə olaraq, XIX əsrin 

ortalarından şəhərətrafı zonalarda həm də ictimai üzgüçülük hamamları mövcud idi. Liverpulda 

fəhlələr üçün ilk dəfə ictimai hamamlar və yuyunma evləri 1842-ci ildə açılmışdır. Yuyunma 

vannaları və duşlar olan ictimai hamamlar bütün Avropaya XIX əsrdə yayılmağa vüsət aldı. 

1848-ci ildə Hamburq, 1873-cü ildə isə Vyanada vüsət tapdı. Su qüllələri su anbarı kimi 

fəaliyyət göstərirdi və daimi axar su təchizatını təmin etmək üçün tələb olunan su təzyiqini 

verirdi. Qədim Romada istifadə edilmiş və müəyyən bir aradan sonra kraliça I Elizabetin xaç 

oğulluğu (Con Herington) tərəfindən yenidən kəşf edilmiş unitaz, 1775-ci ildə Aleksandr 

Kamminqs tərəfindən ilk patenti alındıqdan sonra yenidən öz əhəmiyyətini qazanmışdır. 
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XIX əsr vanna otağından görüntü (İngiltərə - Böyük Britaniya) 

 

Şərq mədəniyyətində vanna otağı vacib atribut olmasına baxmayaraq, şimal-qərb 

mədəniyyətində isə, bu əlavə rahatlıq vasitəsi kimi qəbul olunurdu. 

1840-cı illərdə müasir sistematik su təchizatı haqda söhbətlər ilk dəfə Böyük 

Britaniyada yayılmağa başladı. Viktorian dövründə (ilk suaxıdıcı sistemlə təchiz olunana qədər) 

vannalarda su – zədəgan malikanələrində nökər və xidmətçilərin gərgin əməyi sahəsində 

qızdırılır və isti su ilə təchiz olunurdu. Vannanı 15 sm. hündürlükdə su ilə doldurmaq üçün 45 

litr su tələb olunurdu.  

İlk vanna otağı Linli Semborn tərəfindən Stafford-Terrasda (London) yaradılmışdır. 

Zaman keçdikcə vanna otaqları adi otaqdan, tərtibat xarakterinə görə özünəməxsus sənət 

əsərinə çevrilməyə başladı. İlk vanna otağı üslubu 1880-cı illərdə “roma” və “pompey” adlı 

üslublarla xarakterizə (Antik Romada kamil su təchizatı sistemi şərəfinə) olunurdu. 

XIX əsrin ortalarından suyu qızdıran vanna növü neydana gəldi. Bu model - Robert 

Vilhelm Bunzen tərəfindən yaradılan qazla qızdırıcı qurğulu “qaz vannası” idi. Lakin böyük 

çatışmamazlıqlar üzündən tezliklə aradan çıxmaq məcburiyyətində qaldı. Suyu daha sərfəli 

qızdıran cihaz – 1874-cü ildə mister Mon tərəfindən patentləşdirildi. Bu kəşf vasitəsilə artıq  

minlərlə ev isti su ilə təmin olunmağa başladı.  

Bütün bunlara ramən, hələ də zadəgan çevrələrdə vanna otaqlarına şübhə ilə yanaşmalar 

mövcud idi. Həddən artıq “təmizlik aludəçiliyi” ictimai qınağa səbəb olur və qəbahət sayılırdı. 

İlk dəfə yataq otağı ilə birgə vanna otağının həlli – 1920-ci illərdə Amerika 

mehmanxanalarında tətbiq olunmağa başladı. Amerikadan gələn növbəti yenilik isə - müstəqil 

duş kabin qurğusu oldu. 

Almaniyada ilk unitaz isə 1820-ci ildə Britaniya kralı III Corcun qızı tərəfindən Bad 

Homburq sarayında quraşdırılmışdır.  
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1850-ci ildə qazla qızdırılan qazanlar və 1870-ci ildə müasir duş kəşf edildikdən sonra 

1900-cü ildən etibarən fərdi hamamlar orta sinifli evlərdə mövcud olmağa başladı. Buna 

baxmayaraq onlar,  XX əsrin ikinci yarısından etibarən geniş yayılmağa başladı. 

11.Su və təhlükə - “Quyu quruyana qədər suyun dəyəri bilinmir...” Dünya üzrə su 

təchizatının qıt olduğu bu cür zamanlarda bu məsəl həmişəkindən daha çox yerinə düşür. 

Hələki, dünyada kifayət qədər su mövcuddur. Dünyanın səthinin 71% su ilə örtülüdür, amma 

onun 3.5% təmiz sudur və sadəcə 0.3% içməlidir. Dünyadakı ən böyük təmiz su mənbələri olan 

qütb buz dağları sayılır, əridikcə isə bu qiymətli maye ehtiyatları getdikcə duzlu suya çevrilmək 

təhlükəsi altındadır.  

XVII əsrin böyük dəniz səfərlərindən etibarən dəniz suyunun şirinləşdirilməsi sahəsində 

böyük addımlar atılıb və indi su təmizləmə texnologiyasının 100 illik tarixi var (xlorlayıcı qurğu 

1910-cu ildə ABŞ mayoru Carl Rogers Darnall tərəfindən kəşf edilib). Buna baxmayaraq, 

xüsusilə ekvatorial zonalarda və cənub yarımkürəsindəki insanları təmiz və içmək üçün məqbul 

hesab ediləcək su ilə təmin etmək bugünki sivilizasiyanın əsas vəzifələrindən biridir. Davam 

edən səhralaşma (səhraların böyüməsi) yəqin ki, xüsusilə orta şərq və şimali Afrikada həyatda 

qalmaq üçün su uğrunda olan münaqişələrə gətirib çıxaracaq. Bu gün 40-dan çox ölkədə 

təxminən, 2 milyard insan su qıtlığı ilə ən ağır şərtlər altında yaşayır. Pakistan, cənubi Afrika, 

Çin və Hindistanın bir hissəsi də daxil olmaqla 2050-ci ildə 60 ölkədə su qıtlığı 7 milyard 

həddinə çıxacaq.  

BMT-nin su ilə bağlı hədəflərinin köməyi ilə 2015-ci ildən lazımi miqdarda təmiz su 

təchizatına çata bilməyən insanların sayının yarıya endirilməsi üçün BMT-nin “Qlobal Su 

Böhranı” adlandırdığı bu gedişatın nəzarət altına alınması istiqamətində cəhdlər göstərilir. 

2010-cu ilin iyulunda BMT Baş Assambleyası təmiz içməli su və sanitariya ilə təmin olunmağı 

fundamental insan haqqları elan etmişdir və bir neçə dövlət bunu artıq konstitusiyalarına daxil 

etmişdir.  

İçməli su sənayesi ən sürətlə inkişaf edən bazarlardan biridir. Ancaq bu qiymətli maye 

sadəcə saf formada istifadə edilmir. Virtual su kimi bu bütün məhsulların tərkibində mövcud 

olmaqla bərabər, həm də quraq ərazilərdən bol sulu ərazilərə qədər suya ehtiyacı olan qida 

formasında nəql edilə bilir. Bir fincan kofedə 140 litr, hamburgerdə isə 2400 litr virtual su var. 

Bununla müqayisədə qidalardan birbaşa su istehlakının miqdarı bir günə 24.3 litr təşkil edir. 

Satın aldığımız hər köynək, istifadə etdiyimiz gücün hər kilovatı su balansımıza təsir edir: 

Avropada bir gündə birbaşa su istehlakı Belçika üçün 120, İspaniya üçün 270 litr təşkil edir. 

Bu rəqəmlər ortalama hesabla 200 qr. kartof çipsisinə virtual olaraq əlavə edilmiş miqdardan 

daha azdır. 4100 litrlə bir köynək ABŞ-dakı (295 litr) və yaxud Dubaydakı (500 litr) yetkin bir 

insanın su istehlakından daha çoxdur. Suyun birbaşa istehlakının ən böyük proporsiyası 

tualetlərin payına düşür (təxminən yetkin bir adam üçün gündəlik 50 litr), halbuki, bu yağış 

sularının toplanması vasitəsilə təmin edilə bilərdi (içməli su yox, sadəcə toplanmış yağış suyu)! 

Buna baxmayaraq suyun bol olduğu zonalarda suya qənaət etmək quraq ərazilərdəki su 

probleminin həllinə kömək etmir. Suyun bol olduğu yerlərdə kəşf edilmiş texniki həll yolları 

(isti yay aylarında bu yerlərdə də su çatışmazlığı yaşanır), digər zonalara yayıldıqca daha nəql 

edilə bilən  və  daha  ucuz  olur. Buna  əlavə  olaraq, bol  sulu  ərazilər suyu  virtual formada  

necə əldə etdiklərinin fərqində olmalıdırlar. Bəlkə də, bir gün quraq əraziləri su ilə təmin etmək 

üçün Malayziyadan Sinqapura çəkilmiş xətt kimi qlobal boru xətləri olacaq. Dünya əhalisinin 

sürətli artımının müşahidə edildiyi erada hər kəs kifayət edəcək qədər təmiz suya sahib olacaq.  
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12.Su və müasirlik - Həyat üslubu və dəb təmayülləri daha çox interyer dizaynında 

özünü biruzə verir, vanna otaqlarına gəlincə isə, bu təsir nəzərə çarpacaq dərəcədə az hiss 

olunur. Bundan əlavə, əksər vanna otaqlarının tərtibatı, yerləşgədən praktik xüsusiyyətlər və 

vacib sayılan istifadə təhlükəsizliyini də tələb edir. Lakin, yeni texnologiya və materialların 

müntəzəm inkişafı, istehlakçılar qarşısında daima  geniş imkanlar açır. 

        Vanna otaqları – nəinki şəxsi gigiyenik tələbləri ödəyən, həmçinin, məhşur dizayner 

“etiketlərinə” rast gəlinən və yeni texnologiyaların praktik tətbiqini tapan bir məkandır. Bundan 

əlavə, rahat vanna otağı - ən əvvəl, ruhun tarazlığlnln təminatçısıdır. Müdriklər demişkən: 

“sağlam bədəndə - sağlam ruh olar”. 

 

 

                                   
        Müasir yaşayış məkanlarının çoxunda vanna otaqlarının sayı çoxluq təşkil edir. Əsasən 

də, gün ərzində tez və effektiv yuyunmağı təmin edən duş kabinlərə, istirahət və sakitliyə, 

əzalara qulluğa sürükləyən, geniş “solo” vannalı yerləşgələrə də üstünlük verilir. Bəzi evlərdə, 

vannanı “hamam” üslublu buxar otağı və duş kabin; və ya, sidr ağacından düzəldilmiş 

“yaponsayağı” su çəlləyi əvəz edir.  

        Vanna otaqları əzəldən utilitar, funksional təyinatlı yerləşgə sayıldığından, onun 

müxtəlif  texniki və təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməsi mütləqdir. Bu cür yerləşgələr, 

xüsusən, səlis planlaşma həllini, koordinasiya, cihazların peşəkar quraşdırılma və təchizatını, 

əlverişli, optimal yerləşdirilməsini və həmçinin, otağın cazibədar görkəmini də təmin e         
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 Planlaşma zamanı məkanın qabaritləri vacib əhəmiyyət kəsb edir. Məhz, ölçülər 

yerləşdirəcəyiniz avadanlıq və mebelin lazımi kəmiyyət və nisbətlərini diktə edəcəkdir.  Bu an, 

XX əsrin görkəmli fransız memarı Le Korbyüzye tərəfindən formalaşdırılmış  erqonomik 

biliklər yerinə düşər. Erqonomika – məkanın rasional istifadəsini, mebel və avadanlığın insanın 

fizioloji, komfortal xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmasını nəzərə alan bir təlimdir. 

 Vanna otağı üçün üslub seçimi isə - sırf, şəxsi rəy və istəyə tabedir. Bu zaman, 

rahatlandırıcı minimalistik tərzdən tutmuş, “spa”, “mən” və s. üslublara istinad etmək 

mümkündür. Bir sözlə - “həmişə təmizlikdə...” 

Səhranı gözəlləşdirən odur ki, – haradasa bir su quyusu var... 

 Antuan de Sent-Eqzüperi 
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ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ «ВОДЫ» 

НАРГИЗ АГАЕВА 

доцент  кафедры  «Дизайн»

Азербайджанского Архитектурно-Строительного  Университета, член САА  

АННОТАЦИЯ

Сегодня вода - однозначно и безоговорочно признана всем человечеством как 

источник и символ жизни. Существование же человечества порой стало зависимо в нем 

чаще, чем полагается. А с другой стороны, с течением времени, проблемы и опасения 

связанные с водой, стали затрагивать не только жизнь отдельных людей, но и всю 

цивилизацию. Поэтому, тревоги по поводу снабжения и употребления дневных 

потребностей человека, а также, применения выдающихся изобретений в сфере 

водоснабжения и внедрения не должны показаться странными. С этой точки зрения, 

очень даже интересно было бы заглянуть в историю цивилизации «воды»… 

Известные истории первые источники водоснабжения в виде керамических 

«бурдюк»ов можно относить к древнему Китаю (18000 л. до н.э.). А первые 

канализационные системы (3000 л. до н.э.) в дальнейшем очень сильно повлияли и 

служили главным критерием в создание общегородской и сельскохозяйственной 

структуры. 

Вода, почти во всех религиозных структурах играет позитивную роль и 

считается важным символом жизни. 

Вникнув в историю цивилизации воды, можно узнать о существовании и в 

Древней Греции о наличии плавательных бассейнов, насосных станций и бань. Далее 

же, все эти новаторства нашли свое «креативное» применение в древнеримской 

культуре. 

В современном же понятии - ванные  комнаты по-прежнему остаются 

утилитарными  пространствами, в которых необходимо учесть различные требования, 

как технологии, так и безопасности. Эти помещения требуют особенно тщательного 

планирования, координации, профессиональной установки и подключения 

оборудования, что обеспечит его эффективное функционирование, поможет наиболее  

выгодно  разместить высокотехнологичные новинки и сохранит привлекательный  вид 

этого помещения. 

Ключевые слова: вода, цивилизация, вода и религия, эврика, вода и здоровье, родники 

и водоисточники, средства гигиены 
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THE HISTORY OF THE CIVILISATION OF “WATER” 

NARGIZ AGHAYEVA 

Senior teacher of the Azerbaijani Architectural and Construction University of “Design” chair 

"Water is tee element we can 'east do without, both for 'its and also to enhance and for our 

daily use…"  

   (Vitruviy - architect, engineer and most important architectural theorist of ancient Rome) 

It is now generally recognized that life on earth originated from water. But even human 

civilization has its cornerstone in need for water. Conversely, currently problems with water 

threaten not only the lives of individuals, but civilization as whole. Little wonder then that man 

has always been concerned about his daily water supply and has shown now a rich inventiveness 

in water provision. 

 In almost all religions, water - as a symbol of life - plays a significant and predominantly 

positive role. However, in almost all cultures, water also has an inherently destructive aspect, 

culminating in the Flood. 

 A typical bath house consisted of a changing room where one would pass through the 

frigidarium tepidarium (warm bath), then the laconicum (steam room before finally reaching 

the caldarium (hot bath) in the centre. 

It was only in the Byzantine Empire that the Roman bathing culture continued, but it 

regressed to smaller and more nondescript bath houses.  

While the bourgeoisie took the waters, the hygiene situation became increasingly 

disastrous in the growing towns. Very few cities had a comprehensive sewerage system by the 

beginning of the 19th Century (Vienna in 1739) and the amount of feacal matter on the streets 

increased due to the increasing number of horses used for transportation.  

Key words: water, human civilization, water in religion,eureka,still waters run deep, 

waterworks and water features, powder and perfume 
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Dos. Dr. İradə MUSAYEVA 

AMEA. N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi 

                

ÖZƏT 

Modern təfəkkürün yaranması və formalaşıb müxtəlif sənət sahələrini bürüməsi, təbii ki, 

zamanın ictimai-siyasi, sosial-mədəni intibahlarından doğur. İstənilən böyük ədəbiyyat 

mərhələsi həmişə aid olduğu dövrün ictimai-siyasi hadisələrinin bətnindən zühur edib.  

Məsələn, XIX əsr Qərb ədəbiyyatı, eləcə də rus və Azərbaycan ədəbiyyatı intibahı əslində elə 

həmin xaoslu, təbəddülatlı, sosial-siyasi hadisələr bolluğunun olduğu zamanın məhsulu idi. 

İnqilablardan, müharibələrdən sonra qorxusunu unudan və müqavimətlərə sinə gərən insanlar 

“psixologiyası zədələnmiş insan” kimi qələmə verilirdi. Modern ədəbiyyat da elədir, qorxusunu 

unutmuş insanların ədəbiyyatıdır. Məişətdən, fiziki varlığın arzularından, istəklərindən, 

komplekslərindən, “ictimai qınağın” tənələrindən ehtiyatlanmaq həddindən imtina etmiş 

insanların ədəbiyyatıdır. Nəsihətçilik, əxlaqi-didaktik moizəçilikdən uzaq idi. Maarifçilikdən 

daha çox insanın qarşısına özünütanıma və özünüyaratma, yenidən özünüyaratma missiyasını 

qoymuşdular.  Qərb modernizmində təkamül və sivilizasiya əxlaqına köklənmək ideyası  

sufizmdəki kamilləşmə məqsədinə bərabər idi.  Şərq və Qərb mədəniyyətini, dünyagörüşünü 

vəhdətdə götürməyə çalışan  Şopenhauer “dünya iradəsi” ideyası ilə yeni fəlsəfi baxış və 

modern ədəbi estetika tezislərini təqdim etdi. Modernizm estetikasının davamı və “sonrası” 

kimi postmodernizm gözlənilməzliyi meydana çıxır. Cəmiyyətimizin ictimai şüur təkamülündə 

olan problem, təbii ki, ədəbiyyatda da öz ifadəsini tapır. O cəmiyyətlərdə ki sosial-siyasi fəallıq, 

erudisiyalı və idraki qabiliyyəti ilə kainatı dolaşa bilən dünyagörüş yoxdur, həmin toplumlarda 

zaman da ağırlaşır, təkrarlanır. Bizim cəmiyyətin özünü ifadəsindəki və ümumiyyətlə, ictimai 

düşüncədəki təkrarlar,  yerindəsaymalar zamanla bizim aramızda anlaşılmazlıq yaradıb, zaman 

sanki  bizi yorur. Postmodern yazıçı olmaq həm də müəllifin dünyagörüşü, sənətə və 

ədəbiyyata, həyata baxış tərzi ilə bağlıdır. Sovet ədəbi məktəbinə məxsus yazıçı olaraq uzun 

illər yazıb-yaradan romançıların bu estetika ilə əsər yazması mümkünsüz görünür. Onlar 

sosializm realizmi metodu ilə yazdıqları əsərdə yaşadıqları dövrün totalitarizm xəstəliyini əks 

etdirməyə cəsarət etmirdilər. Totalitarizm isə antik dövrdən üzü bu yana daima əsl ədəbiyyatın 

problemi kimi mətnləşib.  

Açar sözlər: dekonstruksiya, sivilizasiya, modernizmdə təkamül, postmodernist tənqid 

 

ABSTRACT 

The advent and formation of modern contemplation and its embracing different fields are, 

certainly, result of social-political and social-cultural renaissances related to the time of period. 

Any literary stage emerges from the social-political events that occur in the given period of 

time. Renaissance in western literature during nineteenth century, as well as Russian and 

Azerbaijani literature was the product of wideness of those complicated social-political events. 

After various wars and rebellions, people, who had forgotten their fear and resisted against 

different constraints, were represented as those “having psychological problems’. Modern 
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literature is of this kind of people. It is a literature of people who take action against wishes, 

willing and complexes of physical substance and adverse impact of “public criticism”. The 

notion of “recommendation” was far from epigrammatic and didactic advice. İt was more than 

learning that required from the individual to meet the mission of self-recognition, self-creation 

and self-reformation. İn the western modernizm, the idea to recline to the concept of evolution 

and civilization can be considered equal with the purpose being absolute existing within sufism. 

Schopenhauer, who tries to correlate east and west culture and worldview as a unit, presented 

a new philosophical approach and literary-aesthetic theses by his concept of “world’s will”. 

Afterwards, postmodernism appeared as development and continuation of aesthesia of 

modernism. The problem occurring in the public consciousness of society during its evolution 

can find its reflection in the literature. İt is that community in which there is no social-political 

activity as well as worldview possessing erudite and cognitive ability to cover universe and in 

which time is getting slower and being repeatable. Repetitions and piaffes in thought and self-

representation have generated some misunderstandings between members of society in our 

community, time makes us be tired. Being postmodern writer is closely tied to the ways author 

approaches toward art, literature and life as well as his worldview. İt seems to be impossible to 

create any work via this aesthesia by roman authors belonging Soviet literary school. They 

could not dare to reflect the disease of totalitarianism experienced by them in their works written 

with the method of socialism-realism. Totalitarianism has been texted as a problem of real 

literature since antique period.   

Keywords: deconstruction, civilization, evolution in modernism, postmodernist criticism  

 

 

 

GİRİŞ 

Modern təfəkkürün yaranması və formalaşıb müxtəlif sənət sahələrini bürüməsi, təbii ki, 

zamanın ictimai-siyasi, sosial-mədəni intibahlarından doğur. İstənilən böyük ədəbiyyat 

mərhələsi həmişə aid olduğu dövrün ictimai-siyasi hadisələrinin bətnindən zühur edib.  

Məsələn, XIX əsr Qərb ədəbiyyatı, eləcə də rus və Azərbaycan ədəbiyyatı intibahı əslində elə 

həmin xaoslu, təbəddülatlı, sosial-siyasi hadisələr bolluğunun olduğu zamanın məhsulu idi. 

İnqilablardan, müharibələrdən sonra qorxusunu unudan və müqavimətlərə sinə gərən insanlar 

“psixologiyası zədələnmiş insan” kimi qələmə verilirdi.  

Modern ədəbiyyat da elədir, qorxusunu unutmuş insanların ədəbiyyatıdır. Məişətdən, 

fiziki varlığın arzularından, istəklərindən, komplekslərindən, “ictimai qınağaın” tənələrindən 

ehtiyatlanmaq həddindən imtina etmiş insanların ədəbiyyatıdır. Nəsihətçilik, əxlaqi-didaktik 

moizəçilikdən uzaq idi. Maarifçilikdən daha çox insanın qarşısına özünütanıma və 

özünüyaratma, yenidən özünüyaratma missiyasını qoymuşdular.  Qərb modernizmində təkamül 

və sivilizasiya əxlaqına köklənmək ideyası  sufizmdəki kamilləşmə məqsədinə bərabər idi.  

Şərq və Qərb mədəniyyətini, dünyagörüşünü vəhdətdə götürməyə çalışan  Şopenhauer “dünya 

iradəsi” ideyası ilə yeni fəlsəfi baxış və modern ədəbi estetika tezislərini təqdim etdi. 

 Modernizm estetikasının davamı və “sonrası” kimi postmodernizm gözlənilməzliyi 

meydana çıxır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ədəbi-mədəni düşüncədə, ümumən incəsənətdə, 

eləcə də fəlsəfədə klassik formalardan imtina ənənəsi yaranmağa başladı. Dekonstruksiya, 
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şablonların dağıdılması və yenidən konstruksiya nəzəriyyəsi işlənib hazırlanması prosesinin 

özü postmodern təfəkkür tərzi yaratdı. Postmodernizmdə zamansızlıq və ya zamanı 

subyektivləşdirmə üsulu var. Burada insanlar sanki  dünya zamanı, hamının işlətdiyi vaxt 

ölçüləri – il, ay, saat və s.  ilə deyil, öz təqvimi ilə işləyir. Burda tarix ancaq bizim anladığımız 

kimi “keçmiş” demək deyil. İnsan zamanda yox, zaman insanın içindədir. Hər şey şüur axınında 

olduğu kimi insanın hiss və düşüncələrinin axarında hüdudsuz ola bilər. Sərhədlər, qəliblər, 

şlaqbaumlar götürülür. İnsanın iradəsi şüurlu şəkildə, dünyanı dərk edə bilən intuitiv həssaslıqla 

ilahi məqama doğru can atır. Bu canatmada dünya bütün “anti”ləri və paradoksları ilə belə 

vəhdətlənir, vahidləşir, bütövlənir. Bütün bu proseslərdə sistemləşdirmə, qurma, vəhdətə 

gətirmə və yenidən dağıtma, pozma və xaos yaratma “sənətkarlığı” yeni ədəbi- estetik baxış 

rakursu –  postmodern estetika yaradır. 

“Dekonstruksiyanın üsullarını həmçinin R.Bart da işləyib hazırlamışdır. Dekonstruksiya 

elementlərin xaotik (nizamsız) yığınını təmsil edən varlığın bədii inikasını əks etdirən alətdir. 

Postmodernizm dünyanı səbəb-nəticə bağlarının qırıldığı bir xaos kimi dəyərləndirir. Şüur isə 

həmin situasiyada xaosu anlamaq vasitəsinə çevrilir. Kosmos və xaos və “qızıl orta” kimi 

universaliyalar arasında balans edərək kompromisdə dayanırlar. Göstərilən iki başlanğıcın 

mənasız birləşməsi kimi “xaosmos” termini əmələ gəlmişdir” [1, 9].  

Yeni, fərqli dünyagörüş və estetik baxış kimi ədəbi, fəlsəfi, ictimai-siyasi və etik 

kateqoriyalardakı sərhədləri dağıdan  postmodernizm fərdlərin təxəyyül kəşfi kimi deyil, qlobal 

mahiyyətli hadisələrin nəticəsitək meydana çıxdı.  Müharibələr, sosial-siyasi dəyişiklik, elmi-

texniki inqilablar və mədəni intibahlar nəticəsində yaranan bu estetikanı mədəniyyətin, 

fəlsəfənin və cəmiyyət əxlaqı kodeksinin dəyişiklik və tempi kimi də səciyyələndirmək olar.  

Cərəyan kimi genişlənən bu nəzəri, ədəbi-estetik yanaşmanın inkişafını izləsək, 

ədəbiyyatşünaslıq metodologiyası kimi təhlil etsək, onun özündən əvvəlki estetikalarla zidd 

mövqedə dayandığını görəcəyik. Təbii ki sırf orijinal konsepsiya kimi də təcrid etmək doğru 

deyil, özündən əvvəlki cərəyanların tezisləri bəzən nizamlı, bəzən isə dağıdılmış, təhrif 

olunmuş şəkildə bu  nəzəriyyədə əks olunur.  

Artıq dünyanın aparıcı cərəyanına çevirilmiş postmodernizm nəzəriyyəsinin 

formalaşmasında filosof J.Liotarın, Jak Derridanın fəlsəfi tezisləri əsas rolu oynayır. Dünyanı 

mətn kimi təhlil obyektinə çevirən, onun üzərində dağıdıcı təxəyyüllə elmi-nəzəri 

eksperimentlər aparan postmodernistlər “Qara yumor” adlı məktəbin ədəbi, fəlsəfi-estetik 

hərəkatda rolunu genişləndirmişlər. C.Bart, D.Bartel T.Pinçon, C.P.Danlivi, U.Eko,  U.Gibson, 

C.Barns, İ.Kalvino kimi eksperimentçilər ədəbi-bədii və elmi-nəzəri nümunələrlə postmodern 

baxış formulunu təqdim etmişlər. 

Cəmiyyətimizin ictimai şüur təkamülündə olan problem, təbii ki, ədəbiyyatda da öz 

ifadəsini tapır. O cəmiyyətlərdə ki sosial-siyasi fəallıq, erudisiyalı və idraki qabiliyyəti ilə 

kainatı dolaşa bilən dünyagörüş yoxdur, həmin toplumlarda zaman da ağırlaşır, təkrarlanır. 

Bizim cəmiyyətin özünüifadəsindəki və ümumiyyətlə, ictimai düşüncədəki təkrarlar,  

yerindəsaymalar zamanla bizim aramızda anlaşılmazlıq yaradıb, zaman sanki  bizi yorur. 

“Fransız J. F. Liotar, amerikalılar İ. Hassan və F. Ceymson, hollandiyalı D. Fokkema, 

inglislər C. Batler,  D. Loc və başqaları postmodernist tənqidin öncül nümayəndələridirlər. 

Postmodernist tənqid əsas vəzifəsini ilk növbədə bədii mətnin təşkili səviyyəsində emosionallıq 

nöqteyi-nəzərindən özümlü xüsusiyyətlərə malik dünyagörüş kompleksini üzə çıxarmaqda 
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görür. Bu cərəyanın tərəfdarları ədəbi-bədii nümunələrin ümumən ədəbi prosesin təhlilində 

“dünya xaos kimi”, “postmodernist həssaslıq”, “dünya mətn kimi”, intertekstuallıq, 

“nüfuzluların böhranı”, epistemoloji tərəddüd, müəllif maskası, ikili kod, təhkiyənin parodik 

modusu, pastiş, ziddiyyətlilik, diskretlik, təhkiyənin fraqmentarlığı, metatəhkiyə və sairə 

özümlü anlayışlardan istifadə edirlər” [2].  

V.V.Bıçkov “Estetika” adlı dərsliyinin  “Sənətin fenomenologiyası: Modernizm. 

Postmodernizm” adlanan VI fəslində yazırdı ki, postmodernizm estetik şüur və “qabaqcıl” 

fəlsəfi düşüncə növü kimi xüsusi tərifə, nəzəriyyəyə sığmır. XX əsrin sonunda bəşəriyyət 

tarixinin aydınca görünən, ümumiləşdirilmiş və həm də qeyri-müəyyən bir konsepsiya ifadə 

edən estetikası kimi postmodernizm  mədəniyyət, ədəbiyyat, ədəbi və bədii tənqid, eləcə də 

estetika sahəsində, fəlsəfə, siyasət, elm, nəhayət, bütün  mədəni  sivilizasiya prosesində yeganə 

yeni baxış tərzidir. Postmodernizm, həmçinin bir sıra parametrlər və xronoloji çərçivələr 

baxımından modernizmin və avanqardizmin fərqli tərifləri və təsvirlərini də özündə əks etdirir. 

Burada mən bu terminin mənimsənilməsini bədii və estetik mədəniyyətdə olan vəziyyətlə 

əlaqələndirirəm. XIX əsr və anlayışların semantik əlaqələndirilməsi çərçivəsi: avanqardizm – 

modernizm – postmodernizm” [3, 249]. 

Paris və Koliforniya universitetlərinin professoru J.F.Lyotard 1979-cu ildə “Postmodern 

vəziyyət” adlı əsərini yazdı. Professor bu əsəri yazmaqla postmodernizm haqqındakı qeyri-

dəqiq və əsaslandırılmamış, pərakəndə tezis və nəzəriyyələrin yayılmasına son qoydu. Onun 

kitabındakı fəsillər bu ədəbi-estetik cərəyanın yeni bir baxış kimi nəzəriyyəsini yaratmaq, ona 

aid terminləri dəqiqləşdirmək, postmodernizmin tədrisi və təbliği prosesini tədqiqatlar vasitəsi 

ilə qanuniləşdirmək problemini ortaya atan ideya əsasında yazılmışdı. Müəllif postmodernizm 

estetizmi və mahiyyəti fonunda ictimai əlaqənin xüsusiyyətləri, sosial münasibətin alternativi, 

sosial əlaqənin xarakteri, postmodern perspektiv, ədəbiyyat biliklərinin praktikası, elmi 

biliklərin praktikası, informasiyanın praktikası, biliklərin legitimləşdirilməsi, bilikləri 

legitimləşdirən hekayələr, informasiya cəmiyyətlərində bilik, problem qoyuluşu, metod və ya 

metodsuzluq, dil oyunları, performans, tədris və onun effektivliyi ilə qanuniləşdirmə, 

postmodern bilik və qeyri-sabitliyin axtarışı  –  kimi mövzuların tədqiqatını aparır və nəticədə 

postmodernizmi müasirliyə alternativ olan zəruri doğuş kimi dəyərləndirir. J.F.Lyotard hətta 

postmodernizmi cəmiyyətdəki qeyri-sabitliyi axtarıb tapan elm kimi səciyyələndirirdi. “Bu 

tədqiqatın nəticəsi kimi deyə bilərik ki, davamlı fərqlənən bir funksiya, bilik paradiqması və 

əvvəlki nəzəriyyələr  prioritetini itirmişdir. Postmodern elm tərəddüdlü qərar vermə, azad 

şəkildə məsələlərə yanaşma, bitməmiş məlumatlar, “frakta”, fəlakətlər və praqmatik 

paradokslar ilə müşahidə olunan münaqişələrlə  zəngin olan ziddiyyətli inkişaflar  prosesini 

izləyir, təhlil edir. Sözün mənasını dəyişir, belə bir dəyişikliyin necə olacağını izah edir. Bunun 

nə olduğunu bilmir, sanki bir anlaşılmazlıq yaradır. Postmodern elm ən parlaq şəkildə başa 

düşülən, real və qeyri-real olanlar arasındakı fundamental fərqi izah edə bilən qanuni bir model 

təklif edir” [4, 130].  

J.F.Lyotard cəmiyyət üçün ən azı iki əsas yanaşma modelinin olduğunu söyləyirdi.“Ən 

çox inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə bilik mövzusunu müzakirə etmək istəyirsinizsə, əvvəlcə bu 

cəmiyyətə hansı metodik ölçünün tətbiq ediləcəyi ilə bağlı sual vermək lazımdır. Sadələşdirmə 

üsulu ilə, əsasən, son yarım əsrdə cəmiyyət üçün ən azı iki əsas yanaşma modelinin olduğunu 

söyləmək uyğun ola bilər. Cəmiyyət ya funksional bir bütövlük təşkil edir və ya ikiyə bölünür. 

Birinci modelin nümunəsi ən azı, post-müharibədə (müharibədən sonrakı dövrdə)  və onun 
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məktəbi (Marksizm formalaşmasının ikinci modeli dialektikanı sinif müharibəsinin ikili 

prinsipi və bu konstitusiyanın bütün tamamlayıcı məktəbləri arasındakı fərqlərə baxmayaraq, 

sinif müharibəsinin dualistliyi kimi qəbul edənlər) tərəfindən təklif olunmuşdu” [4, 134]. 

Postmodern yazıçı olmaq həm də müəllifin dünyagörüşü, sənətə və ədəbiyyata, həyata 

baxış tərzi ilə bağlıdır. Sovet ədəbi məktəbinə məxsus yazıçı olaraq uzun illər yazıb-yaradan 

romançıların bu estetika ilə əsər yazması mümkünsüz görünür. Onlar sosializm realizmi metodu 

ilə yazdıqları əsərdə yaşadıqları dövrün totalitarizm xəstəliyini əks etdirməyə cəsarət etmirdilər. 

Totalitarizm isə antik dövrdən üzü bu yana daima əsl ədəbiyyatın problemi kimi mətnləşib.  
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Yaradıcılıq – yeniliklər haqqında düşünməkdir. 

İnnovasiya isə yeniliyi tətbiq etməkdir. (Teodor Levitt) 

 

Bir fərdin, millətin və bütövlükdə bəşəriyyətin var olması, inkişaf etməsi və uğur 

qazanması üçün yeniliklərin və innovasiyaların tətbiqi zəruridir. Təhsil sahəsindəki 

innovasiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, çünki təhsil dayanıqlı gələcəyin təminatında 

vacib rol oynayır. Buna görə də innovasiya zəruri və müsbət dəyişikliyin təminatçısı hesab 

edilə bilər. Hər bir fərdin fəaliyyətinin (məsələn, sənaye, biznes və ya təhsil) davamlı 

qalması üçün daim yenilənməsinə, innovasiyaların tətbiq olunmasına ehtiyac duyulur.  

Təhsil innovasiyaları nədir? 

İnnovasiya – yüksək səmərəliliyə malik yeniliyin tətbiqi, intellektual fəaliyyətin, 

kəşflərin, ixtiraların nəticəsi olaraq yeni və təkmilləşdirilmiş məhsul, texnoloji proses, 

həmçinin ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrində təşkilati-texniki, maliyyə-iqtisadi və 

digər hallar hesab olunur. Yenilik etmək, hazırda gördüyümüz işlərdən daha irəliyə baxmaq 

və onu yeni bir şəkildə icra etməyə kömək edən yeni bir fikir inkişaf etdirməkdir.  

Yenilik yeni bir şeyin və ya metodun “uğurlu tətbiqi” kimi başa düşülür.  

İnnovasiya üç böyük addım tələb edir: ideya, onun tətbiqi və tətbiqiylə yeniliyə 

səbəb olan nəticə. 

Təhsildə yenilik yeni bir pedaqoji nəzəriyyə, metodik yanaşma, tədris texnikası, 

təlim prosesi və ya institusional quruluş hesab edilir. Yenilik tətbiq edildikdə tədris və 

təlimdə əhəmiyyətli dəyişiklik yaradır və bu da təhsilalanın daha yaxşı öyrənməsinə səbəb 

olur. Beləliklə, təhsildəki yeniliklər öyrənmənin səmərəliliyini, təhsilin keyfiyyətini və 

məhsuldarlığını artırmaq məqsədi daşıyır. 

Təhsil innovasiyaları müxtəlif sahələrdə və formalarda yaranır. Onları təhsil 

sisteminin bir çox sahəsində tətbiq etmək mümkündür: nəzəriyyə və təcrübə, 

kurrikulumların hazırlanması, öyrətmə və öyrənmə, siyasət, texnologiya, idarəetmə, 

institusional mədəniyyət, pedaqoji heyətin hazırlanması və s. Müəllimlərin işə qəbulu, 

hazırlanma və məvaciblərinin ödənilməsində də innovativ yanaşmalar mövcuddur. 

Ümumiyyətlə, innovasiyalar təhsilalanlara və tədris prosesində müsbət təsir göstərə 

biləcək bütün sahələrdə tətbiq oluna bilər. Eyni qaydada təhsil innovasiyaları bütün 

maraqlı tərəflərə aiddir: təhsilalanlara, valideynlərə, müəllimlərə, rəhbərlərə, 

tədqiqatçılara, siyasətçilərə. Burada onların fəal iştirakıyla yanaşı dəstəyi də zəruridir. 

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək deyəndə, professor-müəllim heyətinin təhsili, 

peşəkarlığının artırılması və ömürboyu öyrənmənin inkişafı nəzərdə tutulur. Bura tədris 

üsulu, motivasiya, bacarıq, səriştə, özünü qiymətləndirmə, özünü inkişaf, yaradıcılıq, 
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məsuliyyət, akademik sərbəstlik, yenilik etmək bacarığı, inzibati təzyiqdən azad olma, 

müsbət iş şəraiti və s. amillər daxildir.  

Bütün təhsilalanların yüksək təlim nəticələrinin əldə edilməsi üçün təhsil 

müəssisələrindən optimal akademik mühit, şərait və tədris materiallarının təminatı tələb 

olunur. Burada da tədris proqramlarının məzmununda, fənlərin formatında, müəssisənin 

mədəniyyətində, tədqiqatda, maliyyələşdirmədə, infrastrukturda, idarəetmədə və digər 

sahələrdə yeniliklərin tətbiq olunması nəzərdə tutulur.  

İnnovasiyaları aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

 təkamül (evolutionary) və ya inqilabi (revolutionary)  

 davamlı (sustaining) və parçalayıcı (disruptive) 

Təkamül innovasiyaları tədricən yaxşılaşmaya səbəb olur, lakin öz növbəsində 

davamlılığı tələb edir. İnqilabi innovasiyalar adətən qısa müddət ərzində tamamilə 

dəyişikliyə və ya köhnənin yenisi ilə əvəz olunmasına səbəb olur. Davamlı innovasiyalar 

mövcud fəaliyyət göstəricilərini “əbədiləşdirir” (məsələn, tədris planının davamlı 

təkmilləşdirilməsi), parçalayıcı innovasiyalar isə bütün fəaliyyət sahəsini kökündən 

dəyişir (məsələn, milli islahatlar və s.).  

İnnovasiyalar həmçinin maddi (məsələn, texnoloji alətlər) və qeyri-maddi (məsələn, 

metodlar, strategiyalar və üsullar) olur.  

İnnovasiyaların növlərini qeyd etmişkən, onların təsir dərəcəsindən də söz açmaq 

lazımdır. Belə ki, innovasiyaların təsir dərəcəsi 3 səviyyəyə ayrılır:  

1. Prosesin tənzimlənməsi və ya təkmilləşdirilməsi. Bu zaman yenilik gündəlik 

performansda baş verərək işin daha asan, səmərəli, cəlbedici və ya daha az stressli 

olmasına səbəb ola bilər.  

2. Prosesin modifikasiyası. Mövcud məhsulun prosesini, fəaliyyətini və ya 

keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirir.  

3. Sistemin transformasiyası. Drammatik dəyişmə səbəb olur (məsələn, Bolonya 

prosesi, tam avtomatlaşdırılmış təhsil sistemləri, müstəqil və ya öz-özünə yönəlmiş 

təlim, onlayn təhsil və s.).  

Həmçinin innovasiyalar 3 səviyyəyə bölünür:  

1. Birinci səviyyəli innovasiyalar – ağlabatan inkişaflara səbəb olur, gündəlik həyatın 

və işin vacib tərkib hissələridir.  

2. İkinci səviyyəli innovasiyalar – ya bir sistemin təkamül dəyişikliyinə səbəb olur və 

ya bu dəyişikliyin bir hissəsidir və beləliklə, təhsil keyfiyyətinə əhəmiyyətli töhfə 

verə bilər.  

3. Üçüncü səviyyəli innovasiyalar – həm irəliləyiş, həm də parçalayıcıdır və potensial 

olaraq inqilabi, sistemli bir dəyişiklik edə bilər.  

Nəticədə bütün innovasiyalar təlim nəticələrinin keyfiyyət və /və ya kəmiyyət 

amillərinin dəyişdirilməsinə yönəldilmişdir. Keyfiyyət dedikdə daha yaxşı bilik, daha 

effektiv bacarıqlar, vacib səriştələr, xasiyyətin inkişaf etdirilməsi, dəyərlər, düşüncə tərzi, 

səmərəli işlə təminat və s. nəzərdə tutulur. Kəmiyyət dedikdə isə test nəticələri, öyrənilən 

məlumatların həcmi (optimallaşdırılması), inkişaf etdirilən bacarıq və kompetensiyaların 
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səviyyəsi, tələbə qəbulu sayı, ölçülən tələbə performansı, yerdəyişmə, məzunların sayı, 

sinifdəki tələbələrin sayı, xərc və vaxt səmərəliliyi nəzərdə tutulur. 

İnnovasiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda onların tətbiqinin 

miqyasına əsaslana bilər: tək/yerli/məhdud; müxtəlif/yayılmış/əhəmiyyətli; geniş-

sistemli/ümumi.  

Təhsili zənginləşdirən innovasiyalar yerli/daxili (sistem daxilində) və ya idxal 

olunmuş (xarici təhsil sistemindən) ola bilər.  

İnqilab, tendensiya və ya yeni bir fikir nəticəsində meydana gələn idxal 

yeniliklərinə misal olaraq, informasiya texnologiyalarını, sosial media, tibb sahəsindəki 

inkişaf və ya idrak psixologiyasını aid etmək olar. İnnovasiyalar eyni zamanda qabaqcıl 

beynəlxalq nəzəriyyə və təcrübələrdən götürülə bilər və ya milli islahatlar öz növbəsində 

innovasiyaların yaradılmasına səbəb ola bilər.  

İnnovasiyalar ilham, fasiləsiz yaradıcı zehni fəaliyyət, istehsalda yeni texnoloji 

imkanların mövcudluğu və ya bazarın və ya cəmiyyət ehtiyaclarına əsaslanan tələblərin 

nəticəsində yarana bilər. 

Hər bir innovasiya potensial səmərəliliyinə görə sınaqdan keçirilməlidir. Tədrisin 

səmərəliliyinin kökləri təkcə innovativ texnologiyalarda və ya tədrisdə deyil, həm də 

təhsilalanlarda, onların intellektual, emosional və psixoloji potensial imkanlarını aşkar 

etməkdədir.  

İqtisadiyyat, biznes, texnologiya və mühəndislik sahəsindəki yeniliklər həmişə 

prosesin nəticəsi ilə bağlı olsa da, təhsildə yenilik mütləq nəticənin yaxşılaşmasına səbəb 

olmur (yəni tələbələrin gələcək həyat və məşğulluğa hazırlığı).   

Test nəticələri, təhsil dərəcələri və diplomlar bir tələbənin karyerasına tam hazır 

olduğunu bildirmir. Təhsil nəzəriyyələrində, dərsliklərdə, təlim alətləri və tədris 

texnikalarındakı innovasiyalar hər zaman öyrətmə və öyrənmənin keyfiyyətində arzu 

olunan inkişafı təmin etmir.  

İnnovasiyaların tətbiqi prosesində yaranan maneələr hansılardır? 

Əvvəla, təhsilə cəmiyyətin “bilik” ehtiyacını təmin edən vahid bir sistem kimi 

baxsaq, bütün təhsil səviyyələrinin bir-biri ilə əlaqəli və bir-birindən asılı olduğunu aydın 

şəkildə görəcəyik. Üstəlik təhsil özü də bir sistem olaraq sosial sistemin tərkib hissəsidir. 

Sosial bir qurum olaraq təhsil, mənsub olduğu cəmiyyətin bütün dəyərlərini, qanunlarını, 

prinsiplərini və ənənələrini özündə əks etdirir. Buna görə təhsili bütöv bir sosial varlıq 

kimi qəbul etməli və mövcud olan problemləri həm təhsil sistemində, həm də cəmiyyətdə 

həll etməyə çalışmalıyıq. Əgər cəmiyyət təhsildə innovasiyaların tətbiqini dəstəkləyirsə o 

zaman onun təhsil sistemi davamlı olaraq inkişaf edəcək və uğur qazanacaq. Əks halda 

təhsil durğunlaşacaq və zəif nəticələr verəcək.  

Eyni zamanda innovasiya yaradıcılıq, risk və eksperiment tələb edir. Bu da ali təhsil 

müəssisələrində illərlə qurulmuş və “hökm sürən” rutin həyatı pozur və icraçıları rahatlığını 

pozur. Bir çox hallarda təhsil müəssisələrində yenilik/innovasiya məsələsi prioritet və 

aktual olmur, çünki dövlət standartlarına əməl etmək həqiqətən daha rahatdır. İnnovasiya 

isə təcrübədə tətbiq edilməzsə onun heç bir dəyəri olmayacaq. İnnovasiya sözdə deyil, 

əməldə olmalıdır. Bundan əlavə innovasiya yalnız geniş miqyasda istifadə edildikdə 

əhəmiyyətli bir təsirə malik ola bilər. İnnovasiyanın səmərəli təsir göstərməsi, yayılması 
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və nəticə verməsi üçün ixtiranın əlverişli şərtlərlə birlikdə icraçı bir komandaya ehtiyacı 

var. 

Məlumdur ki, innovasiyalar əsasən müasir texnologiyalarla sıx bağlıdır. Bura da 2 

növ maneələri qeyd etmək mümkündür: xarici (birinci dərəcəli) və daxili (ikinci dərəcəli). 

Xarici maneələr əsasən əməliyyat (texnoloji), ikinci dərəcəli maneələr isə tətbiqedici 

(pedaqoji) hesab edilir. 

Ən nəhayət, innovasiyalar yalnız əlverişli bir mühitdə inkişaf edə bilər. Əlverişli 

mühit dedikdə isə təhsilin bütün səviyyələri üzrə yaradıcı, tənqidi düşüncəyə malik, özünə 

güvənən, ömürboyu öyrənməyə meyilli, problem həll edə bilən tələbə və əməkdaş 

hazırlayan təhsil sistemi nəzərdə tutulur.  

İnnovasiyaların tətbiqi istiqamətində hansı işlər görülməlidir?  

İnnovasiyaların yaranılması üçün ilk növbədə xeyli sayda innovatorlara ehtiyac 

vardır. Yenilik (innovasiya) yaradıcı insanın beynində yaranan parlaq bir qığılcım olsa da, 

onu alovlandıra biləcək bir mühitə ehtiyac var. Bu mühit təhsil müəssisələri, cəmiyyət, 

eləcə də inkişaf etmiş iqtisadiyyat tərəfindən formalaşır və qidalanır. İnnovasiya  

yaranarkən onun inkişafı üçün münbit şəraitin olması zəruridir.  

Son illərdə ölkədə innovasiyaların tətbiqi istiqamətində bir çox addımlar atılmasına, 

davamlı islahatların aparılmasına baxmayaraq, mövcud vəziyyət tam da ürək açan deyil və 

bu məsələnin ciddi yanaşılmasına ehtiyac duyulur. Belə ki, ölkə təhsil sistemində bütün 

təhsilanların təlim nəticələrinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə səbəb ola biləcək 

innovasiyaların tətbiqinə böyük ehtiyac var. Bunun üçün  təhsil müəssisələrində beynəlxalq 

təlim-tədris modellərinin uyğunlaşdırılması və innovasiyaların istifadəsi üçün dəstəkləyici 

mühit yaradılmalıdır. Eyni zamanda öyrətmə və öyrənmə prosesinin nəzəri və təcrübi 

yönünü, eləcə də tələbə, müəllim, valideyn və cəmiyyətin rolunu köklü şəkildə yeniləmək 

lazımdır. Təhsilalanların iş etikasını, öyrənməyə olan yanaşmalarını, müxtəlif öyrənmə 

bacarıqlarını inkişaf etdirməklə öyrənmə prosesini daha səmərəli etmək mümkündür.  

Həmçinin, ali təhsil müəssisələri təhsil dəyərinin və məhsuldarlığının, xərclərin və 

zamanın səmərəliliyinin artırılması kimi mühüm məsələlərə diqqət yetirməlidirlər. 
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NOVRUZ  BAYRAMINDA  AZƏRBAYCAN  XALÇASININ  YERI 

 

Doç. Dr. Münəvvər HACIYEVA 

Azərbaycan Dövlət  Rəssamlıq Akademiyasının dosenti 

 

 

   Açar sözlər: Novruz, bayram ,Azərbaycan, musiqi, xalça, adət, ornament, kompozisiya,     

                       adət-ənənə, tarix, xalça                 

     

      2009-cu il sentyabrın 30-da YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilmiş Novruz bayramı  təkcə bir xalqın deyil, dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycanlının, 

ümumilikdə bütün Türk xalqının ən əziz, ən sevimli bayramıdır. Elə Novruzun ən maraqlı 

cəhətlərindən biri də onun həm fərdi, həm də ümumxalq bayramı olmasıdır.  

    Novruz Azərbaycan dilinə “Yeni gün” kimi tərcümə edilir.  Novruz şimal yarımkürəsində 

astronomik yazın başlanğıcı-gecə ilə gündüzün bərabərliyi qovuşuğunda icra edilən ən qədim 

xalq bayramı hesab edilir.      

      Novruz bayramının mənşəyi qədimdir.  Bəzi mənbələrə görə Novruzun Babilistanda (Babil 

çarlığı Mesopotamiyada yerləşən, öz hakimiyyəti altında böyük əraziləri birləşdirən güclü bir 

dövlət olmuşdur. Onun tarixi bir neçə dövrə bölünür: qədim (e.ə. XIX-XVI), orta (e.ə. XVI-

XII), qeriləmə (e.ə. XII-VII), yeni (e.ə. VII-VI)).eradan əvvəl 3-cü minillikdə keçirildiyi 

bildirilir.  

     Bir çox tədqiqatçılar Novruzun yaranma tarixini, onun zərdüştlük və ya müsəlman 

mədəniyyəti ilə əlaqələrini araşdırmış, əski mənbələrdə bir-birini təkzib və ya təsdiq edən 

müxtəlif faktlar aşkar etmişlər. 

     Novruz bayramının tarixini  – Zərdüşt peyğəmbərimizin yaşadığı dövrlə əlaqələndirən bir 

sıra tədqiqatçılar onun yaşını ən azı 3700, ən çoxu 5000 ilə bərabər edirlər. Bu tədqiqatlara 

əsasən, hesab olunur ki, iindiki İranın şərqində b.e.ə. VI-V yüzilliklər aralığında yaşaması 

ehtimal edilən Zərdüşt yazda, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi vaxtda, (Novruz bayramının 

qeyd edildiyi gün)anadan olub. Bildiyimiz kimi, Zərdüştilik Azərbaycanın tarixində 

özünəməxsus rol oynamış, müəyyən dövrdən sonra isə öz əhəmiyyətini itirib ortadan qalxsa da, 

xalqımızın mədəniyyəti və adət-ənənələrində öz varlığını qoruyur. Hər il ölkəmizdə təntənəli 

şəkildə qeyd olunan Novruz bayramı bunun bariz nümunəsidir Novruz bayramı ərəfəsində 

tonqalların qalanması, şamların yandırılması, həmçinin ölkəmizin bir sıra bölgələrində ocağa 

su tökməyin günah sayılması və digər bu kimi adət-ənənələr göstərir ki, min illər keçməsinə 

baxmayaraq, zərdüştiliyin əlamətləri bu gün də xalqımızın həyat tərzində özünü büruzə 

verməkdədir.  

   İslam xadimləri isə bu bayrama həmişə dini rəng verməyə çalışırlar İslam dini, Yaxın Şərq və 

Orta Asiya ölkələrində yayıldıqdan sonra əsrlər boyu dini xadimlər ona dini, mövhumu libas 

geyindirməyə cəhd göstərmişlər. Hətta bəzi din xadimləri belə bir fərziyyə uydurmuşlar ki, 

Novruz bayramı guya IV xəlifə Əlinin hakimiyyətə (656-661) gəldiyi günlə əlaqədardır. 

Halbuki İmam Əli iyul ayında hakimiyyətə gəlmiş, Novruz isə yazda bayram edilir. Bəlkə də, 

xalqın bayramla əlaqədar keçirdiyi mərasimlər heç bir dini ehkamlarla bağlı deyildir. Əksər 

xalqlar bahar bayramının əsl mahiyyətindən doğan bir sıra adət-ənənələri , oyunları indiyədək 

saxlamışlar. 

   Məlumdur ki, sonradan süni surətdə insanlar tərəfindən yaradılmış bir çox cəmiyyət 

qanunlarından fərqli olaraq, kainat və təbiət qanunları sabitdir, dəyişilməzdir. Elə bu ciddi 

səbəbdəndir ki, Novruz bir sistem kimi yaşamış və dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Novruz 

sistemi sırf kainat və planet qanunlarına əsaslandığından onun tarixi insanların bu məsələlərlə 

maraqlandığı dövrdən başlanır. Elə bu qədimliyə görə də Novruz sisteminin yaranma tarixini 
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konkretləşdirmək mümkün deyildir. Ancaq yazılı mənbələrin Novruz haqqında özündə 

qoruyub saxladığı ilkin məlumat miladdan 1725 il əvvələ aiddir. 

   Qeyd etdiyimiz kimi, yəqin ki, Novruz konkret bir dinlə, etiqadla bağlı olmamış, qədim 

dövrlərdən bəri xalqımız Novruzu yeni ilin başlanğıcı hesab etmiş, onu bolluq, bərəkət və 

firavanlığın əzəli, yazın gəlişi kimi rəmziləşdirmişdir.   Hicri-şəmsi təqviminə görə yeni ilin ilk 

günü kimi qəbul edilən və miladi təqvimi ilə mart ayının 21-də gecə-gündüzün bərabərləşdiyi 

gündə keçirilən Novruz bayramı Ümumdünya türk xalqlarının zəngin maddi və mənəvi 

dəyərlərinin mühüm bir hissəsini özündə cəmləşdirir.  

    Novruz türklərdə yaransa da sonrakı mərhələdə bütün Şərq xalqlarına yayılıb. Hər zamankı 

kimi bu gün də Azərbaycanda, Türkiyədə, Altayda, Çinin uyğurlar yaşayan ərazilərində, türk 

xalqlarının yaşadığı bütün coğrafiyalarda və Orta Asiya türk dövlətlərində "Novruz” mart 

ayında bahar bayramı kimi qeyd olunmaqdadır 

    Milli-mənəvi sərvətlərimizin siyahısına daxil olan Novruz bayramı öz adətləri  ilə fərqlənir: 

bayrama dörd həftə qalmış həyat üçün vacib olan dörd ünsürlə – su, od, külək və torpaqla bağlı 

çərşənbələrin xüsusi təntənə ilə qeyd edilməsi, yazın gəlməsini və bolluğun rəmzi hesab edilən 

səmənilərin göyərdilməsi, oda, günəşə  etiqadın ifadəsi olan tonqalların qalanması və s.   

Novruz bayramının adətlərindən biri də bayram günlərində meydan tamaşa və xalq oyunları 

çərçivəsində folklorumuzun zənginliyinin nümayiş etdirilməsidir.  

     Meydan tamaşalarının rüşeyimləri olan, əsasən Novruz bayramı günlərində folklor 

ansambllarının müşaiyəti ilə ifa edilən "Maral oyunu" ilə "Kilimarası" (“kilim” Azərbaycanın 

xovsuz xalçalarına aiddir) oyunları günümüzədək gəlib çıxmışdır.  Hər iki tamaşa zurnaçılar 

dəstəsinin ifa etdikləri musiqi sədaları altında keçirilir. Bu tamaşalardan “Kilimarası” 

oyununda, adından göründüyü kimi, Azərbaycanın  xovsuz xalçalarından olan  - kilimlərdən 

istifadə edilir, bu isə onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycanda xalça insanların həyat tərzi ilə 

sıx bağlı olmuş və azərbaycanlıların adət - ənənələrinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Xalça 

insanı bütün həyatı boyu – həm kədərində, həm də sevincində müşaiyət edir. Azərbaycanda hər 

bir əhəmiyyətli hadisəni tərənnüm etmək üçün xüsusi xalça toxumaq ənənəsi vardır. O 

cümlədən baharı tərənnüm edən Azərbaycan xalçaları da mövcuddur. Bunlardan ən unikal xalça 

sayılan, bizim eranın VII əsrində toxunan “Xosrovun baharı” adlanan xalıdır ki, həmin süjet 

sonrakı əsrlərdə “Dörd fəsil” adlanan çoxsaylı Təbriz xalçalarında öz inkişafını tapmışdır. Digər 

belə xalçalardan Lətif Kərimovun “Bahar” adlı xalçasının adını çəkə bilərik.  

    Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alsaq, belə nəticəyə gələ bilərik ki,incəsənətin iki əsas  

sahəsi olan musiqi və xalçanın Novruz bayramında xüsusi yeri vardır. Çünkü bütün digər 

bayramlar kimi, Novruz bayramını xalçasız və musiqisiz təsəvvür etmək olmaz. Novruz 

ərəfəsində yerə döşənən xalı – xalçalarımız öz rəngarəngliyi və isti koloriti ilə Novruz 

bayarmına bir az da istilik qataraq  onu daha   təravətləndirir.  

  Musiqidən danışarkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının 

həyatnda musiqi böyük rol oynamışdır. Hələ qədim zamanlarda  şahların kef məclislərində, el 

şənliklərində,  döyüş meydanlarında və hətta ov səhnələrində, o cümlədən, Novruz bayramına 

xas olan meydan tamaşalarında, belə simli, zərb və nəfəs alətlərinin ifasında bir sıra  gözəl 

musiqilər səsləndirilmişdir.   

     Buna görə də son illər aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq, Azərbaycan incəsənətinin iki 

böyük qolu oaln musiqi  alətlərimiz və xalçaçılıqğı ornamnetlər vasitəsilə bir araya gətirərək, 

xalçalarda musiqinin tərənnümünü olan  Azərbaycanın xalq çalğı alətlərinin ornamental 

formaları öz əksini tapmışdır. Bu calğı alətləri icərisində əlbəttə ki, Novruz bayramı ərəfəsində 

səsləndirilən nəfəs alətləri, zərb alətləri,eyni zamanda folklor musiqimizin əsası olan simli 

alətlərin də ornamental formalarının şahidi oluruq. 

    Azərbaycan ərazisində mövcud olan musiqi alətlərimizin təsvirlərini müşahidə etdiyimiz bir 

sıra mənbələr vardır ki, bunlardan ən əsası miniatür rəngkarlıq nümunələridir.(şəkil 1)  Bu sənət 

əsərlərində sonsuz sayda müxtəlif musiqi alətlərinin  real təsvirləri əks edilmişdir.Lakin 
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miniatürlərdən fərqli olaraq, musiqi alətlərinin təsviri xalçalara köçürülərkən ornamental 

formaya keçməli və bəzək formasında yeni mövqe tutmalıdır.   Elə bu baxımdan da, 

incəsənətimizin böyük bir qolu oaln xalq çalğı alətlərimizin  ornament formaları işlənərək, 

xalçalara köçürülməsi ornamentalistika sahəsində yeni bir istiqamət oldu. 

                                  

                            Şəkil 1.”Yaylaqda musiqi məclisi” (Qopuzun və dəfin təsviri) 

                                           Miniatür, fraqment 

 

    Azərbaycan incəsənətinin bir sıra sahələri kimi, dekorativ-tətbiqi ornament sənəti də xeyli 

zəngin bir irsə malikdir. Milli xalq-tətbiqi sənətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada bu və ya 

başqa şəkildə ornament işlədilməmiş olsun. Dekorativ tətbiqi sənətin əsas sahələrindən biri olan 

və dünya  mədəniyyəti içərisində başlıca yeri  olan Azərbaycan xalçası özünün məxsusi 

ornamentləri ilə fərqlənən sənət nümünəsidir. Belə ki, Azərbaycan  xalçaçılıq sənəti xalqın milli  

mədəniyyəti tarixində özünəməxsus  yer  tutur. Müxtəlif naxış elementləri və təsvirlərlə 

bəzədilən  xovlu  və  xovsuz  xalçalar  dəyələrin, çadırların, alaçıqların,  habelə, yaşayış 

evlərinin və digər binaların  divar  bəzəklərində, döşənməsində istifadə   edilərək,  yüksək  

estetik  əhəmiyyət  kəsb  edir. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti daima yeni elementlərlə işlənmiş 

kompozisiyalarla  zənginləşməkdə davam edir.  

     Aşağıda simli alətlərdən saz (şəkil 2) və qolça qopuzun (şəkil 3), nəfəs aətlərindən zurnanın 

(şəkil 4)  stilizə edilərək işlənmiş ornament formaları nümunə kimi verilmişdir. 
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                        Şəkil 2. Saz aləti                                          Stilizə edilmiş forması 

                                              

                           Şəkil 3. Qolça qopuz                          Stilizə edilmiş forması                        
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                     Şəkil 4. Zurna aləti                            Zurnanın stilizə edilmiş forması     
 

    Müəllif tərəfindən Azərbaycana xas olan çalğı alətlərindən  25 növ çalğı aləti stilizə 

edilərək,ornamental formada 3 kompozisiyaya tətbiq edilmişdir. Simli alətlərdən; tənbur, 

çoğur, çəğanə, rübab, qobuz, qanun, tar, saz, cürə saz, kamança, ud, bərbət, çəng, zərb 

alətlərindən; nağara, dümbək, qoşa nağara, qaval, dəf, zəng, səntur, nəfəs alətlərindən; 

zurna,tütək, ney, tulum,balaban kimi çalğı alətləri stilizə edilərək, ornamental formaları 

işlənmiş və xalçalara tətbiq edilmişdir. Bayram əhval – ruhiyyəsini saxlamaq üçün yeni 

yaradılan kompozisiya “Səsli – küylü” adlandırılmışdır. Bu kompozisiya əsasında 3 xalça 

toxunmuşdur. Adı çəkilən kompozisiya əsasında toxunana xalçalardan biri – “Musiqi 

alətlərimiz” adlı xalça əsəri aşağıda verilmişdir. 
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                   Şəkil 5. Musiqi alətlərinin ornamental formaları işlənmiş xovlu xalça 

                   “Musiqi alətlərimiz” 70x90. 2015 –ci il. Müəllif: Münəvvər Hacıyeva 
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                    KEŞİKÇİDAĞDA  APARILAN  ANTROPOLOJİ  TƏDQİQATLAR 

 

Dr. Musa MURSAQULİYEV 

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, Azərbaycan Respublikası, 

Ağstafa şəhəri,  

Director of the “Keshikchidag” State historical and cultural reserve, Azerbaijan,Aghstafa 

district 

 

  

Antropologiya elmi bəşəriyyətin və bəşər mədəniyyətinin tarixini araşdırır. Azərbaycanda 

aparılan antropoloji tədqiqatlar  ilk insanların eramızdan əvvəl bu ərazilərdə yaşadığını və uzun 

müddətli təkammül dövrü keçdiyini göstərir. Yer tarixinin III geoloji dövründə dəniz altından 

çıxmış Qatardağ silsilələri qumlu-gilli çuxurlardan yaranmışdır. Bu tərkibli çöküntülər 

içərisindən Sarmat dövrünün axırlarına (8-10 milyon il ) aid edilən nəhəng onurğalı məməli 

heyvanların qalıqları aşkar edilmişdir. (D.V.Hacıyev)  Maraqlıdır ki, kompleks  tərkibində üç 

növ (Mostodont, cənub və qədim) fil, zürafə, hippazion (üç dırnaqlı at), qədim öküz, dəvəquşu 

və s. ilə yanaşı ali insanabənzər meymuna aid daş qalıqları  da əldə olunmuşdur. Məşhur 

paleoantropoloqlar (Riçard Abromoviç, Qaboşvilin, B.Qasımova) bu ali meymunun 5 diş 

qalığını öyrənərək onu Udaniopitek(driopitek) adlandırmışlar. Məhz bu nadir diş qalıqlarına 

görə Qafqazı, əsasəndə Azərbaycanı ilk insanın  yaranma zonasına daxil etmişdir.  Azərbaycan 

ərazisində müasir insanın- azərbaycanlıların antropoloji tipinin ən qədim qalıqları Qobustanda  

mezolit-orta daş dövrünün sonu və neolit-yeni daş dövrünün əvvəlinə aid (e.ə VIII-VII 

minilliklər)  Firuz və Kəniz düşərgələrindən aşkar edilmişdir. Bu ərazilərdə Afrika təbiətli 

landşaft qurşaqları, su hövzələri mövcud olmuşdur. Çox sonralar isə IV geoloji dövrün erkən 

çağlarında güclü yer qabarmaları, dağ əmələgəlmə proseslərinin  təsirindən kəskin təbiət 

dəyişmələri baş verdikdə  zəngin flora və fauna aləmi köklü dəyişmələrə uğramışdır. Bu zonada 

ilk yaşayış izləri IV dövrünün ortalarında (450-ci minilliklərdə) başladığı tədqiqatlarla 

(V.P.Lukin, M.Hüsenov, M.Mənsurov) müəyyənləşdirilmişdir. Burada qaynar həyat 150-130 

min il əvvələdək davam etmişdir. Qaradüz, Karvan dərəsi, Qüdrət bulağı, Acıdərə, Qədim daş 

dövrü düşərgələri, əmək alətləri bunları deməyə əsas verir. Növbəti dəfə Qatardağ (Keşikçidağ) 

silsiləsi ətrafında yaşayış-mədəniyyət izlərinə IV-V əsrlərdə rast gəlinmişdir. Əvvəlcə-

bütpərəstlər, aya, günəşə müxtəlif heyvanlara inam gətirənlər öz dini baxışlarını saxlamaq və 

hücumlardan qorunmaq üçün bu dağlara çəkilib həyat sürmüşlər. Bundan  sonra atəşpərəst-

zərdüştlər dini etiqadını davam etdirmək üçün tərki-dünya olub, özlərinin çapıb düzəltdikləri 

qayaaltı sığınacaqlarda –mağaralarda yaşamışlar. (F.Məmmədov, F.Məmmədova)   Albaniya 

dövlətinin mövcud olduğu dövrə aid (e.ə IV-b.e VII əsr ) torpaq, küp, katakomba,             gil 

təknə, quyu, taxta qutu və daş qutu tipli qəbirlər aşkar edilmişdir. Onlardan torpaq qəbirləri və 

küp qəbirləri bütün Albaniya ərazisi üçün səciyyəvi olub, min ildən artıq bir müddətdə - e.ə. I 

minilliyin ortalarında İslam dininin yayılmasına qədər əsas dəfn adətləri olmuşdur. Göstərilən 

digər qəbir tipləri Albaniyanın ayrı-ayrı yerlərində və daha məhdud xronoloji  çərçivədə məhəlli, 

lokal dəfn adətləri kimi mövcud olmuşlar. Tip müxtəlifliyinə baxmayaraq bu abidələrdə aşkar 

edilən arxeoloji materiallar-zəngin keramika, metal məmulatı, çoxsaylı bəzək əşyaları və s. kimi  

tapıntılar bütün ölkə üzrə vahid maddi mədəniyyəti əks etdirir. Həmin qəbirlərdən aşkar edilmiş  
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paleontropoloji qalıqların da eyni tipə-qədim azərbaycanlılara  məxsus “kaspi antropoloji” tipinə 

aid olması müəyyən edilmişdir.  

 “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu qum dağlarından ibarət sıldırım qayalıqlardan  

ibarət mağara-məbədlər kompleksidir. Qoruğa daxil olan mağaralarda qoruq əməkdaşları 

tərəfindən aparılan təmizlik-abadlaşdırma işləri zamanı  on doqquz nömrəli mağarada 3 ədəd 

qəbir aşkar edilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Şəkil 1. (19 nömrəli mağaranın girişi) 

 

Mağaranın içərisi kvadrat formalıdır: 5,5 m x 5,1m. Döşəmədən tavana qədər maksimal 

hündürlük 3,2 m-dir. Tavanı günbəzşəkillidir, uzunmüddətli hisdən tam qaralmışdır. Düzbucaqlı 

formalı girişin eni 1,37 m, hündürlüyü 2,3 m-dir. Qəbirlər mağaranın şimal və qərb hissəsini 

əhatə edir. Onlar qum daşından ibarət döşəmədə səliqə ilə qazılmışdır. Qəbirlərin ağız-yuxarı 

hissəsi kənarlara doğru pilləşəkilli  qaydada genişləndirilmişdir. Burada məqsəd iri sal daşlarını 

aşağı qoymaqla qəbirlərin ağzının mağaranın döşəməsinin səthi ilə eyni səviyyədə bağlanması 

idi. İki qəbirdə- bir və iki saylı   qəbirlərdə  insanlar dəfn edilmişdi. Qəbirlərdən sərdabə kimi 

(sərdabə - bir neçə və daha artıq insanların dəfn edildiyi qəbir ) istifadə edilmişdi. 

Üç saylı  qəbir kamerasının içərisi çöl quşlarının peyini və az miqdarda narın torpaqdan 

təmizləndikdən sonra onun tamamilə boş olduğu,  burada dəfnin  icra edilmədiyi aşkarlanmışdır. 
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                           Şəkil 2. (19 nömrəli mağarada aşkarlanmış 3 nömrəli qəbir) 

Üç nömrəli qəbirlə yanaşı, giriş qapısına yaxın yerdə daha bir qəbirin 6-7 sm enində kanal 

vasitəsi ilə konturları qazılmışdır. Lakin burada qəbir kamerasının qazılması işi sona 

çatdırılmamışdır. 

Görünür, 19 saylı mağara  ibadət məqsədi ilə deyil, müqəddəslərin dəfni üçün istifadə 

edilmişdir. Qəbirlər orta əsrlər dövrünə aiddir. Bir saylı qəbir giriş qapısı ilə üzbəüz divarla 

yanaşı aşkar edilmişdir. Qəbirin bir tərəfi digərindən ensizdir,  kameranı narın torpaqdan 

təmizləyərkən onun döşəməsində 3 insana məxsus sklet  aşkar edilmişdir. Kəllə sümükləri bir-

birinə yanaşı şəkildə, qəbir kamerasının şimal-qərb hissəsində aşkarlanmışdır. Burada insanlar 

ayrı-ayrı vaxtlarda basdırılmışdır. Növbəti ölən insanın meyiti qəbirə qoyularkən əvvəlki 

meyitə məxsus sümüklər qəbir kamerasının divarlarına doğru kənarlaşdırılmışdır. Buna görə də 

sümüklər qarışmış və onların nizamı  pozulmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Şəkil 3. (19 nömrəli mağarada aşkarlanmış 1, 2 və 3 nömrəli qəbir) 

 

  Qəbirin ölçüləri: Uzunluğu-195sm 

  Eni: şimali-qərbdə-95sm, cənubi-şərqdə-80sm 

  Pilləşəkilli yuxarı hissənin eni: 10sm, hündürlüyü-25sm-dir 

  Qəbirin dərinliyi: 135sm-dir. 

İki saylı qəbir birincidən şimal-qərbdə olmaqla mağaranın şimal küncünü əhatə etmişdir. 

Kameranın döşəməsində bir-birinə qarışmış iki insana məxsus sümüklərin olduğu müəyyən 

edilmişdir. Kəllə sümükləri qəbirin şimali-qərb hissəsində yanaşı vəziyyətdə aşkar edilmişdir. 

Kəllə sümükləri parçalandığından onların ölçülərini götürmək mümkün olmamışdır. 

2 nömrəli  qəbirin ölçüləri: 

 Uzunluğu-195sm 

 Eni -97sm. 
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 Hündürlüyü-30sm 

 Qəbirin dərinliyi-120sm. 

 Üç  nömrəli qəbir 2 nömrəli qəbirlə yanaşı qazılmışdır. Qəbirin içərisi tamamilə təmizlənmiş 

və içərisinin boş olduğu aşkarlanmışdır.  

3 nömrəli qəbirin ölçüləri: 

  Ölçüləri: Uzunluğu -2m 

   Eni-87sm 

 Pilləşəkilli yuxarı hissənin eni sonluqlarda -5sm, yanlarda-33sm, hündürlüyü 30sm 

 Qəbirin dərinliyi-155sm. 

Qəbirlər orta əsrlər dövrünə aiddir. Qəbirlərin heç birində arxeoloji materiallar aşkar 

edilməmişdir. Yalnız bir nömrəli qəbirin  torpağı təmizlənərkən 40sm dərinlikə yastı-uzunsov 

çay daşı tapılmışdır. Daşın yan tərəflərində işlənmə izləri vardır. Belə işlənmiş daşlar tarixin 

müxtəlif mərhələlərinə aid abidələrdən aşkar edilmişdir.  

Bir saylı qəbirdə yaxşı saxlanmış 3 ədəd kəllə sümüyü aşkar edilmişdir. Bunlardan bir nömrəli 

kəllə braxikrondur (braxikron-girdəbaş), sifəti yuxarıdan aşağı batıq və enlidir. Dik və orta 

ölçülü eni olan buruna malikdir. Başın arxa hissəsi yastıdır. Göz çuxurları hündür və enlidir. 

Yevropoid mənşəli olub Kafkasion və Ön Asiya antropoloji tiplərinin metis qarışığını özündə 

əks etdirir. 

İki nömrəli kəllə braxrikrondur. Sifəti enli və yastıdır. Burnu orta hündürlükdə və orta endədir. 

Göz çuxurları çox da hündür olmayıb enlidir.Yevropoid mənşəli olub Kafkasion və Kaspi 

tiplərinin metis qarışığını özündə əks etdirir. 

 Üç nömrəli qəbir dolixokrandır(dolixokran-uzunbaş). Sifəti  orta hündürlükdə  və orta endədir. 

Burnu nazik və orta hündürlükdədir. Göz çuxurları  orta hündürlükdə olub çox da enli deyildir. 

Yevropoid mənşəli kaspi tipinə aiddir. Bu tip azərbaycanlılara aid olub, Azərbaycan ərazisində 

mezolit dövründən bu günə qədər bütün tarixi mərhələlərdə rast gəlinir. (N.Müseyibli) 

Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ətrafında ilk insanların yaşayışı daş dövrünə aid edilir. 

Keşikçidağın yerləşdiyi silsilənin ətrafında aşkarlanan yaşayış mədəniyyət izləri isə eramızdan 

əvvəl 3-4min öncəyə aiddir. Mağaralar kompleksindən 3 km cənubda yaşı son tunc-erkən dəmir 

dövrünə, eramızdan əvvəl II minilliyin əvvəllərinə aid 87 kurqan aşkarlanmışdır. Keşikçidağ 

mağaralar kompleksinin ətrafındakı kurqan tipli qəbirlər bir neçə hektar ərazini əhatə edir. 

Kurqanların örtüyünün diametri bəzən 10-12 m-ə  yaxınlaşır. Kurqanın örtükləri çay 

daşlarından ibarətdir. Bu kurqanların aid olduğu dövrü müəyyən  etmək üçün 2011-ci ildə 

AMEA-nın alimləri  burada üç istiqamətdə qazıntı işləri aparmışlar. Birinci istiqamətdə 

aparılan qazıntı sahəsindəki kurqanın mərkəzində tapılan qəbir kamerasında heyvan sümükləri 

-tısbağa çanağı və  2 ədəd saxsı qab  aşkar edilmişdir. Qəbirdə insan skletinə rast gəlinməmişdir. 

İkinci qazıntı sahəsində bir ədəd insan skletinə rast gəlinmişdir. 
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Üçüncü qazıntı aparılmış sahədən isə 5 ədəd saxsı küp aşkarlanmışdır.  

 

                                   Şəkil 4. (Qazıntı sahəsindən  aşkarlanmış 5 ədəd küp) 

 

 Bu küplərdən birincisi ərzaq saxlamaq üçün nəzərdə tutulub Hündürlüyü 34sm, diametri 33sm, 

ağzı 14sm-dir. Boğaz hissəsi yoxdur. İkinci küp də ərzaq saxlamaq məqsədilə istifadə 

olunmuşdur. Hündürlüyü 32sm,diametri  28sm , ağız hissəsi 10sm, boğazının  hündürlüyü isə 

7sm-dir. Üçüncü küpün boğazı dardı. Dördüncü küpün boğazı dardı, maye saxlamaq üçün 

nəzərdə tutulub. Hündürlüyü 21sm, diametri 18sm, boğazın hündürlüyü 4 sm, ağız hissəsi 6sm-

dir. Beşinci küp ərzaq saxlamaq üçün nəzərdə tutukmuşdurhündürlüyü 22sm, diametri 24sm-

dir. Ağız hissəsi azacıq olaraq kənara doğru çıxıntılıdır. Boğazı yoxdur.Ağız hissəsi 14sm-dir.  

Alimlərin araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur  ki, dar boğazlı küplərdən maye (süd, 

şərab,su)  və geniş boğazlı küplərdən isə dənli bitkilər  (buğda, arpa) saxlamaq üçün istifadə 

edilmişdir. Bu küplərin bəzilərinin içərisində buğda qalıqları tapılmışdır.  

Azərbaycanın qərb bölgəsində yayılmış Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin qəbir abidələrinin 

bəzilərində insan skletinə rast gəlinməmişdir. Keşikçidağın ərazisində  10km cənubda daha 

onlarla kurqan aşkar edilmişdir. Bunların Keşikçidağ yaxınlığındakı kurqanlardan fərqi ondan 

ibarətdir ki, onların örtükləri hündür olub (2m-ə qədər), daha iri həcmlidirlər. Onlardan birinin 

örtüyünün ətəyində üst Paleolit dövrünə aid obsidiandan hazırlanmış alətlər aşkar edilmişdir. 

Görünür burada hələ daş dövründən  qədim insan düşərgəsi mövcud olmuş, tunc dövründə isə 

kurqan qurulmuşdur.  Azərbaycan antropologiyasının zənginləşməsində və araşdırılmasında 

Keşikçidağ mağaralar kopleksinin  ərazisində tapılan kəllə sümüklərinin  və kurqanlarda tapılan 

maddi-mədəniyyət nümunələrinin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 
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АННОТАЦИЯ 

 Для понимания внешних эмиграционных процессов в явно изменяющемся мире 

в статье рассматривается татаро-башкирская диаспора в Турции. Эмиграция создала 

ситуацию, когда человек оказался на границах множества культурных и социальных 

миров, контуры которых все более размываются в связи с глобализацией культурного 

пространства. В таких условиях человек становится носителем сложной, множественной 

идентичности. Историческая практика показала, что этничность, этнокультурная 

идентичность не только сохранили, но и усилили свое значение в культурной, 

социальной и политической жизни стран и народов. Боязнь утратить свою историческую 

уникальность, самобытность, культуру, язык характерна для всех народов, независимо 

от того, где бы они не проживали. Данная тенденция характерна и для татаро-

башкирской диаспоры в Турции. 

Annotation. To understand the external emigration processes in a clearly changing 

world, the article examines the Tatar-Bashkir Diaspora in Turkey. Emigration has created a 

situation where people find themselves on the borders of many cultural and social worlds, the 

contours of which are increasingly blurred due to the globalization of cultural space. In such 

conditions, a person becomes a carrier of a complex, multiple identity. Historical practice has 

shown that ethnicity and ethno-cultural identity have not only preserved, but also strengthened 

their significance in the cultural, social and political life of countries and peoples. The fear of 

losing their historical uniqueness, identity, culture, and language is characteristic of all peoples, 

regardless of where they live. This trend is also typical for the Tatar-Bashkir Diaspora in 

Turkey. 

Ключевые слова: формирование за рубежом в диаспору тюркоязычных народов 

России, адаптация этноса в эмиграции, сохранение этнической идентичности в условиях 

эмиграции, татаро-башкирские общины в Турции, преемственность поколений, 

межпоколенная трансляция ценностей, проблемы взаимодействия культур. 

Keywords: formation of Turkic-speaking peoples of Russia abroad in the Diaspora, 

adaptation of the ethnic group in emigration, conservation of ethnic identity in the conditions 

of emigration, Tatar-Bashkir communities in Turkey, continuity of generations, 

intergenerational translation of values, problems of interaction of cultures. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку процессы 

глобализации, затронувшие все сферы жизни, всех стран мира и всех этносов, снижают 

значимость культурно-этнических оснований идентичности, ослабляют чувство 

принадлежности индивида к этносу с исторически закрепленной территорией, с их 

языком, организацией образа жизни, культурой, традициями, обычаями и обрядами. 

Интеграция, эмиграция, расширение информационного пространства в результате 

развития сети Интернет создали ситуацию, когда человек оказался на границах 

множества социальных и культурных миров, контуры которых все более размываются в 

связи с глобализацией культурного пространства, высокой коммуникативностью и 
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кроме того в условиях чужой, инокультурной, иноконфессиональной среды. 

Активизируются эмиграционные процессы в развивающихся странах, из которых массы 

эмигрантов перемещаются по всему миру; в связи с изменениями государственных 

границ сотни тысяч людей оказываются в роли национальных меньшинств на 

территории других стран. В современном мире происходит постепенное сближение 

народов и культур. Если раньше отдельные народы мира жили изолировано друг от 

друга, теперь в условиях глобальной системы они вступили в тесные глубинные связи – 

все сейчас оказались в условиях взаимных контактов, отношений взаимности. В таких 

условиях человек становится носителем сложной, множественной идентичности. В свою 

очередь, это несёт определённую угрозу эмигранту. В противовес негативным 

последствиям глобализации во второй половине XX века наметились процессы, 

характеризующиеся стремлением народов сохранить свою самобытность. Отмечается 

стремление этносов подчеркнуть свою историческую уникальность, возродить и 

отстоять особенности своей традиционной культуры, языка. Это стало проявляться в 

желании многих людей обозначить свою этническую идентичность. Историческая 

практика показала, что этничность, этнокультурная идентичность не только сохранили, 

но и усилили свое значение в культурной, социальной и политической жизни стран и 

народов. Боязнь утратить свою историческую уникальность, самобытность, культуру, 

язык характерна для всех народов, независимо от того, где бы они не проживали. Данная 

тенденция характерна и для эмигрантов, организующих свои общины в принимающей 

их стране. 

Существуют различные организации и учреждения, регулирующие культурные, 

социальные, политические, экономические и иные отношения народов. В глобальную 

систему вовлечены народы и страны, стоящие на разных уровнях развития, имеющие 

свои национальные культуры и традиции, свои религиозные представления и убеждения. 

В итоге все эти интегративные процессы не приведут ли к тому что исчезнут народы, 

этносы. Глобализация носит сложный и противоречивый характер. Есть негативные 

последствия глобализации – она приводит к потере этнической идентичности, 

самосознания, ценностей и культур. Мир становится космополитическим и 

однообразным. В тоже время в последнее время наметилась тенденция к сохранению 

своей уникальности. Увеличивается количество и роль диаспор в культурной, 

социальной и политической жизни общества. 

Проблемы эмиграции из России изучены в научной литературе. Однако татаро-

башкирская эмиграция начала изучаться довольно поздно и слабо освещена в 

отечественной исторической науке. Имеющаяся литература носит в основном 

публицистический характер, архивных материалов в научный оборот введено 

недостаточно, отдельные публикации на их основе отрывочны и не создают целостной 

картины. Возникла потребность в изучении татаро-башкирской диаспоры в Турции, 

также исследовать проблемы сохранения и преобразования этничности в условиях 

эмиграции. 

Отсутствие четкой периодизации истории эмиграции из России является еще 

одной проблемой, которая представляется заслуживающей внимания. Большинство 

исследователей ведут отсчет эмиграции с 1917 г., хотя она была и раньше. Эмиграция 

усиливалась в переломные, критические моменты истории, во время войн, социальных и 

политических катаклизмов в стране. Эмиграция из России имело глобальное значение и 

в итоге отток интеллигентной части из страны. Это вынужденное переселение нанесло 

огромный ущерб стране, ибо этих знаний и опыта не хватало на Родине. Наиболее 

массовая эмиграция из России произошла во время революций, гражданской войны и 

сталинских репрессий. Хронологически выделяются 3 массовых этапа: первый – до 1917 

г., второй – с 1917 по 1922 гг., третий – с 1941 по 1950-е годы. Первый этап – 
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экономическая эмиграция, связанная с коммерческой деятельностью и строительством 

КВЖД. Второй этап – эмиграция времен революции, гражданской войны и первых 

послереволюционных лет. Третий этап – начало и завершение Второй мировой войны в 

1945 г. и поражение Японии, что явилось причиной масштабных перемещений: 

подавляющему числу эмигрантов пришлось покинуть Китай и искать постоянное место 

жительства за пределами этой страны. Большинство из них предпочло эмигрировать в 

США. Чаще всего тюркоязычные народы от войны и насилия отступали на Дальний 

Восток, потом в Маньчжурию и Японию, Китай, впоследствии переселялись в Турцию, 

а часть оттуда отправлялась в западноевропейские государства и США. За исключением 

интеллектуальной элиты 1920-х гг. – Гаяза Исхаки, Садри Максуди, Юсуфа Акчуры и 

других видных ученых и общественных деятелей, представлявших собой политическую 

эмиграцию. Основная масса переселенцев – татар, башкир относится к экономической 

эмиграции, а скандинавская община занималась коммерческой деятельностью в регионе 

и за границей оказалась еще до событий 1917 г. в результате отделения Финляндии и 

Польши от России [Валеев, 1997]. Эмиграция татар и башкир в Турцию была задолго до 

революции 1917 года. История эмиграции из Российской империи тогда еще в 

Османскую империю насчитывает несколько веков. Началом эмиграции башкир 

послужили восстания против захватов земель, экономические закабаления, духовно-

религиозные притеснения [Салихов, 2008. С. 153]. Первые татарские эмигранты из 

Урало-Поволжского региона появились после поражения знаменитого восстания 

Степана Разина. Российская империя пригрозила в 1683 году многим мусульманам 

конфискацией всех земель и имущества, если они не согласятся отказаться от ислама 

суннитского толка и перейти в христианство православного толка. В это время 

появляются первые татарские эмигранты в Османской империи. Таким образом они 

стремятся сохранить мусульманскую веру. 

Опасаясь нового витка насильственной христианизации в середине XIX века 

Российскую империю покинула другая волна татаро-башкирской эмиграции. Были 

случаи с просьбами к министру внутренних дел Российской империи о переезде в 

Османскую империю. После чего даже перестали на какое-то время давать разрешения 

на выезд за границу татарам и башкирам, во избежание массового переезда в Османскую 

империю. 

Следующая крупная попытка эмигрировать в Османскую империю была в конце 

XIX века. Тогда царские чиновники узнали, что у татар и башкир сильны протурецкие 

настроения и почитание османского султана. 

Также были массовые татаро-башкирские эмиграции в Турцию после революции 

1917 года и Второй мировой войны (1939-1945). Кто-то эмигрировал в Турцию 

напрямую, а кто-то транзитом через Китай и Европу. Таким образом в Турции 

произошло формирование татаро-башкирской диаспоры. Необходимо особо 

подчеркнуть, что татаро-башкирская диаспора в Турции была очень влиятельной. Среди 

них были выдающиеся личности, сыгравшие значительную роль в становлении новой 

Турции, много было представителей татаро-башкирской интеллигенции – Садри 

Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Заки Валиди, Хамит Зубеир Кошай, Абдулкадир 

Инан и другие. 

Многие татаро-башкирские эмигранты в Турции столкнулись с психологической, 

социальной и экономической проблемами. Такая ситуация для эмигранта могла стать 

просто непреодолимой. Психологический шок эмиграции не меняет внутренний мир 

эмигранта, он лишь проявляет его личность, высвобождает энергетические резервы, 

которые позволяют лишенным опыта существования в нормальном обществе 

эмигрантам совершить чудеса приспособляемости и выбраться на поверхность жизни. В 

странах с иной культурой перед эмигрантами неизбежно встает проблема интеграции в 
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общество и народ, который их принял. С началом жизни за рубежом перед нашими 

соотечественниками возникают принципиальные проблемы: как жить с другим 

народом? Как осваивать новую культуру, образ жизни и стиль мышления? Как поступить 

со своим языком и сохранять ли связи с соотечественниками, живущими рядом и в 

России?  

Основным критерием понятия этносоциальной интеграции эмигрантов, их 

включения в общество принимающей страны является трансформация разговорного 

языка, культуры и самосознания [Бромлей, 1987. С. 18]. 

Само этническое единство – это, прежде всего, повседневный национальный 

язык, который является основой и наиболее очевидным проявлением этноса. Он 

органически включен во внутриэтническое общение, функционирует как средство 

социального взаимодействия всего этноса, создает саму этническую общность. Каждый 

член этнической группы воспринимает национальный язык как присущее ему от 

природы общее достояние. Этнообразующая способность языка в экстремальных 

условиях становится сильнее внутренних экономических, религиозных и политических 

противоречий. Национальный язык сохраняет этнос в условиях постоянной жизни в 

инонациональном окружении, в условиях эмиграции. 

Вместе с тем для современных эмигрантов характерно развитое двуязычие, 

билингвизм. Знание языка принимающей страны является одним из компонентов 

принятия решения об эмиграции, условием непосредственного общения с людьми иных 

национальностей, освоения новой культуры и профессиональной деятельности.  

Наряду с языком важнейшее значение для устойчивой жизни этноса имеют такие 

специфические элементы его культуры, как обычаи, национальное искусство, 

литература, пресса, религия, нормы поведения и т.д. 

При всей важности общность языка и культуры не является достаточной для того, 

чтобы определить, сохраняют ли эмигранты свою этническую принадлежность. Этносом 

является только та совокупность людей, которая осознает себя как таковую, отличая себя 

от других аналогичных общностей и выражая эту идентификацию в этнониме. 

Этническое самосознание выступает не только как важнейший определитель этнической 

принадлежности, оттесняющий в этом отношении даже признак родного языка, но и как 

сила, объединяющая членов этноса и противопоставляющая их другим этносам. 

При взаимодействии этносов часто имеет место не только билингвизм, но и 

бикультурализм, предполагающий наложение на традиционную культуру данного 

этноса отдельных элементов культуры другого. Этот процесс обычно именуют термином 

«аккультурация». Изменения могут проходить как в одном, так и в обоих этносах. В 

жизни это означает тенденцию к существенным этническим изменениям [Бромлей, 1987. 

С. 17. См. также: Redfield, Linton, Herskovits, 1936. P. 149 – 152]. 

Кроме того, адаптация человека к окружающей среде осуществляется 

посредством развития культуры. Имея укоренившиеся религиозно-культурные 

традиции, татаро-башкирские эмигранты в Турции быстро включались в процесс 

духовного возрождения. Несмотря на все испытания и лишения, посланные им судьбой, 

всех тюркоязычных эмигрантов объединила единая вера и традиции народов. В 

национально-освободительных движениях тесно переплелись представления о 

родственности тюркских народов, исторической общности их судьбы и мусульманской 

солидарности. 

Таким образом, можно говорить о стремлении эмигрантов сохранить свою 

этничность. Татаро-башкирская эмиграция в Турции имеет свое идеологическое 

выражение в целенаправленном сохранении культуры и исторической памяти. Причем 

это не политическая, а чисто культурная деятельность. 
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Важную роль в процессе адаптации личности играют различные 

поддерживающие структуры: светские и религиозные общины, землячества, союзы, 

группы поддержки, средства массовой информации, совместные праздники, 

возможность контактов с родной культурой (выставки, гастроли) и т.д. Татары и 

башкиры в Турции, прибывшие в начале эмиграции, несмотря на свое явное численное 

меньшинство и имеющиеся собственные проблемы, стали опорой для вновь прибывших. 

Последние, в свою очередь, стремились селиться сообща, поддерживая друг друга. 

Несмотря на лишения, нехватку средств и другие материальные проблемы, 

главной заботой татаро-башкирских эмигрантов стало сохранение своего этнического 

самосознания, национально-культурных традиций и языка. Организованные в Турции 

татаро-башкирские общины стали центрами не только культурной, религиозной, но и 

всей социальной жизни переселенцев. Практически вся жизнь эмигрантов была 

сконцентрирована вокруг общины, которая стала стержнем социальной организации 

всех ее членов. Татары и башкиры для сохранения своей этничности стремятся к 

объединению, консолидации между собой. Несомненно, оказывает консолидирующее 

влияние наличие татаро-башкирской диаспоры в Турции. 

Самым известным башкирским эмигрантом был ученый-востоковед А.-З. Валиди 

Тоган (1890-1970). Его научные работы и по сей день пользуются большим интересом 

среди ученых. Его дочь Исенбике – профессор исторических наук Ближневосточного 

технического университета, а сын – профессор экономических наук Билькентского 

университета Стамбула. Другие известные представители башкирской эмиграции 

перечислены в статье у А.Г. Салихова «Башкиры в Турции» [Салихов, 2008. С. 153-155]. 

Татаро-башкирские эмигранты легко интегрировались в Турции благодаря общей 

мусульманской вере, общему тюркскому происхождению и близкой культуре. Но 

вероятность ассимиляции в таком окружении тоже велика. На современном этапе татаро-

башкирской диаспоре в Турции удается сохранить свое этническое самосознание. В 

современной Турции продолжают свою деятельность татаро-башкирские диаспоры в 

таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир, Искешэхер, Конья, Бурса и Анталия. 

Эмигрировав, татары и башкиры оказались в близкой тюркской среде, поэтому 

угроза ассимиляции и забвения собственных культурных ценностей стала вполне 

реальной. Чтобы сохранить свою национальную культуру, необходимо было приложить 

определенные усилия. В то же время восприятие языка новой Родины и ее социальной 

структуры явились необходимыми условиями выживания этноса. Именно это ситуация 

способствовала постепенному развитию билингвизма и бикультуризма, характерных для 

татаро-башкирских общин в Турции. 

Эмиграция татар и башкир из России в Турцию способствовала консолидации в 

единую татаро-башкирскую диаспору. Вместе с тем в процессе адаптации к местным 

социально-экономическим и культурным условиям наблюдается этнокультурная 

ассимиляция указанных этнических групп и, как следствие, утрата первичной 

этнической идентичности. Но даже в таких непростых условиях эмигранты сумели 

сохранить язык, религию и национально-культурные традиции. 
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В кругу ученых Башкортостана существует мнение, что исторические корни 

культа змеи у башкир связаны в целом с почитанием змеи древними 

центральноазиатскими хуннами и кипчаками [63, с. 107], в частности с племенами кай, 

елан, уран [19, с. 23] или восходят к тотемическим воззрениям доисторической единой 

протоэтнической общности финно-угорских и палеоазиатских народов, которые в более 

поздние эпохи были переработаны и дополнены индо-европейским и урало-алтайским 

субстратом [22, с. 176–177; 23, с. 101, 103]. 

Однако, как показало сравнительно-историческое и ретроспективное 

исследование башкирских фольклорно-мифологических мотивов о змеях-тотемах, 

сверхъестественных тотемических предках, патронах инициаций и устроителях 

природы, их аналогии обнаруживаются в устной словесности и предрассудках самого 

широкого круга народов мира и имеют глубочайшие исторические корни. Это дает 

возможность для предположения о том, что они являются достояниями всего 

человечества. Их генезис произошел на заре зарождения общественной мысли, когда 

сообщества палеолитических охотников, рыболовов и собирателей, проживая на 

сравнительно замкнутой территории в пределах первоначальной ойкумены, имели друг 

с другом более или менее тесные этнокультурные контакты. 

Примерно к такому же заключению приходит и С.А. Маретина, разрабатывая 

тему о почитании змеи в индуистской мифологии: культ змеи относится к числу 

древнейших и встречается почти во всех мифологиях мира [30, с. 4]. Змея занимала 

немаловажное место в художественном творчестве первобытных людей и начинает 

встречаться уже в верхнепалеолитических памятниках. Этот образ продолжал 

привлекать внимание мастеров изобразительного искусства всех древних культур, 
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цивилизаций, различных (больших и малых) народов земли [1, с. 315; 16, с. 151; 22, 

с. 177; 30, с. 7; 56, с. 53; 62, с. 102, 148–149 и др.]. 

В то же время нельзя не видеть, что в процессе эволюции тотемической мысли 

представления о змееликих тотемических предках развивались не одинаковым образом. 

У многих народов планеты (в том числе и у далеких предков башкир) эти существа 

низшей мифологии не доросли до уровня высших племенных богов. Они 

консервировались в устной прозе и верованиях тех или иных народов в виде персонажей 

– воплощений или духов – покровителей отдельных объектов природной среды и 

социальной сферы. 

Боги-змеи или боги со змеиной внешностью как класс фантастических священных 

всемогущих существ, управляющие какой-либо частью мира (небо, земля, подземный 

мир, солнце, море и т.д.), стихии (огонь, вода, гром и др.) или социальной сферы 

(материнства, любви, плодородия, врачевания, мудрости, войны, смерти и т.п.), 

покровители отдельных племен, номов, полисов, регионов, сельских и городских общин 

выявлены в основном в зонах формирования древнейших очагов цивилизации конца 4 – 

сер. 2 тыс. до н.э. – в Древнем Египте, Двуречье, в долине р. Инд (Протоиндийская 

цивилизация), в бассейне р. Хуанхэ в Китае, странах Средиземноморья (о. Крит, Греция) 

и более поздних цивилизаций ацтеков и майя в Центральной Америке. 

Видимо, данное явление объясняется тем, что обожествление змеи произошло, во-

первых, в окружении других зооморфных божеств глубочайшей древности – эпохи 

матриархата. Эту версию можно обосновывать материалами из зоолатрии Древнего 

Египта. 

Небезынтересно отметить, что в древнеегипетском пантеоне почти все боги, 

уподоблялись тому или иному почитаемому животному. Так, среди восьмерки богов 

города Хнум (Гермополя) Среднего Египта четверо богинь (богиня солнца Аманаунет, 

повелительница подземного мира Куакет / Каукет, хозяйка мировых вод Наунет, 

владычица неба Хаукет) имели змеиную внешность [38, с. 10]. В образе змеи 

изображались и другие египетские богини и боги, в том числе заступница 10-го нома 

Кебхут [47, с. 283], покровительница Фиванского некрополя Меритсегер [49, с. 361], 

охранительница собранного урожая Рененутет [51, с. 467], богиня-мать, эгида г. Буто 

Нижнего Египта Уто [52, с. 565], защитник мертвых Акер [45, с. 27], бог войны и 

плодородия нубийцев Апедемак [21, с. 51], олицетворение мрака бог-змей Апоп [31, 

с. 209], солнечное божество, глава гелиопольской девятки (эннеады) Атум [13, с. 274], 

бог времени и созидания Нехебкау [50, с. 395] и др. Как небесные коровы представлялись 
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богини неба Ихет, Нут и Хатор, богиня звезды Сириус Сопдет; священными или 

небесными быками объявлялись боги – оплодотворители природы Апис и Мин, живое 

воплощение солнца Мневис, ассоциируемый с Аписом бог Хентихети и божество Бата; 

за «золотых телят» небесной коровы выдавались глава эннеады богов Ра и бог Бухис. 

Круторогими баранами числились боги-демиурги, протекторы отдельных номов Амон, 

Хнум, Меримутеф и Херишеф [17, с. 398–399, 532–533]. В журавлиной наружности 

фигурировали творец первого земного холма посреди мировых вод бог Бену, солнечный 

бог Ра (вариант). Журавль считался священной птицей бога мудрости Тота [18, с. 180] и 

т.д. 

Во-вторых, этнокультурные взаимоотношения между носителями различных 

культов животных были не антагонистическими, они мирно сосуществовали, 

взаимодействуя друг с другом. Поэтому не удивительно, что в мифологии тех же египтян 

вышеупомянутые четыре супружеские пары богов города Хнум принадлежали к разным 

культам: если богини Аманаунет, Каукет / Куакет, Наунет, Хаукет выглядели как змеи, 

то их мужья Амон, Кук, Нук и Хук оказывались лягушками; бог плодородия Хнум 

воспринимался за барана с закрученными рогами [38, с. 6, 9, 10], а его жена Менхит – за 

львицу [48, с. 361]; богиня неба Хатор отождествлялась коровой, ее муж Гор – соколом 

[46, с. 158] и т.д. 

В эпоху перехода от матриархата к патриархату, кардинальных изменений в 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии человечества, новые, 

соответствующие веяниям времени формы и течения общественной мысли вступили в 

острую конфронтацию с выше анализированными умозаключениями палеолитических 

охотников, рыболовов, собирателей о тотемических предках, патронах инициации и 

богах. В результате поражения в многовековых межконфессиональных столкновениях 

древние тотемические кумиры провозглашались мизантропическими типами, лютыми 

змеями, переродились в драконов и низвергались в тартары. 

Именно схожие процессы отражаются в аккадской поэме о космической битве 

вождя молодого поколения богов Мардука с прародительницей всего живого богиней 

Тиамат, выглядевшей как драконша. Мардук поражает ее стрелой насмерть, разрубает ее 

труп на две части, из верхней половины тела создает небо, а из нижней – землю. Есть 

тезис о том, что библейская легенда об изгнании богом праматери человечества Евы из 

рая на бренный мир восходит своими корнями к более архаическому мифу о предании 

остракизму змееподобной богини, которая была проклята богом за какие-то 

противоправные действия («прегрешения») [38, с. 53–54, 159]. Как драконша предстает 
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в китайских хрониках змееликая богиня Нюйва, прародительница китайской народности 

ся [32, с. 671]. 

Весьма возможно, что мотивы аналогичного содержания были присущи устному 

творчеству и других народов. К примеру, вполне допустимо предполагать, что греческий 

миф о хтоническом божестве, деве-змее Эхидне, прародительнице чудовищ [25, с. 8] 

оказывается более поздним разночтением древнего этногенетического предания 

ираноязычных народов Северного Причерноморья о полуженщине-полузмее Эхидне, 

родоначальнице скифов [14, с. 189; 59, с. 17]. Низвержение ее в греческой мифологии 

означало победу олимпийских богов над териоморфизмом. 

Принимая во внимание, что у верхнепалеолитических охотников, рыболовов и 

собирателей Африки, а также аборигенов Австралии и Океании отсутствовали 

представления о зловредных крылатых змеях – драконах [10, с. 112–122; 64, с. 62], 

можно прийти к выводу о том, что у первобытных людей суждения о драконах 

сложились в Азии после расселения части населения из первобытной ойкумены в 

Австралию, которое произошло не ранее 30–35 тыс. лет от современности [2, с. 50–51, 

61; 39, с. 81] – с одной стороны, и до их заселения Северной Америки (не позднее 18 тыс. 

лет назад) [12, с. 77] – с другой. 

Как нам кажется, некоторую конкретизацию в проблему определения ареала 

формирования тотемических воззрений о змее может внести установление контактных 

зон между культами змеи и коня, змеи и орла. 

По суевериям башкир, змея и конь являются непримиримыми антагонистами. 

Они верили, что, если человек, заночевавший в пути под открытым небом, обложит себя 

арканом из конского волоса, к нему не подберется никакая змея (усергане 

Хайбуллинского, бурзяне Бурзянского районов РБ [42, с. 27; 58, с. 109]). По их мнению, 

при ночевке в поле от змеи защищает и положенная рядом с собой или под голову 

конская сбруя (хомут, седло, потки и т.п.) (усергане Хайбуллинского, бурзяне 

Баймакского районов РБ [17, с. 180]). Кнут, пропитанный лошадиным потом, считался 

наиболее сильным оружием, мгновенно убивающим змею. Такие убеждения 

сохранились и в устной словесности башкир. И.И. Лепехин, русский путешественник 

XVIII века объясняя происхождение названия горы «Йылан тау» («Змеиная гора»), 

пишет: «Она прозвана змеиною по башкирским сказкам, что в старину живал в ней 

великий змей, который убит был от одного их батыра, Клянчу прозываемого, и который 

употребил особливую выдумку к преодолению сего супротивника. Он напоил свою 

саблю лошадиным потом, который они за змеиного поборника почитают» [28, с. 57–58]. 

www.iksadkongre.org Sayfa 54 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

Данное поверье ясно проступает также в эпосе «Миней-батыр и царь Шульган» Миней-

батыр во время сражения с аждахой ударяет саблей по ее шее, но не может нанести змею 

никакого вреда. Тогда к батыру подходит его чудесный конь и обтирается потным телом 

к сабле своего хозяина – и при очередном ударе саблей батыр отсекает голову чудовищу 

[9, с. 45]. Похожее суждение присутствует и в следующем предрассудке башкир: если 

через рот вовнутрь спящего человека проникает змея, то его надо напоить конской 

мочой, чтобы она вылезла (тангауры Зилаирского района РБ [66, с. 195]). Конь выступает 

как заклятый враг змей и в эпосе «Урал-батыр», где Акбузат сверхъестественный, 

верховой конь героя, самостоятельно сражается со змеями и змееподобными дивами и 

вместе с сыновьями Урала уничтожает их [4, с. 141, 352]. 

В инонациональных устных традициях змея и конь характеризуются как вечные 

противники в фольклоре и верованиях урало-алтайских народов. В частности, казахи 

убеждены в том, что никакой палкой не убьешь так быстро змею, как плетью, 

пропитанной конским потом. У них же для защиты жилища от змей опоясывали юрты 

снаружи оплетенным из конского волоса арканом. Калмыки с целью предохранения от 

змей подстилали под себя конский потник [29, с. 106]. Мотивы остроконфликтных 

отношений между змеей и конем отыскиваются в волшебных сказках финно-угорских 

народов [41, с. 244]. В алтайском варианте былины о схватке русского богатыря 

Добрыни со змеем витязь убивает его ударом бича, пропитанным конским потом [29, 

с. 104]. 

Идентичные взаимоисключающие друг друга отношения были свойственны 

также змее и Самригуш (орлу). 

В башкирской мифологии Самригуш – отождествляемая с орлом гигантская 

сверхъестественная птица, царица и повелительница птичьего царства. Несмотря на 

колоссальные размеры и мощь (к примеру, в сказке «Аюголак» герой нагрузил на нее 

сорок бочек мяса и сам взобрался на ее спину; от взмахов ее крыльев вскипело озеро, а 

верхушки столетних тополей наклонились до земли [5, с. 176]), она не способна 

защищать своих птенцов. Как бы она не устраивала свое гнездо на недосягаемых для 

живых тварей местах – на вершине высокого дерева на далеком необитаемом острове 

посреди моря-океана (сказка «Полторы копейки» [7, с. 179], за бушующим океаном 

(«Болансы мљргљн» / «Булансы-мэрген», взята на учет у бурзянцев Баймакского района 

РБ) [6, с. 199, 239], на вершине неприступной высокой горы («Дандан-батыр» [5, с. 406]), 

в подземелье («Камыр-батыр и убырлы-карсык» [8, с. 103–104]) и т.п., змей-аждаха 
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заползает в ее жилище и пожирает беспомощных птенцов. Сходные сцены 

зафиксированы в более чем 10 устных рассказах башкир. 

Мотив поедания змеей птенцов Самригуш преломляется и в девичьей игре 

«Сљмрећош менљн аждаhа» («Самригуш и аждаха»), где одна из участниц игры 

изображала птицу Самригуш, другая – змея-аждаху, а остальные девушки – птенцов 

мифической птицы. «Аждаха» стремится отнять «птенцов», которые прячутся за спиной 

«Самре». Девушка-Самригуш взмахами рук пытается отогнать «аждаху» от «птенцов». 

Участницы, до которых дотрагивалась «аждаха» выбывали из игры (считались 

съеденными аждахой) [34, с. 42]. 

Как считает С.А. Маретина, тема противостояния змеи и орла проходит 

практически через все мифологии мира. Они являются антиподами по всем показателям 

[30, с. 205]. Например, эпизоды поглощения кровожадной змеей птенцов Самригуш 

(варианты: Самруг, Самыр, Самырау, Симрух, Самург, Симург, Семар, Сумуранка, 

Сэнмурв, Супарна, Замурак, Замыр, Замрюд и т.д.) зарегистрированы в фольклорных 

традициях казанских татар [3, с. 277], казахов [20, с. 43], киргизов, уйгуров, узбеков, 

каракалпаков, туркмен, азербайджанцев, турков, иранцев, курдов, памирцев-ваханцев, 

сарыкольцев, ягнобцев [11, К38, К39]. Созвучные мифы о проглатывании беспощадными 

змеями беззащитных птенцов орлоподобных сказочных птиц, в их числе Гаруды 

(варианты: Каан-Кереде, Хан Хэрдэг, Хангарид, Херети, Хардай и т.п.) выявлены в 

устнопоэтическом творчестве алтайцев [11, К38], тувинцев [60, с. 243], якутов [36, с. 

142], монголов [35, с. 11–12], бурят [65, с. 63], калмыков, ойротов [37, с. 184]. Змей 

принимается за глотателя птенцов грифона в сказках тибетцев, венгров, молдаван, 

греков, албанцев, болгар, македонцев, боснийцев [11, К38, К39]. А в народных 

повествованиях турков [61, с. 62], карачаевцев, балкарцев, марийцев [11, К38], южных 

славян [15, с. 289], греков, абхазов, грузин [11, Е9Н, К38] лютые змеи съедают орлят. 

И, наоборот, в мифологии народов-ламаистов Тибета и Монголии [60, с. 142], 

эпических произведениях народностей Индии [24, с. 189] и Таджикистана [43, с. 214], 

иракских арабов [55, с. 40] и др. огромные орлообразные птицы, в особенности 

Самригуши и Гаруды, числятся кровными соперниками и когтителями змей, которые 

гибнут от одного их взгляда. Вполне возможно, что корни этих сюжетов соотносятся 

образом ибис, клевательницы змей, священной птицы древних египтян [38, с. 10]. 

Змея и орел называются взаимоненавистниками в долганском рассказе «Царь 

Ексёку», где царь птиц Ексёку в войне с царем змей терпит поражение [27, с. 165–178]. 

В скандинавской саге «Видение Гюльви» орел, сидящий на вершине гигантского ясеня 
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Иггдрасиль и дракон Нидхёгг, подгрызающий корни этого дерева, осыпают друг друга 

бранными словами [33, с. 24]. В легендах иранских народов образ восседающего на 

Мировом дереве Симурга субституируется со змееборческой функцией орла [43, с. 214]. 

По сказаниям тибето-бирманских племен Северо-Восточной Индии, война между 

громадным орлом и исполинской змеей началась из-за того, что змеи загрязняли 

питьевую воду птиц [30, с. 14–15]. В индуистских пуранах прародительница змей Кадру 

обманом вынудила свою сестру Винату, мать Гаруды, быть ее рабыней. Гаруда 

сражается со змеями, чтобы освободить ее из рабства. В аккадской новелле о царе г. Киш 

Этане огромный орел был брошен грозной змеей на дно ущелья за то, что он, заключив 

союз со змеей о дружбе, нарушил его и растерзал ее детенышей [38, с. 75, 390–394]. 

И.Х. Левин и В.И. Сарианиди, исследуя истоки мотивов противоборства змеи и 

орла в сказочном фольклоре индоиранских народов, приходят к мнению, что их следует 

воспринимать как результат влияния на племена и народности Бактрии, Маргианы, 

Восточного Ирана, Белуджистана и долины Инда древнего месопотамского и эламского 

мира [26, с. 8; 53, с. 71]. Однако есть веские доводы, что не следует распространять 

данное рассуждение на генезис всей проблематики взаимоотношений между змеем и 

орлом в мифологиях народов мира. 

Без всякого сомнения, прародину генерации мотива «орел (Самригуш, Гаруда, 

грифон и т.д.) – пожиратель змей» можно расширить на Ближний Восток за счет 

обнаружения его реминисценций в устных произведениях средневековых арабов [55, 

с. 40], ветхозаветных евреев, древних угаритов и египтян [38, с. 10, 73]. А сцены 

поглощения птенцов орла (Самригуша, Гаруды, грифона), присущие в основном 

фольклорной прозе тюрко-монгольских, североиранских (персов, памирцев, курдов), 

иберо-кавказских (абхазов, грузин) и граничащих с ними финно-угорских (марийцев, 

венгров), южнославянских, романских (молдаван, румын) народов, албанцев и греков, 

свидетельствуют о том, что ареал зарождения фольклорно-мифологической темы 

противостояния змеи и орла охватывает также Среднюю Азию и Евразийскую степную 

зону. 

Кстати, об этом же говорят и вышеизложенные религиозно-мифологические 

материалы о конфронтационных отношениях не только между культами змеи и орла, но 

и змеи и коня. Они дают основание думать, что система фантастических мировоззрений 

о змее, коне и орле (как о тотемах экзогамных дуально-стадных сообществ первобытных 

охотников, рыболовов и собирателей) складывались приблизительно на одной или 

смежной территории. 
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Данное заключение можно подкрепить также фольклорными примерами о 

способности змеи и коня, змеи и орла (птицы) перевоплощаются друг в друга. 

В этом плане представляет интерес прецедент трансформации коня в дракона в 

мордовской волшебной сказке [41, с. 242]. Мысль о взаимозаменяемости коня и змеи 

содержится в утверждении о том, что они являлись атрибутами славянского бога, 

покровителя животных Велеса / Волоса [40, с. 415]. Осколок веры в метаморфозу  коня 

в змею ясно виден в поверье македонцев о том, что волосы из конского хвоста, 

брошенные в воду, превращаются в змей [15, с. 378]. И, если в более поздние эпохи в 

фольклоре и мифологии конь и змея изображались антагонистами, то это произошло, по 

мнению Ф.В. Плесовского, из-за того, что с повышением коневодства в повседневной 

жизни людей возвышался и статус тотема-коня: он вытеснил из религиозно-магической 

практики старых тотемов, включая и змею, становится их заклятым соперником [41, с. 

244]. 

Примерно сходный эволюционный процесс произошел и в умозрениях 

первобытных людей о змее и орле. Так, отождествление змеи и орла было устойчивым 

элементом в устной прозе нанайцев, где первопредок Хадау выступает то в облике 

огненного змея, то орла [54, с. 168]. В одном из аккадских преданий орел и змея 

выдаются за добросердечных соседей, бережно относящихся клятве верности друг 

другу, произнесенной перед ликом верховного бога Шамаша [38, с. 74]. В ведийской и 

индуистской мифологии (Гаруда и змей) являются единокровными существами [38, 

с. 388–394]. В религиозных воззрениях нгаджу (даяки о. Калимантан, Индонезия) птица 

и змея часто воплощают единую природу верховного божества. К примеру, божество 

верхнего мира Махатала мыслится особью с головой птицы и хвостом змеи-дракона. У 

тех же даяков на культовых иконографиях змея часто рисуется с крыльями птицы [44, 

с. 321]. Змея тесно связана с птицей и в верованиях американских индейцев: имя 

главного тольтекского бога Кецалькоатля означает «пернатый змей». Черты птицы и 

змея объединял в себе и ацтекский (Мексика) верховный бог Уицилопочтли: он носил на 

себе перья птицы, а скипетром была змея [57, с. 81]. 

Таким образом, тотемические культы змеи, орла и коня сложились на 

сопредельных регионах и длительное время мирно сосуществовали, взаимодействуя 

друг с другом.  В ходе развития человеческого общества под влиянием различных 

социально-экономических, политических и идеологических причин произошла 

эволюция первоначальных представлений о тотемах – змеях, орлах и конях: одни 

возвышались, другие наоборот, притеснялись. По всей вероятности, в более северных 
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окраинах локуса формирования тотемических культов змеи, орла и коня первоначально 

господствующее положение занимали (по отношению к орлу) змеи-аждахи / драконы 

(«пожиратели птенцов орлов»); в последующие периоды времени на этом же 

пространстве установилась гегемония (по отношению к змее-аждахе / дракону) культа 

коня. А в южных территориях Азиатского континента и Ближнего Востока 

доминирующим стал (по отношению к змее-аждахе / дракону) культ орла («клеватель 

змей»). В исторической литературе существует стройная гипотеза о том, что 

генетические корни культа коня восходят к тотемическим убеждениям обитателей 

Русской равнины, Южного Урала и Ангаро-Ленского плато ориньякской эпохи, 

оставивших после себя в степной зоне Евразии в пространстве от Карпатских до 

Большехинганских гор скульптурные фигурки (стоянки Костенка I и Сунгирь), рисунки 

(пещеры Южного Урала) и наскальные изображения (д. Шишкино на р. Лена) коней [17, 

с. 677, 701]. Есть и научно обоснованное рассуждение о том, что тотемический культ 

орла складывался в начале верхнего палеолита в пределах ойкумены с начальным 

центром иррадиации в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке, когда 

первобытные люди еще не разделились на различные ветви [18, с. 116–117]. Очевидно, 

в этих же ареальных и временных рамках произошел и генезис тотемических суждений 

о змее, атавизмы которых, как продукт  творчества всего человечеств на ранней стадии 

своего формирования, проявляются в традициях самых различных народов во всех 

частях света, в том числе в фольклоре, обычаях и обрядности башкир. 
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BADIIY ADABIYOTLARDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR OBRAZI 

TALQINI 

 

Dotsent Maxpuza Xamidullaevna KARAXODJAEVA 

Pedagogika Fanlari Nomzodi 

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti “Tillar” Kafedrasi Dotsenti 

Sevar Egamnazarovna GAİBNAZAROVA 

Toshkent Davlat Texnika Universiteti 

“O’zbekiston Tarixi” Kafedrasi Katta O’qituvchisi  

 

 В данной статье говорится об освещении образа Темура и Темуридов в 

художественной литературе. В статье, также проводится анализ романа академика  

Б. Ахмедова ,, Амир Темур'' и произведения Пиримкула Кадирова ,,Прощание матери 

сокола". 

  This article is devoted to the images of the great Amir Temur and Temurids. Several 

examples of famous scientists and literary scholars such as Buriboy Akhmedov, Primkul 

Kadirov and others are given. 

 Kitob o‘qish - uni yozgan siymo bilan suhbatdosh, 

 sirdosh bo‘lish demakdir. 

Inson zoti madaniyat cho‘qqilariga kitobdan qanot 

bog‘lab ko‘tarilgan.  

Ezgu tilak shuki, kitobni sevganlar iloyo hayotda 

suyukli bo‘lsinlar. 

Pirimqul Qodirov 

 

Respublikamizning mustaqillikka erishishi azaliy qadriyatlarning  tiklanishi, ko‘plab 

haqiqatlarning butun bo‘y-basti bilan namoyon bo‘lishiga olib keldi. Bunday ijobiy 

o‘zgarishlarning eng salmoqlisi, bizning  milliy iftixorimiz, sohibqiron Amir Temur 

hazratlarining vatanga, xalqiga qaytarilishi bo‘ldi, desak mubolag‘a bo‘lmas. 

Sohibqiron Amir Temurning olamshumul g‘alabalari qudratli davlati va yaratgan 

obidalari bundan olti asr burun jahonga tanilgan edi. Uning «Kuch adolatdadir» degan buyuk 

e’tiqodi o‘g‘li Shohruh va nevarasi Mirzo Ulug‘bek davrida hayotga yaxshi tatbiq etildi. Agar 

Amir Temurning davlatni boshqarish va mamlakatni obod qilishdagi an’analari shu tarzda 

davom ettirilganda xalqimizning keyingi asrlardagi taqdiri boshqacha  bo‘lishi mumkin edi. 

Amir Temur kim edi?  – degan savolga O‘zbekiston Respublikasining  birinchi 

Prezidenti I.Karimov shunday ta’rif beradilar: “U, birinchi navbatda ulug‘ bunyodkor shaxs edi. 

Samarqanddagi obidalarni, Shahrisabzdagi yodgorliklarni kim tikladi? Amir Temur va uning 

avlodlari zamonida Afg‘oniston, Eron, Hindiston hududlarida amalga oshirgan obodonchilik, 
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me’morchilik ishlarini aytmaysizmi? Kim «Kuch – adolatdadir» degan olamshumul, teran 

hikmatni o‘z faoliyatiga asosiy tamoyil qilib oldi? Albatta sohibqiron Amir Temurdir”.1 

  Amir Temur siymosi haqida yillar davomida xorijiy tillarda 500 dan ziyod, Sharq 

tillarida 900 ga yaqin kitoblar yozilgan, ko‘pdan-ko‘p suvratlari ishlangan, qisqasi dunyoga 

mashhur bo‘lgan ulug‘ zot Amir Temur mustaqillik tufayli yana xalqimiz qalbidan munosib 

o‘rin oldi. 

Istiqlolimizning dastlabki yillarida Toshkentning markazidagi xiyobonda 

sohibqironga o‘rnatilgan mustahkam haykal mustaqillik poydevoriga qo‘yilgan oltin g‘isht 

bo‘ldi. 

1996 yil sohibqiron tavalludining 660 yilligi munosabati bilan dunyo miqyosida ulkan 

tadbirlarning o‘tkazilishi, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etdi. 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko‘ra “Amir Temur” 

hayriya jamg‘armasi tashkil etildi. Dunyoning taniqli siyosat arboblari, olimlari, yozuvchilari, 

tarixchilari ishtirokida ilmiy-amaliy  anjumanlar o‘tkazildi. Prezident farmoni bilan yuksak 

mukofot – “Amir Temur” ordeni ta’sis etildi. Temuriylar tarixi davlat muzeyining barpo etilishi 

xalqimiz hayotida muhim voqea bo‘ldi. YUbiley munosabati bilan ko‘plab tarixiy-ilmiy asarlar, 

risolalar, albomlar va boshqalar nashr etildi.  

Shu o‘rinda Amir Temurning o‘zi yaratgan “Temur tuzuklari” risolasini, akademik 

Bo‘riboy Ahmedovning “Amir Temur” tarixiy romanini, Erkin Azimovning “Amir Temur 

saltanati” risolasini, Abdulla Oripovning “Sohibqiron” she’riy dramasini, Sharafiddin Ali 

Yazdiy va Nizomiddin Shomiylarning “Zafarnoma” asarlari kabi nashrlarni alohida qayd etish 

mumkin. 

Biz bu maqolamizga  “Badiiy asarlarda Amir Temur va temuriylar obrazi talqini” deb 

nomlangan mavzuni tanlashimiz ham bejiz emas, albatta. 

Tarixni yaxshi bilmasdan turib, yuksak ma’naviyatga erishib bo‘lmaydi. Xalqimiz 

tarixini o‘zida aks ettirgan, qahramon ota-bobolarimizga nisbatan yosh avlodda mehr-muhabbat 

uyg‘otadigan, ulardek o‘z vatanini sevadigan vatanparvarlarni tarbiyalashda ma’naviy oziq   

bo‘ladigan ajoyib badiiy asarlarimiz bor. 

Biz  mavzuimizni  yoritishda akademik olimimiz Bo‘riboy Ahmedovning “Amir 

Temur” tarixiy romanini, O‘zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning “Sohibqiron” she’riy 

dramasini va O‘zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning “Ona lochin vidosi” nomli 

tarixiy romanlarini asos qilib oldik. 

“Amir Temur” yohud  “Temur Hukmdor” kabi tarix g‘ildiragini o‘zgartirgan insonlar 

juda kam:   uning To‘xtamishxon va Oltin O‘rdaga bergan qudratli zarbalari o‘ruslarni mo‘g‘ul  

mustamlakasidan xalos qildi va Moskoviyaga islohotlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratdi; 

uning Yaqin Sharq, Eron va Shimoliy-G‘arbiy Hindistonga qilgan yurishlari ushbu 

                                                           
1 И.Каримов. Тарихий хотирасих келажак йўқ. Т., Шарқ, 1998. 22-б 
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mintaqalarning siyosiy muvozanatini tubdan o‘zgartirib yubordi,”- deydi Parij universitetining 

Turkiy tadqiqotlar instituti direktori Lyusen Keren.2 

Tarixga, tarixiy shaxslarga baho berishning dunyo xalqlari ma’naviyatida qaror topgan 

mezonlari bor. Uning bosh talabi - ilmiy yoki badiiy haqiqatning tarixiy haqiqatga mos 

kelishidir. 

Mavzularimiz yuzasidan birinchi bo‘lib nomi zikr etilgan “Amir Temur” tarixiy 

romanining muallifi akademik olimimiz Bo‘riboy Axmedov ham o‘z asarlarining 

muqaddimasida shunday ta’kidlaydilar: 

“Tarixda o‘tgan buyuk shaxslar haqida biron so‘z aytish, kattami- kichikmi ilmiy yoki 

adabiy asar yozish o‘ta mushkul, ayniqsa, Iskandar Zulqarnayn, Yuliy Sezar, Chingizxon va 

Amir Temurga o‘xshash harbiy va siyosiy arboblar haqida. Negaki, ularning hayoti, bosib 

o‘tgan yo‘li, faoliyati murakkab va o‘ta ziddiyatlidir. Shuning uchun ham tarixda o‘tgan yirik 

shaxslarning hayoti va faoliyatiga baho berganda ularning har bir ishini aql tarozusiga solib 

qaramoq, o‘sha davr va zamon sharoitidan kelib chiqib baholamoq va albatta, o‘zlaridan avval 

o‘tgan hukmdorlarga nisbatan qilgan ulug‘ ishlariga qarab hukm chiqarmoq joiz. Ming afsuski, 

biz buyuk siymolarni o‘zimiz yashagan yangi davrning qonunlariga ko‘ra nazardan o‘tkazamiz. 

Yaqin-yaqinlargacha shunday holat hukm surdi. Ayniqsa, Amir Temurga nisbatan”.3 

Muallif bu asarni yaratishda tarixiy haqiqatga tayanganligini, o‘sha davrda va undan 

keyin yaratilgan Nizomiddin Shomiy va Sharafiddin ali Yazdiy, Kofizi Abru va Abdurazzoq 

Samarqandiy, Mirzo Ulug‘bek va Muhammad Haydar, Davlatshoh Samarqandiy va Nasih 

Ahmad Xavofiy singari XV-XVI asrda yashab o‘tgan ulkan olimlarning asarlaridan 

foydalanganligini aytadi. 

Muallif o‘z asarining boshidayoq Amir Temurni El-yurt dardiga darmon deya o‘z 

kitobxonlariga tanita boshlaydi. Ha, Temurbek aynan o‘sha el- yurt boshiga mushkullik tushgan 

kunlarda tarix sahnasida namoyon bo‘ldi. Bo‘lganda ham tadbirkor va xalqparvar shaxs sifatida 

paydo bo‘ldi. U o‘sha tug‘luq Temurxon mamlakatga bostirib kirgan hijriy 761 yili (1360 y) 

endi 24 yoshga kirgan norg‘il yigit edi. Temurbek o‘sha paytda 100 nafar sara yigiti bilan Kesh 

atrofida Xo‘ja ilg‘or qishlog‘ida lashkar bilan o‘tirgan edi.  1360 yillarda Chig‘atoy ulusi, 

aniqrog‘i, uning g‘arbiy qismi feodal tarqoqlik va parokandalikka yuz tutdi. Ulus o‘ta yaqin 

mustaqil beklikka bo‘linib ketdi. Kesh (Shahrisabz) viloyatida Hoji barlos, Xo‘jandda Boyazid 

jaloyir, Saripul va Toshkandda Xizr YAsovuriy, Balx va Hirotda amir Husayn, Shibirg‘onda 

Muhammadxo‘ja Ansrdi Nayman, Ko‘histonda amir Sotilmish, Xuttalonda Kayxisrav, Arxat 

saroyda O‘ltoy Ansrdi o‘zlarini Hokimi mutlaq deb e’lon qildilar. Bekliklar o‘rtasida o‘zaro 

kurash va urush-talashlar boshlandi. Buning oqibatida El-ulus huzur- halovatidan ayrildi. Bu 

etmagandek Mo‘g‘uliston xonlari Tug‘luq Temurxon va Ilyosxo‘jaxon katta qo‘shin bilan 

Movarounnahrga bostirib kirdilar. 

                                                           
2 Lyusen Keren. Amir Temur saltanati. - Т.: Мa’naviyat, 1999. 5-b. 

3 B.Ahmedov. Amir Temur. - Т.: 1995. 4-b. 
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Movarounnahr yana qaytadan mo‘g‘ullar istibdodiga tushib qolish xavfi ostida qoldi. 

YUqorida nomlari zikr etilgan beklarning ba’zilari mo‘g‘ullar tomonga o‘tdilar, ba’zilari esa 

o‘z yurtlarini dushmanga tashlab, qochib ketdilar. Bu kurashga jonini tikib Temurbek bosh 

bo‘ldi. U o‘z xalqini mo‘g‘ullar zulmidan ozod qildi, El-yurtni o‘z bayrog‘i ostiga birlashtirib, 

Movarounnahr xalqiga omonlik bag‘ishladi. Bu bilan u bu o‘lkada ziroatchilik, 

hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivojiga zamin yaratdi. Temurbek markazlashgan qudratli 

feodal davlatiga asos soldi. Bu Amir Temurning Movarounnahr va Turkiston xalqlari oldida 

qilgan eng birinchi tarixiy xizmatidir. Lekii bu xizmatlarni ado etish ham ul zotdan mustahkam 

iroda, kuch va matonatni talab etdi.  

Asarda tasvirlanishicha shunday katta davlatni bunyod etish yo‘lida sohibqiron 

qanchadan-qancha o‘zining eng yaqin kishilarini: do‘stlarini, umr yo‘ldoshini, farzandlarini 

yo‘qotdi. Sohibqiron bu yo‘qotishlarga o‘zining mustahkam irodasi, Ollohga bo‘lgan kuchli 

ishonchi bilan chidab, engib o‘tdi. 

Temurbekning umr yo‘ldoshi O‘ljoy Turkon og‘aning vafoti badiiy adabiyotlarda o‘ta 

ta’sirchan qilib tasvirlangan. Bu asarlarning birida uning akasi Amir Xusayn o‘z singlisini uyiga 

mehmonga chaqirib uni Temurbekka qarshi qo‘ymoqchi bo‘ladi. Lekin bu malikadagi sadoqat 

akaga qarshi chiqadi. Bu sirni ochilishidan qo‘rqqan Amir Xusayn singlisini uyiga 

jo‘natayotganda unga tulpor tortiq etgan bo‘lib, uni xurkak tulporga mindiradi. Uning 

xizmatkori yo‘lda sezdirmay otning egaridagi tasmani kesib qo‘yadi. Yo‘lda qattiq xurkkan ot 

malikani olib qochib, erga yiqitib ketadi. U o‘limi oldidan o‘g‘li Jahongirga «tog‘angdan 

ehtiyot bo‘linglar» degan so‘zni aytib ulguradi. 

Ikkinchi bir asar Abdulla Oripovning “Sohibqiron” dramasida esa Amir Xusaynni 

qo‘lga tushirib Amir Temur oldiga olib keladilar. Uning yonidan esa “bu-Temur uchun” deb 

yozilgan zaharlangan nayza chiqadi. Bu nayzani malika sohibqirondan so‘rab oladi. U o‘z 

xonasiga borib, shu nayza bilan o‘zini-o‘zi o‘ldiradi. Soxibqiron o‘z malikasining o‘limiga juda 

qattiq qayg‘uradi. Ikkala asardagi tasvirlarda ham Amir Temurning buyuk qalb egasi ekanligi 

yorqin tasvirlanadi. 

Amir Temurning o‘z rafiqalariga, kelinlariga, qizlariga, umuman ayol zotiga nisbatan 

ehtiromi, hurmati cheksiz bo‘lgan. Ayniqsa, Amir Temur va Saroy Mulk honim orasidagi 

munosabatlar Amir Temur haqidagi barcha kitoblarda juda chiroyli o‘xshatishlar va talqinlar 

bilan tasvirlangan. 

Bo‘riboy Ahmedovning “Amir Temur” romanining “Jahongirlik qismati” deb 

nomlangan qismida shunday manbalar bor: “1392 yil 20 dekabrida og‘alar va shahzodalar 

karvoni Haylot otliq bir joyga kelib qo‘ndilar. Hazrat sohibqiron mehribonlik yuzasidan ularni 

shu erga kelib kutib oldilar va ularning boshidan nisor sochdilar... SHu erda Saroymulk xonim 

eriga Qarshida, Karvonsaroy bilan bozor oralig‘ida bir joyni yoqtirib qolganligini va o‘sha erga 

oliy masjid bino qildirishga qaror berganini aytganda hazrat sohibqironning chehrasida 

quvonch va g‘urur alomatlari yondi, xotiniga minnatdorchilik bildirib, beixtiyor qo‘lini uning 

elkasiga tashladi. 
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- Ko‘p ulug‘ ish bo‘libdur, begim. Insondin imorat, yo bog‘ yoki farzand qoladur. 

SHundaylar ham borki, xalqdin oladur. Olg‘onda ham mo‘may qilib oladur, lokin o‘zlaridin 

hech narsa qoldirmaydur, alar. Bundaylar samarasiz daraxt yong‘likdur. Siz bilan biz ersak, 

begim, qobil farzandlar ham, bog‘-rog‘lar ham, baland imoratlar ham o‘zimizdan yodgor 

qoldirib turibmiz. Mana, biz shu Eroni zaminda ham, Shasman degan erda bir oliy qasr qurish 

ishini boshlatib yubordik. Inshoollo, yaqin orada bitib qolg‘ay. 

Saroymulk xonim qilgan ishidan eri mamnun bo‘lganligini ko‘rib ich-ichidan 

suyundi...”4 

Abdulla Oripovning “Sohibqiron” dramasida esa Temurbekning Saroymulk xonimga 

bo‘lgan muhabbati haqida mana bunday tashbehlar keltirilgan: 

... Saltanatni oltin uzuk desam men agar  

Uning oliy bezagi - Siz,  

YOqut ko‘zi - Siz. 

Eslaysizmi, ne deb yozmish eronlik Hofiz:  

- Agar ko‘nglimni shod etsa o‘sha SHerozi Jononi  

Qaro xoliga baxsh etgum Samarqandu Buxoroni.  

SHoir bilmas, allaqachon bu ikki shahar  

Hadya bo‘lgan Bibixonning qaro xoliga,5 ... 

Bibixonimning donoligi, sadoqat butun temuriylar sulolasi ichida ta’rifga loyiq edi. U 

o‘zidan keyingi barcha malikalarga, farzandlariga, nabiralariga kayvoni ona bo‘lib qoldilar.  

Ana shunday timsollarni badiiy adabiyotda P.Qodirov o‘zining “Ona lochin vidosi” 

tarixiy romanida Gavharshod begim obrazi orqali yoritib berdi. Shu romanda, Shohruh Mirzo 

Gavharshod begimga aytgan shunday satrlar bor: “Qur’onning «Shuaro” surasida ikkita oyati 

karima bor. Shu oyatlarda Ibrohim alayhisalom Ollohga iltijo qiladilar: “Ey parvardigorim, 

menga ilmu hikmat bergin. Kelgusi avlodlarga haqiqatni so‘zlab berishga meni loyiq qilgin!” 

Biz ana shu oyatga amal qilsak bo‘lmaydimi? Xo‘sh, davlat ishi-yu, urush-yurishlar meni juda 

band qilib qo‘ymokda. Ammo siz ko‘p kitob o‘qiysiz. Ulug‘bekni tarbiyalagan ma’rifatlik 

onasiz. Nevaralarni mana shu Bog‘i Safedga olib kelib, ularning diliga haqiqatni singdirsangiz 

bo‘lmaydimi? Yazdiy “Zafarnoma”si, Shomiy kitobi, Sohibqiron otamizning xotiralari 

kutubxonamizdagi boshqa nodir bitiklar barchasi sizning ixtiyoringizda bo‘lsin. Sizu biz 

ko‘rgan bilgan juda ko‘p voqealar ham nevaralarimiz uchun katta bir maktab bo‘lsin”.6 

Sohibqiron Amir Temur faqat ayollarini emas, balki farzandlari va nabiralarini ham 

jon dilidan sevguvchi ota bo‘lgan. Ul zotning bu xislati ham yuqorida zikr etilgan badiiy 

adabiyotlarda o‘z aksini topgan. Jangu-jadallarda farzandlari: avval Jahongir Mirzoni keyin 

Umarshayx Mirzolarni yo‘qotgan sohibqiron o‘zini-o‘zi ayblab shunday deydi: 

“Bu qanaqa odam bo‘ldim, o‘zi? Nega odamlarga o‘xshab bolalarimni himoya 

qilolmadim?! Jahongirim ham shu urush tufayli o‘lib ketdi. Mana endi Umarshayx! Eh, 

                                                           
4 B.Ahmedov. Amir Temur. - Т.: 1995.  362 б. 
5 A.O  ripov. Tanlangan asarlar. 2-tom. 414-b. 
6 P.Qodirov. Ona lochin vidosi. Т., 2001, 22-b. 
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Umarshayx, Umarshayx! Mironshoh qaerda ekan? Shohruh-chi? Ular omonmu erkanlar?”. 

Endi u shu tirik qolgan ikki farzandini o‘ylab qoldi. YAna bir oz yig‘lab oldi. “Bo‘lar ish bo‘ldi. 

Jahongir bilan Umarshayx ming bor o‘zimni urib dod-faryod solganim birlan qaytib kelarmidi? 

Amir Temur o‘ziga-o‘zi tasalli berdi, o‘zini qo‘lga olishga harakat qildi”.7 

Asardagi bu kabi tasvirlar kitobxonni hayajonga solmay iloji yo‘q. Kitobxon o‘z 

qahramoni bilan bunday onlarda birga bo‘ladi. Uning qalb ko‘zgusini yanada yaqindan ko‘ra 

oladi. Demak, Amir Temur ahli ayoliga, farzandlariga shu darajada mehribon, g‘amxo‘r, 

jonkuyar inson bo‘lgan ekan. Kitobxon bu xislatlardan o‘ziga andoza oladi. Shu qahramonidek 

bo‘lishga harakat qiladi. Mana shu o‘rinda Prezidentimiz I.Karimovning «Amir Temur - 

faxrimiz, g‘ururimiz» degan so‘zlari naqadar to‘gri ekanligiga Yana bir bora amin bo‘lamiz. 

Biz tarixdan Amir Temur va temuriylarni bunyodkorlik ishlari bilan ham yaxshi 

tanishmiz. Amir Temur mamlakat obodonchiligiga, ilm-fan va madaniyat tarakqiyotiga ulkan 

hissa qo‘shdi. Bu davrlarda Samarqandda juda ko‘p binolar, masjid va madrasalar qurdirdi. Ilm-

fan va madaniyat tarakqiy etdi. Amir Temur davrida xalq amaliy san’ati; badiiy o‘ymakorlik, 

zargarlik, zardo‘ziylik, sahhoflik, uy-ro‘zg‘or buyumlarini yasash san’at darajaga ko‘tarildi. 

Bularning barchasi zaminida yurt tinchligi, xalq farovonligi yotganligi anikdir. 

Demak, biz tarix silsilasida asrlar bo‘yi yotgan bu voqea- hodisalarni mushohada qilar 

ekanmiz, Amir Temurning oliy darajadagi mehr oqibati, bilim va tafakkuri, davlatni 

boshqarishdagi salohiyatiga tan bermasdan ilojimiz yo‘q. 

O‘zbekiston Respublikasining  birinchi Prezidenti I.Karimov “Tarixiy xotirasiz 

kelajak yo‘q» asarida shunday fikrlarni bildiradilar: «Yaqin-yaqingacha davlat boshqaruvi 

san’ati haqida so‘z ketsa, ko‘pchilik gapni yo markschi-leninchilarning davlat haqidagi soxta 

nazariyasi, yo bo‘lmasa XVI asrda yashagan Makiavelli qarashlaridan boshlardi. Qo‘yib 

bersangiz, bu eski odatni bugun ham davom ettirishadi. Davlat saltanat, jamiyat boshqaruviga 

oid mumtoz asar - «Timur tuzuklari»ni yozgan kim? Umuman, kishilik tarixida anna shunday 

yo‘nalishda asar bitib qoldirgan boshqa xukmdor bormi o‘zi?”8 

Yuqoridagi yuotboshimizning fikrlaridan kelib chiqqan holda shu narsani ta’kidlash 

mumkinki, Amir Temurning bunyodkorlik ishlari, davlat boshqaruvidagi tadbirkorligi, oiladagi 

farzandlar tarbiyasiga nisbatan mas’uliyatliligi - bularning barchasi hozirgi kunimizda yosh 

avlodni tarbiyalash yo‘lida dastur bo‘lib xizmat qilishi mumkindir. 

Tarix sahnasida salkam besh asr davomida dunyoning e’tiboriga sazovor bo‘lib 

yashagan Temuriylar sulolasi barcha avlodlar uchun qimmatli bo‘lgan hayotiy saboqlarga va 

o‘lmas an’analarga juda boydir. 

Amir Temur kichik o‘g‘pi Shohruh mirzoning tarbiyasini eng oqila katta xotini 

Bibixonimga topshirdi. Saroy Mulk xonim Shohruh Mirzo va Ulugbeklarni vatanparvarlik 

ruhida tarbiyaladi. Vatanparvarlik esa Amir 

Amir Temur mo‘g‘ul istilochilariga qarshi o‘n yillar davomida Turkiston mustaqilligi 

uchun olib borgan qahramona kurashlarining ichki mohiyatini tashkil etadi. Vatan mustaqilligi 

                                                           
7 B.Ahmedov. Amir Temur. Т., 1995., 400-6. 
8 Islom Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Т., 1998.  22-6. 
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va farovonligini Amir Temur vafotidan keyingi qirq to‘rt yil davomida eng yaxshi ta’min etgan 

siymolar Shohruh Mirzo va Mirzo Ulug‘bek bo‘ldilar. 

Bu keyingi sulola haqida, uning tarix oldidagi xizmatlari haqida hurmatli yozuvchimiz 

Pirimqul Qodirov o‘zlarining “Ona lochin vidosi” nomli tarixiy asarlarida juda ajoyib yoritib 

berganlar. Bu asarda Shohruh Mirzo va Gavharshodbegim o‘z o‘g‘illarini bunyodkorlik ruhida 

tarbiyalagan, ularning har biriga yaxshi ko‘rgan ilmiy-ijodiy ishini qilish uchun imkon yaratgan 

ma’rifatni ota-ona qilib tasvirlangan. Ulug‘bek Mirzo Samarqandda madrasa va rasadxona 

qurib, olimligini qildi. Uning inisi Ibrohim Mirzo Sherozda buyuk shoir Sharfiddin Ali 

Yazdiyga homiylik qilib, sohibqiron bobosi haqida “Zafarnoma” kitobining yaratilishiga 

sababchi bo‘ldi. Uchinchi o‘g‘il Boysunqur Mirzo Hirotda bosh vazir. U otasi nomidan barcha 

rassomlarga bosh bo‘lib, Bog‘i Safedda qurilgan ulkan qasrning ichiga ajoyib suratlar chizdirdi. 

Hirotda SHohruh Mirzo nomiga bir madrasa, Gavharshod begim nomiga yana bir madrasa 

qurildi. 

Asarda yana Shohruh Mirzo va Gavharshod begimlarning bir yoqadan bosh chiqarib, 

hokimiyat jilovlarini mahkam tutganliklari, o‘g‘illarini insof va adolat ruhida 

tarbiyalaganliklari uchun to‘rt o‘g‘ildan birortasi qarshi bosh ko‘tarmaganliklari tasvirlanadi.9 

Asardagi eng ta’sirchan obraz bu Gavharshod begim obrazidir. Yozuvchi o‘z asarida 

Gavharshod begimni “Ona lochin”ga o‘xshatadi. Haqiqatdan ham Gavharshod begim umrining 

oxirigacha o‘z farzandlari va nabiralari takdiriga kuyib yonib yashadi. Saltanatda ro‘y bergan 

nizolarni bartaraf etishda jonbozlik ko‘rsatdi. Zolim amiru beklar taziqiga tushib qolgan 

nabirasi Abdulatifni bir necha marotaba to‘gri yo‘lga qaytardi. Ammo bu ulkan saltanat hech 

kimga vafo qilmaganidek, Gavharshod begimga ham vafo qilmadi. 80 yoshga etib qolgan 

momoni Abusaid qatl ettirdi. Butun Xuroson motam tutdi. Yozuvchi o‘z asarida shu voqealarni 

o‘ta ta’sirchan qilib tasvirlagan. Har bir inson bunday qismatdan larzaga keladi. Beixtiyor 

ko‘zlariga yosh oladi. 

Otasi Shohruh mirzo an’analarini davom ettirib, temuriy podshohlardan Mirzo 

Ulug‘bek Samarqandda 40 yil hukmronlik qildi. Bu davrda Samarqand gullab yashnadi. Ilmu 

ma’rifat ravnaq topdi. Ulug‘bek bobosi Amir Temur orzu qilganidek ma’rifatparvar hukmdor 

bo‘ldi. Temuriylar davri ulkan bunyodkorlik ishlari bilan tarixda o‘chmas iz qoldirdi. 

  Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki,  mavzuimizni  yoritishda akademik 

olimimiz Bo‘riboy Ahmedovning “Amir Temur” tarixiy romanini, O‘zbekiston xalq shoiri 

Abdulla Oripovning “Sohibqiron” she’riy dramasini va O‘zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul 

Qodirovning “Ona lochin vidosi” nomli tarixiy romanlaridan foydalangan holda Amir Temur  

va temuriylar davrida  Movaraunnahrda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlaridan oz bo‘lsa-

da baxramand bo‘ldik. Bu asarlar orqali buyuk sohibqironning o‘z siyosatida madaniyat, 

obodonchilik, hunarmandchilik homiysi bo‘lib tanilganligini, mamlakatni madaniy 

yuksalishiga va turkiy tilning rivojiga keng yo‘l ochib, nafaqat Markaziy Osiyoning madaniy-

                                                           
9 P.Qodirov. Т. 2001. -20-b. 
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ma’naviy olamida, balki butun musulmon olami tarixida o‘chmas iz qoldirganligini va so‘nggi 

rivojlanishlarga katta ta’sir ko‘rsatganligini guvohi bo‘ldik.10  

Bu bilan har bir badiiy asar kitobxonlarimiz qalbidan manguga o‘rin olgan desak, 

mubolag‘a bo‘lmaydi. 
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“NOVRUZ ənənələrinin layiqincə yaşadılması Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tariximiz 

qarşısında müstəsna xidmətidir. Ən ali bəşəri keyfiyyətləri özündə toplayan böyük mənəviyyat 

və hikmət xəzinəsi olaraq Bahar bayramı tarixi-mədəni irsə bağlılığımızı parlaq nümayiş 

etdirir”.     

                                                          (İlham Əliyev) 

 

Novruz əsrlərin dərinliyindən gəlib bizim günlərə çıxmış və Türk xalqlarının böyük 

məhəbbətlə  qarşıladığı ən  gözəl bayramlardan biridir, birincisidir.  Birlik, barış, qardaşlıq 

bayramı olan bu  xalq şənliyi keçən böyük zaman ərzində məzmunca zənginləşmiş, onunla bağlı 

olan mərasimlər də təkmilləşmiş, çoxalmışdır. Adət-ənənəsinə xüsusi sayğı bəsləyən Türklərin 

həyatında özünün milli dəyərləri qiymətində qoruyub saxladığı  bu mərasimlər olduqca 

əhəmiyyətli yer tutur. Sovet dövrünün ilk illərindən  bir çox milli dəyərlərlə bir sırada  yasaq 

olan bu bayram dövlət müstəqilliyimiz bərpa olan zamandan ana dilimiz, əlifbamız kimi 

işlənmə statusu qazandı. Düşünmək olar ki, bu kimi tədbirlərlə “əski türklərin yılbaşı” adı 

verdiyi(1, XX1) əziz bayramımızın sonrakı nəsillərə ötürülməsinə nail olunmaqla yanaşı,   bu 

görülən işlər mirasdan faydalanmanı da təmin edəcək, irsin qorunması məqsədilə elmi və 

sənətşünaslıq araşdırmalarına, həmçinin bu yöndə elmi metodologiyaların işlənib 

hazırlanmasına da yol açacaqdır. Bu baxımdan mərasim leksikasının araşdırılması və müxtəlif 

yöndən dəyərləndirilməsi  xalqın tarixini, fəlsəfi düşüncəsini, dünyagörüşünü, həyata baxışını, 

həm də ictimai-siyasi, sosial hadisələrə münasibətini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. 

Araşdırmamızın da məqsədi “milli özəllikləri yaşadan”(4,340) adət-ənənələrimizlə bir 

sırada Novruz mərasiminin geneoloji-tipoloji strukturunu müəyyənləşdirmək və ümumitürk 

kontekstində araşdırmaq, Novruz bayramı mərasim leksikasının ümumtürk lüğətinin 

zənginləşməsində yerini aşkara çixarmaqdir.  

Bu məqsədlə səməni, kosa, çömçəxatun, xan bəzəmə, yumurta, qapı pusdu, gül çərşənbə, 

“yalançı” çərşənbə, “xəbərçi” çərşənbə, tonqalı, şamı, məşəl,  su, yumurta boyama, Novruz 

süfrəsi: qoğal, qovurğa, qovud, külçə, fəsəli, bayram çörəyi, basdıq, bamiyə, şəkərbura və s.), 

ata-baba günü, bayramcalıq, boz ay, gün(günəş), bayramcalıq, cəmrə... və s. bayramımızla 

əlaqədar lüğəvi vahidləri diqqətə almaqdır. Bunlar adicə söz deyil, bunlar həm də “etnik 

ruhumuzun, mədəniyyətimizin, dilimizin, özlüyümüzun təcəssümü deməkdir”(2, 3). Məqsəd – 

xalqın tarixi və etnogenetik sualların həllində etimoloji araşdırmaların mühüm rolunu nəzərə 

almaqla həmin sözləri dəyərləndirməkdir. Çünki “hər bir söz həmin sözdən istifadə edən 

cəmiyyətin- xalqın və millətin həm maddi, həm də mənəvi tarixi ilə üzvi surətdə bağlı olan bir 

vahiddir(6, 5) 
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 “Ata-baba günü” – İlin axır çərşənbəsinin xalq arasında adı. Bu son çərşənbə axşamı bayram 

süfrəsinə oturmazdan əvvəl nəslin böyüklərinin qəbirlərinə ziyarətə gedilir, bayram sovqatı 

aparıb, qəbrin üstündə şam yandırırlar. Bu elliklə keçirildiyindən ziyarət olmayan qəbir 

qalmayır.  

At yarışları – Cıdır. Türklərdə “cirit”. İllərin sınağından keçib gələn Novruz adətlərindən biri 

də atla bağlıdır(4, 326).At yarışları bayramın ilk  günü keçirilir. Kazakılarda isə son gün icra 

olunur. Onlar bu bayrama “bayğa”, qırğızlar “corğo” deyirlər. Yarışın qalibi ağır ödüllərlə 

mükafatlanır.(1, 394) 

Bayramcalıq – Novruz bayramı axşamı nişanlı qız evinə bəzəkli xonçalarla aparılan bayram 

hədiyyələri. Bura “bayram yemişi” və əlvan boyalı yumurtalarla bir sırada kalağayı və sovqat 

olaraq bir qızıl zinət əşyası, yaxud mirvari boyunbağı daxildir.(10, 45) 

Boz ay. Alaçalpov. Boz “ala-bula, qarışıq”, “dəyişən hava” kimi mənalar daşıyır, Kiçik çillə 

bitəndən – fevralın 20-dən martın 21-ə kimi davam edir.  Kiçik çillə ilə baharın gəlişi günü  

arasında olan zamanı bildirir.  “Boz ay” anlayışı bu dönəmdə hava şəraitinin digər aylara 

nisbətən daha tez-tez dəyişməsi ilə bağlıdır. Bu isə boz ayın özündən daha çox, qışdan yaza 

keçid və bu keçiddə təbiətin dəyişkənliyinə əsaslanır. El-obada bu müddət  boz çillə, ala çilə, 

ağlar-gülər ay və ya döl ayı adları ilə də tanınır(11, 178-179) Novruz bayramının müjdəçiləri 

olan çərşənbələr məhz bu dövrə təsadüf edir.  

Çillə kəsdirmək – çilətökmə, çiləçixartma və ya qirxtökmə adlari ilə də taninir. Xəstəliyi, qara-

qorxunu , müşkülü aradan qaldırmaq üçün icra edilən ayin. Adətən çərşənbədə  su üstündə icra 

edilir. Çiləsi kəsilən adamın əl və ayaqğındakı baş barmağı ağ iplə bağlanır. Sonra çilləni kəsən 

bu bağları 3 dəfə bağlayıb təkrar kəsir və bu bağların üstündən su axıdır. Bununla dərd-bəlanın 

yuyulub aparılmasına, bəxtinin açılmasına inanılır(10, 56; 5, s.87; 1, 244) 

Cəmlə~cəmrə - ilin 4 çərşənbəsinə verilən ümumiləşdirici ad olaraq xalq arasında, xüsusən 

Türkiyə türklərində daha çox istifadə olunur. Mənşəcə isti, köz “ilıq nəfəs” mənalı ərəbcə cəmrə 

sözündəndir. Bu 4 həftə boyu torpağa od düşüb istiləşməsini anlatmaqdadır. (10, 53) 

Çömçəxatun bəzəmək – Yaz yağışlarını gözləyən  üşaqlar bir ağac çömçəni parça ilə bəzəyib 

qapı-qapı gəzdirib “anam-bacım gətir gəl, çömçəyə pay götür gəl” oxuyub yağış diləyirlər.   

Qapı pusdu və ya qulaq asdıya çıxmaq. “Qulaqasdıya çıxmaq” və ya “qapı pusmaq” təzə ildə 

yaxşılığa doğru dəyişməyə ümid ifadə edir və yeniləşmənin proqnozlaşmasını əks 

etdirir. Bunun üçün evlərdə xoş, könülaçan söhbətlər edərlər “qulaqasdı”ya  gələnlər yalan-

yanlış, mənfi emosiya doğuran xəbərlər eşidib peşiman olmasın deyə. Qalmaqal, dava-dalaş 

salmazlar, əyləncəyə, dost münasibətlərinə qapı açarlar.  

 Qaraq, qərəq – bayram şənliklərində “hədəf, nişan” süvarilərin atüstü oyunu; sürətlə gələn 

atlı sərrast ox ilə qaraqı (hədəf ağacı) vurub oyunu udmalı idi. Şübhəsiz qaraq “göz, baxış” 

mənasıyla bağlıdır. Bayramda keçirilən bu oyun Səfəvilər dövrü məşhur olmuşdur. (10, 123)  

Qaravəlli tamaşası – İl bayramı günlərində “Qaragöz” oyunu kimi meydanda oynalınan 

kütləvi məzhəkə tamaşası. Əsasən  məzəli “qaravəlli söyləmə” üslubunda icra olunurdu. 
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Qodu-qodu – İlkin olaraq oyun adı olmazdan öncə  günəş tanrısının adını bildirmişdir. Yağışın, 

dolunun kəsilməsi və buludun dağılması. Yəni günəşin çıxması  üçün edilən ayin.(10, 124) 

Qurşaqatdı – Bayram axşamı qapıdan (bacadan) evlərə atılan qurşaq, şal, dəsmal, papaq və 

sairlərə evlərdə bayram payı qoyulub geri verilər. Tacikistanda da bizim kimi uşaq əyləncəsi 

kimi icra olunur. Uşaqlar bağ-bağçadan topladıqları ilk yaz çiçəklərini qapısını döydükləri 

evlərə hədiyyə verib əvəzində şirniyyat payı alırlar. Bu çox qədim Türk xalqları arasında 

görünən bir gələnəkdir ki Şaxta Babanın hədiyyə paylamasının da bu ənənə üzərində 

yüksəlməsi ehtimal olunur. 

İl bayramı  Bayram günü və gecəsini bildirir. 20-21 martda günəş mərkəzi eklektika boyunca 

yerini dəyişərək cənub yarımkürəsindən şimala keçir ki, həmin vaxtda da günəş yazın  gecə-

gündüz bərabərliyi nöqtəsində olur(7, 69) 

Günəş – Mifoloji təfəkkürüncə günəş baharın əsas atributudur.  “Günəşi çağırmaq” (Gün çıx, 

gün çıx//Keçəl qızı evdə qoy, qırmızı don gey, çıx...) mərasimində mərkəzi yerdə duran günəş 

canlı kimi təsvir olunaraq insaniləşdirilmişdir. Günəş həyatdır, işıqlı sabahdır, şər qüvvələrin 

məhvidir. (11, 182) Təbiətdəki dəyişikliyi yaradan günəşdir. Cənubi Dağstanda hətta Novruz 

bayramı “Günəş bayramı” deyə anılır.(1, 262) 

Xan bəzəmə - İl bayramı günlərini düzənli, fərəhli keçirmək şənliyi idarə etməyə   bacarıqlı, 

zəki, tədbirli olaraq tanınan bir adamı xan seçirlər. Qırmızı əlvan paltar geyindirib başına da tac 

qoyurlar. Adətə görə şənliklər sürdüyü müddətdə xanın dedikləri “hökmü” çox keçərlidir(1, 

251)  

Kosa – Tarixi-mifoloji anlam ifadə edən kosa qışa, çılpaq təbiətə  işarədir(7, 66)  yaza qədərki 

quru torpağın rəmzidir. Kosa novruz şənliyinin əsas personajıdır.  “Kosa-kosa” mərasiminin  

zəngin ayin və nəğmələri, məzəli oyun və əyləncələr hamısı onun iştirakı ilə keçirilir.(11,172) 

Səməni – səməni (səmən “yaşıl”) yeni başlayan həyat atributudur. Özündə xeyir- bərəkət 

məzmununu ifadə edən Novruzun əsas göstəricilərindən biri olan səməni göyərtmək türklərin 

ən qədim adətlərindən biridir.  Bayrama az qalmış göyərdilən səməni cana gələn, yaşıllaşan 

təbiətin rəmzidir. Bayramın əsas ləziz şirniyyatlarından olan eyniadlı səməni halvası da 

cücərdilmiş buğdadan hazırlanır. 

Tonqal yandırmaq, yanan odun üstündən atılmaq sağlamlığa işarədir. Tonqalın üstündən 

tullanaraq, “Ağırlığım - uğurluğum odda yansın” deyirlər. Eynilə ilk çərşənbədə su üstə gedən 

gənclərin: atıl, batıl çərşənbə bəxtim açıl çərşənbə dedikləri kimi. Qırğızlar da bayram sonunda 

yandırdıqları tonqaldan atılmaqla “haramlardan” təmizlənirlər.(10,188) 

Yalançı çərşənbə - xalq ifadəsidir, təqvimlə əlaqədardır. İlk çərşənbə əgər yerini dəyişib “boz 

aya” düşməyibsə ona yalançı çərşənbə demişlər. Bu da 4-5 ildən bir olur ki, boz aydan kənara 

təsadüf edir(8, 276). 

Yumurta - həyatın başlanğıcı atributu kimi mənalandırılır.  Yumurta döyüşdürmək isə iki 

dünyanın qışla yazın, soyuqla istinin, gecə ilə gündüzün, xeyirlə şərin daimi mübarizəsini 

nümayiş etdirməkdir. Onun hansı rəngdə boyanması isə  fəsillərlə işarəlidir.  Mavi və ya yaşıl 

www.iksadkongre.org Sayfa 74 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

rəngdə boyanmış yumurta baharı, qırmızı yumurta yayı,  sarı payızı, rəngsiz yumurta isə rəmzi 

olaraq qışı bildirir. 

Vəsfi-hal – Bayrama bir ay qlmışdan qızlar-gəlinlər ilk çərşənbədən başlayaraq vəsfi-hala 

toplaşardılar. Bir badya suya üzüklərini salardılar. Badya başında oturan qadın əlinə keçən 

üzüyü vəsfi –hal söylər, üzük sahibi də bu sözlərdən tutduğu niyyətə cavab  anlardı (5, s. 74) 

Vəsfi-hal ümid verən, nəşə doğuran və mətanət bağışlayandır. 

Novruz bayramının əsatirlərə, miflərə bağlı olan tarixi, habelə, mənşəyi qədimdir. Bu zaman 

sözügedən bayrama tarixi aspektdən yanaşdığımızda aydın olur ki, Novruz çox qədim mədəni 

köklərə, köklü mənəvi qaynaqlara bağlıdır. Məhz bu uzdən onun əsasında  güclü sehr və inanç 

ünsürü durur. Qeyd etdiyimiz bu ünsürlər də öz növbəsində xalq ədəbiyyatında rəmzlərin, işarə 

və müqayisələrin varlığını şərtləndirir. Bu mənada coğrafi mühitin, təbiətin, rəngarəng aləminin 

ifadəçiləri olan torpaq, su, hava, atəş kimi müxtəlif motivlər bu örnəklərin başlıca hərəkətverici 

qüvvəsi olmaqla həyatın, yaşamın əsas şərtləri dəyərində çıxış edirlər.  

Novruz bayramı ilə bağlı motivlərin hamısı təbiətdən qaynaqlanır. Diqqət yetirsək görərik 

ki, bu ünsürlər hamısı həyatla bağlıdır. Bunların hər birinin Türk kültüründə özünün simvolikası 

vardır ki hər biri də sağlam həyatı, uzun ömürü bildirməkdədir.  Məsələn, İl təhvil olan gün 

qızlar obaşdan durub çaya, bulağa su gətirməyə çıxarlar. Özlərilə soğan, sarımsaq və kömür 

götürərlər. Bunları suya atıb acı günlərimizi, qara günlərimizi al apar, şirin günümüzü, 

bərəkətimizi bol eylə deyib qablarını su ilə doldurub evə dönərlər, bu su ilə üzlərini yuyarlar. 

Bin-bərəkət artırır deyə  təndirə, evin künclərinə, bağa-bağçaya, hər yana o sudan çiləyərlər (8, 

276) 

 

Bayramın carçısı olan çərşənbələr başlayır; bu il birinci su çərşənbəsi fevralın 25-də 

başlandı. Yəni bahara doğru çaylar kimi torpağın da donu açılır; çayların suyu bollaşır. Torpaq 

yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Su əli üşütmür daha. İkincisi od çərşənbəsi adlanır. Od 

yaşamaq, yaşatmaq rəmzidir; günəş həqiqətən bahara doğru torpağı qızdırmağa başlayır, onu 

isindirir, hazırlayır. Od çərşənbəsində qapılarda, şəhər meydanlarında tonqallar qalanır, evlərdə 

şamlar yandırılır. Üçüncüsü yel çərşənbəsidir.  Yel (külək) artıq oyanmış torpağı, baharın yeni 

oyanan çəmənini, ağacların tumurcuğunu  tərpədir. Dördüncüsü torpaq çərşənbəsidir. Torpaq 

indi su ilə islanmış, günəşlə isinmiş, verimli hala gəlmişdir.  

“Ənasiri-ərbəə” deyilən bu dörd amil xalqımızın arasında təqdis olunur. Bunların içində 

böyük bir qüdsiyyət daşıyan od və axar sudur. Ocağa və çırağa and içərlər, suyu 

murdarlamazlar. Novruza yaxın çərşənbələrdə sabah erkən axar su üstə çıxarlar, çillə 

kəsdirərlər və i.a. Qız ərə gedərkən onu ocağın başına dolandırarlar, çərşənbələrdə tonqal 

qalarlar(5, s. 88) 

Novruz adət-ənənələri onun onun mahiyyətini ifadə edir. Novruz-bir rümuzdir: işıq, haqq və 

həqiqətin qələbəsi deməkdir. Ruhunda əbədi həqiqət daşıyan xalq onu təntənə ilə qarşılayır – 

hər kəs təzə paltar geyir, evlər təmizlənir, şamlar yanır, şirnilər düzülür, masalar çiçək, səməni 

otu və meyvələrlə bəzənir.(5, s. 85) 

Səməni yetişdirmək, papaq və ya torba atmaq (boş qaytaqmamaq), qulaqasdıya çıxmaq, tonqal 

alışdırmaq, tonqaldan tullanmaq, od qalamaq, fişəng(lopa atmaq), üzük salmaq, yumurta 
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boyamaq, döyüşdürmək, çömçəxatun bəzəmək, şam yandırmaq, bayramlaşmaq, xəstə ziyarəti, 

yas yerlərinə başsağlığına getmək... küsülülər barışdırılması, qohum-qonşuların bir-birinə 

qonaq getməsi, pay göndərməsi... 

Bu mənada coğrafi mühitin, təbiətin, rəngarəng aləminin ifadəçiləri olan torpaq,od, külək 

motivləri kimi su motivi də bu örnəklərin başlıca hərəkətverici qüvvəsi olaraq çıxış edirlər. 

Məsələn, folklor motivi olan su ilə bağlı anlayışlarsuyun təmizliyi, paklığı, aydınlığı şərtlərinə 

əsaslanmaqla təbii olaraq da məqsədyönlü nəticələri əks edirlər. Yəni suyun Türk xalqları tarixi, 

mədəniyyəti ilə bağlı olmaqla, həm də mənəvi dünyasına da ciddi aidiyyəti vardır. Su hər zaman 

hərəkətdə, müxtəlif vəziyyətlərə düşməklə gah dalğalanmada, qəzəblə coşmada, təlatümdə, gah 

da sakit-sakit ləpələnməkdədir. Beləliklə o, hər zaman təmizlənmədə, təzələnməkdədir.  Bütün 

bunlar da onun müqəddəsləşməsinə şərait yaradır. Su iki cəhəti ilə nəzəri cəlb edir: Su 

müqəddəs tutulur; onun həyatvericiliyi, gəncləşmə, yeniləşmə iksiri olduğu önə çıxarılır  Bütün 

ömrü su ilə bağlı olan insanın əslində təbiətlə bir harmoniya təşkil etdiyini göstərməkdədir.  

Türk xalqlarının qədimdən günümüzə qədərki dillərini, mədəniyyətlərini, 

tarixini,folklorunu, etnogenezisini, coğrafiyasını bilmək şərtdir. Türk dünyasının hər bir 

guşəsində əziz gün olan yeni gün-novruz demək olar ki eyni qaydada qutlanır: bayramdan öncə 

ilk iş evin təmizlənib yenilənməsidir. Evdə gələn ilə heç bir çirkli şey saxlanılmır, paltarlar, 

döşənəcəklər yuyulur və s. Yeni ilə təmiz, pak keçilməsi böyük önəm daşıyır. Müşahidələr 

zamanı Türk xalqlarının böyük məhəbbətlə  qarşıladığı bu bayramla bağlı bəzi maraqlı cəhətlər 

də üzə çıxır: Bu bayrama Novruz deyən Noqay türkləri mart ayını da Novruz ayı adlandırırlar.  

Qazaxlar “Navruz” və ya “Ulusun ulu günü” deyərlər. Özbəklər öncədən müsabiqə yolu ilə 

“Bahar xanım” seçirlər. Bu qız gözəl, şən, zirək, ağıllı, hazırcavab olmalıdır. Bahar xanımla 

bərabər bayramın üç sahibi olur:  Dehqan baba(Novruz baba da deyilir) və Ana Yer. Bayramın 

bu üç sahibi gözəl milli geyimdə byram təntənəsini idarə edirlər. Otaqlara masalar üstünə içinə 

yaşıl yarpaqlar qoyulmu su dolu kasalar qoyarlar. Bütün qazanlar dolu saxlanılır. Özbəklərdə 

kimin kimə  pul borcu varsa qaytarılıb ödənilir. Qazaxlar bu bayramı elliklə keçirməklə 

xeyirxah işlərə də qol qoyurlar: yetimləri evləndirirlər, kasıblara pay göndərilir, küsülülər 

barışdırılır, alqışlar söylənilir.(10, 188) 

Buxarada qonşular arasında birlik yolu ilə bayram keçirilir; iri qazanda hamının yeyəcəyi aşı 

bişirirlər. İlin təhvilini və yeni ili gəlişini əllərində pul tutub(bərəkət diləkləri ilə) gözlərlər. 

Bayram axşamı ərgən qızlar başmaqlarını başlarının üstündən geriyə atır, başmaqların burnu 

hansı istiqamətə düşərsə, demək gələn novruza qədər onu istəməyə elçilər məhz həmin yoldan 

gözlənilir. Özbəklər bayram öncəsi adambaşına üç ağac əkməli, özünü bayram günlərində şad-

şalayın aparmalıdır. Düz-dürüst yaşamağa niyyətli olmalı, küsülü olduğu adamlarla 

barışmalıdır. Özbəklər bayrama hazırladıqları bolluq rəmzi olan səməni halvasına sumalak 

deyib, onu evin bərəkəti bilirlər. Hər il novruzda xeyli miqdar buğda və mərci göyərdilir; 7 

dənli bitkidən hazırlanan quca bişirirlər. Bu bərəkət aşına bizdə hədik deyilir. 

Türkmənistanda bayram şənliyi başlarkən insanlar evlərdən çıxıb çöllərə axışır. 20 kilometrlik 

ərazi bəzənir, bayram alaçıqları qurulur. “Semene” dedikləri səməni bişirilir, Axaltəkə atlı 

süvarilər cıdır yarışına başlarlar. Novruzgülü tapıb toplamaq həm əyləncə, həm də  keçmiş 

adətlərə hörmət ifadə edir. Türkmənlər   “ilin gəlişi novruzdan bəlli olar” deyib bayramı bolluq 
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içində və şən keçirərlər; alaçığı yaşıl bahar budaqları, novruzgülü ilə bəzər, gənc qadınlar 

ürəkdə niyyət tutub qapı pusmağa gedərlər.  Kumuk türkləri gəncləri və uşaqları da  əllərində 

yaşıllanmış bahar ağaclarından kəsilmiş bəzəkli budaqlarla aulları dolaşır, nəğmələr söyləyir, 

evlərdən pay istəyirlər(1, 257)  

Böyük bir coğrafiyada yayılan Türklərin ortaq bayramı olan Novruzu bayram edən hər bir 

xalqda bu qədər sevimli olmasının  başlıca səbəbi onun demokratik mahiyyətindədir. Bu 

bayram yalnız təbiətdəki müvazinətin deyil, insanlar arasındakı bərabərliyin bayramıdır. 

Novruz təbiətdəki ahəng və mütənasibliyin, təbiətin təklif etdiyi mizanın, ülgünün insanların 

ürəklərinə, duyğu və düşüncələrin köçməsidir. (4, 323) Beləliklə deyə bilərik ki, Novruz 

bayramı,  xalqın duyğu və düşüncələrini dilə gətirən, Türk mədəniyyətinin qorunub-

yaşadılmasında önəmli rola malik olan mövsümlük mərasimlərimizdəndir. 
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DOĞU SLAV DILLƏRINDƏKI TÜRK SÖZLƏRI: MƏDƏNI ƏLAQƏLƏRIN 

UĞURLU NƏTICƏLƏRIDIR 

 

Prof. dr. Minaxanım TƏKƏLI (NURIYEVA) 

                                          Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                     

 

          Hazırda ölkələr, dövlətlər və xalqlar arasındakı müxtəlif münasibətlərin əhatə dairəsi 

genişləndikcə, mahiyyət etibarı ilə bu əlaqələr yeni məzmun kəsb etdikcə, millətlərarası 

münasibətlər bütün parametrlər üzrə təcəssümü və sürətli inkişafı ilə dil ilişkilərinin hərtərəfli 

tədqiqata cəlb olunması da böyük aktuallıq qazanır. Bu baxımdan heç də təsadüfi deyildir ki, 

Türk xalqlarının milli müstəqillik yoluna çıxdıqları XX əsrin sonlarından etibarən türkoloji 

araşdırmaların miqyasının genişləndiyi (7, s.3; 2, s.53) müasir dövrümüzdə  dillərin qarşılıqlı 

əlaqə və təsir problemlərinin elmi-nəzəri cəhətdən araşdırılması məsələsi çox mühüm dövlət 

əhəmiyyətli bir iş səviyyəsinə qalxdı.  Hər hansı bir dildə baş verən təbəddülat və zənginləşmə 

prosesləri bir tərəfdən onun daxili inkişaf qanunauyğunluqlarına əsaslanırsa, digər tərəfdən bu 

dəyişikliklər xarici amillərin – qohum, yaxud, qohum olmayan dillərlə ünsiyyətin nəticəsində 

də əmələ gəlir.  

Qeyd olunmalıdır ki, dillərin qarşılıqlı əlaqəsinin öyrənilməsi sahəsindəki araşdırmalar təsdiq 

edir ki, dünya dilləri içərisində az və ya çox dərəcədə başqa dillərin təsirinə məruz qalmayan 

dil, demək olar ki, yoxdur. Çünki xalqlar bir-biri ilə iqtisadi, social-siyasi, habelə mənəvi-əxlaqi 

cəhətdən təmasda olduğu üçün onlar arasında çox mühüm yaxınlaşma baş verir ki, bunun əsas 

təzahürü sözalma problemidir. Bu yaxınlaşmanı daha çox xalqlar arasındakı siyasi-mədəni 

münasibətlər tənzim edir. Məsələ ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, ruslarla türklərin birbaşa 

əlaqələri sayəsində hətta bu dilə, həmçinin Ukrayna və Belorus dillərinə də türklər tərəfindən 

daha əvvəldə mənimsənilmiş Ərəb, İran, Moğol, Sanskrit dillərinə mənsub sözlər məhz Türk 

dilləri vasitəsilə keçmişdir. 

Beləliklə, əsrlərin dərinliklətindən başlamış Türklərlə Rusların mədəni əlaqələri Rus xalqının 

maddi və mənəvi mədəniyyətində öz bəhrələrini göstərmiş və göstərməkdədir. 

Şərqi Slavyan və Türk xalqlarının yaxın qonşuluq şəraitində yaşayıb yaratdıqları geniş 

Avrasiya məkanında ümumavrasiya mədəniyyətinin mövcudluğunu sübut edir(4, 46) Türk-Rus 

və ya qədim türklərin Şərqi Slav xalqları ilə olan əlaqələrinin öyrənilib tədqiq olunması bu gün 

artıq yeni yanaşma tərzi, fərqli mövqe və habelə yeni üsullar tələb edir.  Məlumdur ki, bu və ya 

digər xalqın etnik (milli) mənəvi aləmi ilk növbədə onun söz sənətində təzahür edir. 

Mifologiyadan, folklordan, eposdan başlayaraq yazılı ədəbiyyatın ən modern janrlarına qədər 

xalqın ideya-estetik təsəvvürləri. Etnoqrafiyası və etnopsixologiyası söz sənətinin özünəməxsus 

qanunları ilə inikasını tapır.(7, 13) 

Şərqi Slav dillərindəki Türk leksik elementlərinin elmi cəhətdən sistemli şəkildə araşdırılması 

hələ XVII əsrdən başlayır. İndiyədək Rus dilində, eləcə də bir sıra dünya dillərində Türk 

mənşəli apelyativ ünsürlərin öyrənilməsi bir çox türkoloq tədqiqatçıların marağına səbəb olsa 

da, bu problem yalnız  XX əsrin  50-ci illərindən başlayaraq sovet elmi mühitindəgeniş şəkildə 

elmi-tədqiqat mövzusuna çevrilə bilmişdir. Həmin zamandan başlayan canlanma əsrin 70-ci 
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illərində xüsusi vüsət alaraq türk-slavyan dil əlaqələrinin öyrənilməsi sahəsində       irəliləyişlərə 

səbəb oldu; ardıcıl aparılan tədqiqatların nəticələri meydana çıxmağa başladı. 

               Lakin indiyədək Şərqi slavyanlarla Türk xalqlarının tarixi münasibətləri, habelə bu 

münasibətlərin başlıca şərtlərindən  və səmərəli vasitələrində biri olan alınma söz məsələsi, yəni 

türk dillərinin digər dillərə, o cümlədən Şərqi Slav  dillərinə təsiri (bu dilin ədəbi qolunda olan  

digər bir çox alınmalardan fərqli olaraq Türk dilindən keçən söslər Rus dilinin bütün yerli 

şivələrində özünü göstərməkdədir (5, 81-86) istər rus və Azərbaycan, eləcə də dünya türkoloq 

alimləri tərəfindən müəyyən qədər öyrənilmişsə də bu prosesdə Türk dillərinin rolu tam 

işıqlandırılmamış, həmçinin Türk xalqlarının dünyanın bir sıra xaqları ilə, başlıcası Slav 

xalqları ilə, o cümlədən ruslarla saxladığı əlaqələrə öz dəyərində diqqət yetirilməmişdir. 

Əslində, Türk və Slav dillərinin geniş əlaqəsi bu xalqların tarixində o qədər davamlı və ardıcıl 

xarakterdə olmuşdur ki, nəticədə Türk sözləri Rus dilinin leksikası, frazeologiyası, onomastik 

sistemi, qrammatikası sahələrində dərin, silinməz izlər qoymuşdur. Bu məsələlərin 

araşdırılması göstərdi ki, Türk mənşəli sözlər Rus ictimai mühitində Türk sivilizasiyasının 

güclü təsirini, bu dildə qüvvətli mövqeyini və eləcə də bu sözlərin bədii mühitdə oynadığı  

üslubi vasitə və rolunun nə qədər əhəmiyyətli, eləcə də öyrənilməsinin nə qədər faydalı 

olduğunu təsdiqləyir.  Axı, artıq sirr deyil ki, Türk sözləri ümumxalq Rus dilinə keçməklə Rus 

ədəbi dilini nə qədər zənginləşdirmişsə, bir o qədər də  “onun ekspressivliyini, emosionallığını, 

obrazlılığını yüksəltmişlər(4, 45) 

             Təəssüf ki, Türk-Slav  əlaqələrindən, eləcə də Rus dilindəki Türk elementlərindən bəhs 

edilərkən bu məsələ çox vaxt birtərəfli, hətta qərəzli, saxta təmayüllərin təsiri altında şərh 

edilmiş, bu mühüm və zamanında olduqca mütərəqqi xarakter daşıyan əlaqələrin qədim 

başlanğıcı unudulmuş, Şərqi Avropanın qədim sakinləri olan türklərin qədim slavyanlarla əsrlər 

boyu saxladıqları mədəni, iqtisadi, təsərrüfat sahələrini əhatə edən intensiv, dinc əlaqələrinə 

göz yumulmuş, bu münasibətləri yalnız istilalarla, müharibələrlə bağlamaqla bu bəşəri və təbii 

prosesə damğa vurmuşlar. Dönə dönə tədqiqatlarımız boyunca qeyd etdiyimiz kimi Rus 

dilindəki Türk sözləri Türk-Slav xalqlarının qədim və zəngin münasibətləri fonunda inkişaf 

etmiş davamlı bir prosesin nəticəsidir. 

              Ən əsası o idi ki, Şərqi Slav xalqlarını, başlıcası Rus xalqının formalaşmasında və  

inkişafında, habelə, Rus dövlətinin yaranıb möhkəmlənməsində Türk faktoru bilmərrə inkar 

edilmiş, Türk xalqlarının bu sahədəki rolundan bəhs etmək yasaq sayılmışdır. Çünki sovet 

dövründə belə məsələlər  xüsusi göstərişlə yazılırdı. Konkret olaraq göstərə bilərik ki, Rus 

dilindən Türk dillərinə (o cümlədən Azərbaycan dilinə) keçən sözlər dönə-dönə xüsusi tədqiqat 

mövzusu olduğu halda, Rus dilinə keçən Türk sözlərindən bəhs edən əsərlər demək olar ki, yox 

dərəcəsində idi. 

Təəssüf ki, “müasir elmdə Türk dillərinin leksika, qrammatika və fonetikasında 

rusizmləri araşdıran kifayət qədər mütəxəssislər olduğu halda, Slav, həmçinin Türk xalqlarının 

milli mədəniyyətlərinin inkişafı prosesini dərindən dərk etmək yolunda çox mühüm olmalarına 

rəğmən Rus və ya digər Slav dillərindəki türkizmləri öyrənməyə həsr edilmiş tədqiqatlar hələ 

ki kafi deyildir (1, 5). Halbuki qeyd olunduğu üzrə ümumtürk mədəniyyətinin, dilinin, nəhayət 

tarixinin tədqiq edilib öyrənilməsində bu məsələlərin aydınlaşdırılmasının əhəmiyyəti göz 

önündədir. Bunun da nəticəsində  tarix və bu tarixin bəhrəli nəticələri olan dərin münasibətlərin 

xarakteri təhrif olunur, obyektiv həqiqətlərə ya göz yumulmuş, ya da pozulub atılmışdır. 

Beləliklə, xüsusi məqsədli əsərlər yazılır, tarix, tarixi həqiqətlər saxtalaşdırılırdı. …bir sıra 
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hallarda bu və ya digər etnosu zahiri əlamətlərinə - həyat ukladına, məskunlaşma coğrafiyasına 

görə mədəni, yaxud qeyri-mədəni saymaq təşəbbüsləri olmuşdur, bunun da ən populyar 

nümunəsi oturaq xalqın mədəni, köçərilərin isə guya qeyri-mədəni olması barədəki geniş 

yayılmış yanlış təsəvvürlərdir(7, 13)  

         Baxın, tarixən Rus dilinin lüğət tərkibində altun, utyuq, kalpak, kabluk, kapot, çardak, 

saray, barak, denqa (təngə), ordu, ura, kazna, başnya, çuqun, artel, arbat, ocaq, ataka, kobza, 

katorqa, karavan, kazak, kurqan, kolçak, divan, serqi, stakan, tarif, tayqa, xalat, xozyain, 

jemçuq, karma,  kurqan,  karaul, kaban, akt, şayka, yaşma, yaşik, monet, mazut, ambar, ataman, 

başmak, ovraq, tuman,  loşad, şakal, kabala, arbuz, kalança, burun, al(ıy), kabak, şapka, xalat, 

başmak, şater, almaz, durman, kayma, san, bayar, parça, kinjal, karavan, karman, sapoq, 

piroq, tamojnya, başlık ataman, boqatır, laçuqa, çerdak, baraban, ataka, bunçuq, epança, 

kebenyak, yarlık, şapka, tovar, konura, şalaş  və s. kimi minlərlə nümunələr türk sözlərinin 

böyük çəkisini göstərməklə   bu gün də eyni fəallıqla yaşamaqda və yaşamaqdadır. Göründüyü 

kimi  ruslarla çoxəsrlik münasibətlərə malik olan türklər bu xalqa ictimai həyatın mühüm 

sahələrini əhatə edən sözlər verə bilmişdir. Bu sözlərin leksik-semantik təbiətinə nüfuz etdikcə 

sözün daxili məzmunu, mahiyyəti, əlavə məna çalarları, məna bağlılığı aşkara çıxarıldıqca Rus 

dilinin lüğət tərkibində sabit mövqe qazanmış Türk sözləri özünün güclü məna tutumu, rəngi, 

ifadəliliyi ilə seçilən, eyni zamanda bu dildə Türk milli leksikasının bir çox əsas 

xüsusiyyətlərinin daşıyıcıları və milli-mədəni irsimizin göstəriciləri kimi çıxış edən bir vasitə 

olduğu da aşkar olur. Rus dilindəki Türk dil elementləri  güclü sözyaratma modeli olaraq da 

özünü göstərir: almaznıy, sanovnik, tesemka, payşik, yakşatsya, çekanşik, boqatırşa, tumannıy, 

kolpaçok, karaulşik, kazakin, izyuminka, başmaçok, parçevıy, alıy, kapotirovaniye (təyyarənin. 

Müxtəlif mexanizmlərin xüsusi örtüyə salınması) barışniçat, sapojnik, karmannıy, çerdaşniçat, 

biryukom, koçevat… 

Rus dilində Türk sözlərinin güclü semantic adabtasiyası özünü həm ədəbi, həm də canlı dildə 

nümayiş etdirir: kolpak, sazan, bardak, karqa,  kavardak, talan(qənimət. bəxt, uğur), koşma, 

tyufak(aciz, iradəsiz adam), baybak, balvan, taran, balaqan, biryuk, mişurnıy, çexarda, balık, 

topor, utyuk, durman, eralaş, kirpic, ocaq, vurdalak… bu kimi nəticələr əsasında belə bir fikrə 

gəlmək mümkündür ki,  Türk sözlərinin böyük əksəriyyətinin məcazlaşması, çoxmənalılığı. 

Metaforik keyfiyyətlərinin üstünlüyü onların bu dildə zəruri dil faktları olmasını təsdiqləyir. 

Rus dilinin qədim leksik qatı yenə Türk ölkələrindən keçən sözlərlə yeniləşir, canlanır. 

Lakin bu sözlər təkcə əlahiddə linqvistik fakt kimi götürülməməlidir. Çünki bir çox 

araşdırmalarda Rus dilinə daxil olan Türk sözlərinin varlığı ən çoxu linqvistik fakt olaraq 

götürülür. Halbuki, Türk-Rus əlaqələrinə həsr olunmuş müxtəlif çalışmalarda, xüsusən ciddi 

elmi araşdırmalarda dil təsiri məhz, kompleks halında, bütöv tarixi-mədəni, siyasi-sosioloji 

prosesin tərkib hissəsi sayılmaqla işlənməlidir. Çünki “bu prosesin elmi izahı özünün bütün 

təzahürlərində (tarix,ümumi mədəniyyət, dil və s.) bizim elmin təxirəsalınmaz məsələlərini 

özündə birləşdirir” (3, 503).  

Bununla bağlı qeyd etmək istərdim ki, Türk sözlərinin rus dilində işlək və zəruri 

sözlərdən olduğu bir neçə istiqamətlərdə nəzərə çarpdırmaq istəmişəm. Türk sözləri özünün bu 

dildə işləndiyi tarixi boyunca zəngin epitetlər sırası yaradan, terminləşən, güclü apelyativlik 

keyfiyyəti daşıyan, onomastik vahidə çevrilən sözlər olmuşlar. Bu baxımdan nəzərə almaq 

lazımdır ki,  Rus dilində olan türkizmlərin tarixi,  təkcə leksikoqrafik mənbələr üzərində deyil, 
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eyni zamanda onların daxil olma prosesini, sözyaratma aktivliyini və irəliləmə xüsusiyyətlərini 

özündə əks etdirən bədii ədəbiyyatın dil varlığı üzrə də öyrənmək lazımdır(4,28) 

Bu mənada leksik-semantik dairədə qruplaşan Türk mənşəli  sözlərin bir-birinə nisbətini 

Rus dili bədii materialları üzrə izlədikdə bu, səmərəli nəticələrə gəlməyə imkan  verdi. 

Müşahidələr sonucunda aydın olur ki, rus dilində belə sözlərin böyük tematik qrupunu gündəlik  

zəruri tələbatla bağlı sözlər, inzibati-hüquqi, Rus tarixi və dövlətçilik terminləri, hərbi sahəyə 

dair sözlər, mədəni, həyati əlaqələri əks etdirən Türk sözləri üstünlük təşkil edir. Bu baxımdan 

Rus dilindəki geniş və zəngin Türk leksikasının mühüm qismi: tamojnya, 

kirpiç,oranjereya,kibitka,balaqan, baraban, surquç, kazna, bazaar, yarlık, bronza, jilet, kaqan, 

kapkan, türmə, payşik, tovar, karandaş, san, barak, bulat, tabor, mişen, sapoq,bayar, boqatır, 

labaz, alafa, batrak, arba,atlas, almaz,arşin və s. kimi sözlərin Türk xalqlarının özlərinin ulu 

əcdadlarının social-mədəni həyatını erkən yetkinliyini əks etməklə yanaşı Rus dilinin öz 

sözlərinə o qədər yaxınlaşmışlar ki, onları həmin dildə başqa sözlə əvəz etməyə ehtiyac belə 

duyulmur. Bu hal Rus dilindəki Türk sözlərinin rolunu və mövqeyini təsdiqləməkdədir.  

Türk elementlərinin bu dildə mövqeyinin daha da aydınlaşdırılıb dəqiqləşdirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq bu faktların Rus dilindəki geniş və zəruri mövqeyini aşkarlamaq, əvvəlki 

tədqiqatlardan fərqli olaraq burada ruslarla qədim əlaqələrə malik olan türklərin tarix boyu bu 

xalqlara mədəni və siyasi təsirinin və üstün mövqeyinin tarixi reallıqla səsləşən faktlarını dil-

söz faktları üzrə təsdiqləməyi məqsəd seçmişik. 

Bu problem təkcə dil problemi kimi yox, yalnız kompleks şəkildə, etnik, dil və mədəni 

əlaqələr fonunda tam öyrənilə bilər. Odur ki, mövzunun tədqiqinə həm filoloq, həm tarixçi, həm 

də etimoloq mövqeyindən yanaşmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Belə hərtərəfli yanaşma  

şərtləri təbii ki, bu əlaqələrin tarixcə qədimliyindən,  münasibətlərin dolğun, zəngin 

xarakterindən irəli gəlirdi. 

Deməli, Rus dilindəki Türk mənşəli sözlərin işlənmə tarixinin və Türk leksik vahidlərinin 

həmin dildə qazandığı mövqeyin araşdırılması göstərir ki Türk-Rus əlaqələrinin bəhrələri Şərqi 

Slav xalqlarının mədəniyyətində, tarixində ciddi rol oynamışdır. Buna görə də araşdırmamızın 

nəticələrindən bu əlaqələrin əsil mahiyyəti haqqında Türk və Rus dilçiliyində dolğun rəy 

formalaşmasına, habelə Türk sözlərinin  Şərqi Slav, başlıca olaraq da Rus dilində arealının və 

bu sözlərin kəmiyyəti və keyfiyyəti haqqında obyektiv təsəvvür yaranmasına səbəb olacaqdır.  
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ÖZET 

Matematik bilimlerinin kullanımı toplumun gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Matematik bilimlerinin temellerinin genel eğitim okullarında ortaya konulduğu ve gelecekte de 

devam ettiği iyi bilinmektedir. Matematik eğitimi genel eğitimin zorunlu ve önemli bir 

parçasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin matematiksel hazır bulunuşluklarını arttırmak ortaokulların 

karşılaştığı en önemli sorundur. 

Matematik, genel eğitim okullarında eğitimin her seviyesinde kapsamlı bir programda 

öğretilir. Ancak, tüm öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmamaktadır. Bunun birkaç 

nedeni vardır: ilköğretim sınıflarından gelen matematiksel kavramların zayıf anlaşılması, 

genetik etkiler, öğrenci serbest meslek, yaş, çevre vb. Öte yandan, genel eğitim okullarında 

sınıfta öğretilen derslerin sayısı artmaktadır ve bu alanda meslek ve hazırlık seçimi matematik 

okuyan öğrenci sayısında azalmaya yol açacaktır. Matematik olmadan, hayatta veya toplumda 

başarılı olmak imkansızdır. 

  Matematiksel problemleri çözerken öğrencilerde olumlu düşünme yaratabilecek tüm 

didaktik olasılıkları tanımlamak ve bunları eğitim sürecinde dikkate almak gerekir. Ancak 

olumlu düşüneceğiz, olumlu dinleyeceğiz, olumlu davranacağız, ancak sadece bu durumda 

öğrencilerde bilişsel aktivite yaratmak ve düşünme süreçlerini geliştirmek mümkündür. 

Sadece en güçlü öğrencilerin değil, aynı zamanda daha zayıf olanların da zihniyetini 

geliştirmek, öğrencilerde ele alınması zor olabilecek bir özgüven duygusu yaratmak 

mümkündür. Tanınmış bir eğitimci V.A. Suhomlinski: «Bir genç bir çiçektir ve güzelliği 

bitkilere nasıl davrandığına bağlıdır». 

Uygulama, matematik öğretiminde olumlu düşünmenin eldeki görev için kritik 

olduğunu göstermektedir. Bu, bir yandan, beyin aktive edilirken öğrenci içinde motivasyon 

yaratır ve beyin gücünün etkileri zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Öte yandan, 

öğrenci farkında olduğunu özgürce ifade etmekten çekinmez, akranlarına çözüm arar, analiz 

eder, tahmin eder, yargılar, karşılaştırır ve doğru sonucu almaya çalışır. Pozitif düşünme, 

öğrenci ile matematiksel çalışma arasında karşılıklı bağımlılık yaratır. Bu nedenle matematik 

öğretiminde olumlu düşünmek başarılı olmanın en iyi yoludur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik, pozitiv düşünce, öğrenci 

 

GİRİŞ 

Matematik bilimlerinin kullanımı toplumun gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Matematik bilimlerinin temellerinin genel eğitim okullarında ortaya konulduğu ve gelecekte de 

devam ettiği iyi bilinmektedir. Matematik eğitimi genel eğitimin zorunlu ve önemli bir 

www.iksadkongre.org Sayfa 83 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

parçasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin matematiksel hazır bulunuşluklarını arttırmak ortaokulların 

karşılaştığı en önemli sorundur. 

Matematik eğitimi, neden öğrettiğimiz, ne öğrettiğimiz ve nasıl öğrettiğimiz sorularına 

cevap vermeli ve sonuç olarak, matematiksel bilgi, beceri ve alışkanlıklara sahip genç bir 

kuşağın oluşumu ile tamamlanmalıdır. 

Malumun olduğu üzre matematik eğitiminin mantıksal düşünme, bellek, dikkat, hayal 

gücü, gözlem, irade, bağımsızlık ve yaratıcı inisiyatif geliştirdiği iyi bilinmektedir. Öğrenme 

sürecinde, öğrenciler matematik nesnelerinin gerçek dünyanın mekânsal biçimleriyle nicel 

ilişkiler olduğunu ve matematiksel kavramların hayattan alındığını öğrenirler. En eski eğitim 

yıllarından itibaren, öğrenciler somuttan soyutlamalara geçme yeteneğine sahiptir, böylece 

soyut düşüncenin gelişimine temel oluştururlar. Doğru genellemeler yapmak, tekliften mantıklı 

sonuçlar çıkarmak ve teorik kararların sonuçlarını uygulamaya uygulamak için beceriler 

oluşturulur. Matematik, öğrencilere açıklık, muhakeme ve lakoniklik gibi nitelikler 

kazanmaları için harika fırsatlar sunar. Tüm bu nitelikler matematiksel öğrenmede olumlu bir 

psikolojik ortamda oluşur ve oluşmaktadır. 

              Matematik, genel eğitim okullarında eğitimin her seviyesinde kapsamlı bir programda 

öğretilir. Ancak, tüm öğrenciler tarafından aynı şekilde anlaşılmamaktadır. Bunun birkaç 

nedeni vardır: ilköğretim sınıflarından gelen matematiksel kavramların zayıf anlaşılması, 

genetik etkiler, öğrenci serbest meslek, yaş, çevre vb. Öte yandan, genel eğitim okullarında 

sınıfta öğretilen derslerin sayısı artmaktadır ve bu alanda meslek ve hazırlık seçimi matematik 

okuyan öğrenci sayısında azalmaya yol açacaktır. Matematik olmadan, hayatta veya toplumda 

başarılı olmak imkansızdır. Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim okullarında matematik 

derslerinde öğrencilerin düşünme yeteneklerini incelemektir. 

 

             Araştırma  

             Matematik IX sınıfında 21 öğrenci var. Ders kitabımızın teması «Rasyonel 

denklemler» dir. Konuyu açıkladıktan sonra, öğrencilere aşağıdaki görevi çözmelerini 

öneriyorum.  

            Egzersiz: Rasyonel denklemi çözün. Değişiklik için olası değerlendirme aralığını yazın 

[N. Qehremanova, 2016, s.89].                                                             

                                         
2

5 2 5

7 12 3 4x x x x
 

   
 

           Görevi çözme zamanı geldiğinde öğrencilerin cevaplarını dinlerim. Dört öğrenci sorunu 

çözmeyi reddetti, on üç öğrenci yanlış bir cevap verdi ve dört öğrenci doğru çözememişdir. 

 

Öğrenci sayısı 

 (rakam ve faizle) 

Redd edenlerin 

sayısı 

(rakam ve faizle) 

Yalnış cevapların 

sayısı 

(rakam ve faizle) 

Doğru cevapların 

sayısı 

 (rakam ve faizle)     

21 4 13 4 

100% 19% 62% 19% 
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Görevi çözmeyi ve yanlış çözümü vermeyi reddeden öğrencilere zaman verme isteğimi 

ifade ediyorum. Fakat yerleşmeyi reddediyorlar. Neden yerleşmek istemiyorsun? - Sorusunun 

cevabı şuydu: bu çok zor bir soru; Rasyonel denklemleri çözemiyorum; Böyle bir örneği 

çözmedim, bu yüzden çözemiyorum; Matematiği almam vb. Nedeni basit - matematik 

derslerindeki öğrencilerin çoğu olumsuz düşünüyor. 

«Herkesten daha güçlüsün», «Bu görevi çözebilirsin», «Malzemeyi tekrarlayarak 

kolayca çözebilirsin», «Yapabileceğine inanıyorum», «Sen halledebilirsin», «Basit denklemleri 

çözebilirsin», «Olabildiğince yaz», «Yorum yapmaktan çekinmeyin», «Sana yol tarifi 

vereceğim» vb. Onlara böyle ifadelerle hitap ediyorum. Ayrıca grup halinde çalışmayı ve bu 

formun önemi hakkında konuşmayı teklif ediyorum. Matematik derslerimde matematik dersleri 

kullanmanın çok etkili olduğunu unutmayın. Aynı zamanda, sorumluluk duygusu grup üyeleri 

arasında paylaşılır, genel gerginlik olmasına rağmen, her öğrenci stresten izole edilir, grup 

üyeleri bir-birini destekler ve soruna daha iyi bir çözüm bulmak için çalışırlar. 

Öğrencilerle bu tartışmadan sonra çalışmaya devam etmeye karar verdiler. Zayıf, orta 

ve güçlü matematiksel algılara sahip öğrencilerden oluşan gruplar. Çalışma sayfalarındaki 

gruplara çeşitli görevler sunuldu. Her grup için bir lider seçildi ve çözüm için zaman ayarlandı. 

Değerlendirme kriterleri yönetim kurulunda gösterilmiş ve aynı zamanda öğrencileri 

bilgilendirmiştir. İş dağılımı gruplar halinde yapıldı. Grubun üyeleri işbirliği görevlerini 

çözmeye başladı. Görev koşulu tüm gruplar için aynıydı: Denklemi rasyonel olarak çözün. 

Değişiklik için olası değerlendirme aralığını yazın [N. Qəhrəmanova, 2016, s.89].       

İlk grubun görevi:          
2

3 5 6
0

2 2 4

x

x x x
  

  
 

  

İkinci grubun görevi:     
2

9 5 3

7 10 2 5x x x x
 

   
 

        

Üçüncü grubun görevi:  
1 1 4

2 2 2

x x

x x

 
 

 
 

      İşin çözüldüğü andan itibaren ekiplerin çalışmalarını gözlemliyorum. Öğrenciler birbirlerini 

kibarca dinler, sorunu çözebilen öğrenciler ihtiyaçda bulunan öğrencilere yardım eder, işi 

çözmede zorluk çeken öğrenciler kitaplarında not alır, teorik malzemni gözden geçirir ve ne 

olduğunu anlamaya çalışırlar. Görev tamamlandığında, her grup yazılı çalışma sayfalarının bir 

listesini gönderir. Güçlü öğrenciler ve zayıf matematiksel bilgiye sahip olanlar karşısında 

sevinç duygusu, sunum için hazır olduğu için açıktır. 

Çalışma Sayfası Yanıtları: 

     I grup:             
2

3 5 6
0

2 2 4

x

x x x
  

  
  

                                    
2

3 5 6
0

2 2 4

x

x x x
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2 4 ( 2)( 2) 0

2 0 2 0

2 2

x x x

x x

x x

    

   

  

 

Denklemin her iki tarafı ( 2)( 2)x x  - için tamamen aynı olan aşağıdaki denklemimiz var 

                                      3( 2) 5( 2) 6 0x x x      

                                       16 8 0 8 16 2x x x       

2x   yerilen denkleme çözüm olmadığı için. Yani, değişkenin olası değeri { }-dur.  

II grup:      
2

9 5 3

7 10 2 5x x x x
 

   
 

                     2 7 10 ( 2)( 5) 0x x x x       

                            2; 5x x     

Denklemin her yönünü ( 2)( 5)x x  -ye çarparsak aşağıdaki denklemi ala biliriz: 

                            
9 5( 5) 3( 2)

8 22 2,75

x x

x x

   

    
 

Denklemin kökü 2,75x    değişkenin olası değerler çoğunluğu {-2,75}-dir. 

III grup:                      1 1 4

2 2 2

x x

x x

 
 

 
   

       1 1 4
0

2 2 2

x x

x x

 
  

 
 

 ( 2)( 1) 2( 1) 2 4
0

2( 2)

x x x

x

     



 

2 12
0

2( 2)

x x

x

 



 

Denklemin paydası sıfır olan ve  0-dan farklı, açık oranı 0 olmalıdır.  

       2( 2) 0 2x x          

2

1 2
12 0 4; 3x x x x        

Yani, değişkenin olası değeri{-4; 3} olur.  

Çalışma her grupta çözüldü. Herkesin göreve % 100 çözümü olmadığı açıktır, ancak her 

öğrencinin görevde bir payı vardır. Görevi gruplar halinde özgürce çözen, çözüme yardımcı 

olan öğrenciler çözen ve çözemeyen öğrenciler olduğu göz önüne bulunduğunda, görevin bu 

üç tür öğrencinin olumlu duygularından kaynaklandığı sonucuna varabiliriz. 

   

   Bulgular  

   Matematiksel problemleri çözerken öğrencilerde olumlu düşünme yaratabilecek tüm 

didaktik olasılıkları tanımlamak ve bunları eğitim sürecinde dikkate almak gerekir. Ancak 

olumlu düşüneceğiz, olumlu dinleyeceğiz, olumlu davranacağız, ancak sadece bu durumda 

öğrencilerde bilişsel aktivite yaratmak ve düşünme süreçlerini geliştirmek mümkündür. 
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Sadece en güçlü öğrencilerin değil, aynı zamanda daha zayıf olanların da zihniyetini 

geliştirmek, öğrencilerde ele alınması zor olabilecek bir özgüven duygusu yaratmak 

mümkündür. Tanınmış bir eğitimci V.A. Suhomlinski: «Bir genç bir çiçektir ve güzelliği 

bitkilere nasıl davrandığına bağlıdır». 

İnsan beyni, söylediklerimizi sorgulamadan kabul eden bedendir. Onu yüklediğimiz her 

şeyi yapmaya çalışacak. Bu yüzden zihnimizi olumluya koymamız gerekiyor. Öğrencilerin ilgi 

ve isteklerini dikkate almalı ve başarıları için koşulları yaratmalıyız. 

Psikolojik hizmet, modern eğitimin organik bileşenlerinden biridir. Uygulaması, 

çocukların entelektüel yeteneklerinin, kişilik odaklı potansiyellerin, doğal fırsatların ve 

yeteneklerin, ilgi ve isteklerin, eğitim ve yetiştirme süreçleri ile zamanında gelişmesini sağlar. 

Öğrencilerin aktif bir bilişsel pozisyonunu sürdürebilmeleri için, öğretmenin her 

öğrenciye şefkatli, saygılı, bireysel bir tutum sergilemesi ve sınıf ortamına duyarlı olması 

gerekir. Öğrenciye saygı duymak, ona güvenmek, cevaplarını değerlendirmeyi reddetmek, 

yalnızca benlik saygısını ve öğretmene saygıyı artıracaktır. 

 

SONUÇ  

Uygulama, matematik öğretiminde olumlu düşünmenin eldeki görev için kritik 

olduğunu göstermektedir. Bu, bir yandan, beyin aktive edilirken öğrenci içinde motivasyon 

yaratır ve beyin gücünün etkileri zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Öte yandan, 

öğrenci farkında olduğunu özgürce ifade etmekten çekinmez, akranlarına çözüm arar, analiz 

eder, tahmin eder, yargılar, karşılaştırır ve doğru sonucu almaya çalışır. Pozitif düşünme, 

öğrenci ile matematiksel çalışma arasında karşılıklı bağımlılık yaratır. Öğrenci, görev 

tamamlanıncaya kadar vazgeçmeyecektir. En zor görevin bile gerçekleştirilebilecek bir görev 

olduğunu düşünüyor ve kendine değer duygusu yaratıyor. Göreve çözüm bir hedef haline gelir. 

Öğrenci cesurdur, karar verir ve böylece yaratıcı güce sahiptir. Kendi gücüne ulaştığını 

düşündüğünüzde, onları daha da keyifli hale getirir. Hayaller gerçek oluyor ve hayallerini 

gerçekleştiriyor. Bu öğrencilerin pozitif enerjilerinin çevrelerindeki öğrenciler üzerinde de 

olumlu bir etkisi vardır. Bu nedenle matematik öğretiminde olumlu düşünmek başarılı olmanın 

en iyi yoludur. 
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 ÖZET 

Son yıllarda, yeni eğitim programları disiplinlerarası iletişime odaklanmıştır. 

Yeniliklerin getirilmesi, eğitim alanında teknoloji uzmanlarının ve mühendis-pedagojik 

personelin eğitilmesini sağlamıştır. Bu hedeflere ulaşmak için, pedagojik teknoloji 

uzmanlarının eğitimi, yüksek öğretim kurumları ve eğitim merkezlerindeki deneyimli 

uzmanların desteğiyle yeni araçlar ve uygun mekanizmalar ile çalışabilmektedir. Eğitim 

alanındaki son çalışmalar, işgücü piyasasının gereksinimlerini karşılayan modern rekabetçi 

okulların oluşturulması için temel oluşturmuştur. 

Ülkemizde Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın «STEAM Azerbaycan» 

projesi 2019-2020 akademik yılından itibaren başladı. STEAM öğrenme yöntemi beş temel 

disiplinin öğretilmesini içerir. Bu öğretim yöntemi, işbirlikçi ve bütünleşik bir şekilde Fen 

(Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Sanat (Art), Matematik (Math) 

öğretimi fikrine dayanmaktadır. STEAM, günlük yaşamda ortaya çıkan sorunları çözmek için 

disiplinlerarası ve proje tabanlı öğrenme yoluyla bilgi, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve 

matematik uygulama yöntemidir. 

Matematik - herhangi bir problemi çözerken veri tabanının oluşturulmasında kesinlikle 

ihtiyaç duyulan bir ölçüm ve hesaplama bilimidir. Matematiğin medeniyet ve toplumun 

gelişiminde özel bir rolü vardır. Günlük problemlerin çözümü, bilginin çeşitli şekil ve 

içeriklerde işlenmesi, mantıksal anlama ve analiz, matematiksel becerilerin kullanımı ile 

mümkündür. Okul çağındaki yüksek matematiksel bilgi, gelecekteki eğitim, kariyer seçimleri 

ve mesleki faaliyetlerde insanlara yardımcı olur. Matematik çalışması, insanların entelektüel 

gelişimi ve pratik aktiviteleri için temel oluşturan ve yaşam olaylarının sistematik, tutarlı ve 

amaçlı kullanımı için algoritmik bir kültür de dahil olmak üzere bir bilgi kültürünün oluşumunu 

sağlayan bir düşünme yolu sağlar. 

STEAM derslerini öğreten öğretmen, entegre proje tabanlı öğrenmeyi kullanabilmeli, 

ekip çalışmasını etkin bir şekilde organize edebilmeli ve matematik, fizik, kimya, biyoloji ve 

teknoloji gibi farklı disiplinlerden öğretmenleri dahil edebilmelidir. STEAM öğretmeni de 

esnek, kendine güvenen, iletişimsel ve yaratıcı olmalıdır. 

STEM derslerinde matematiksel becerilerin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı:  

  4. sınıfta STEM ders planını geliştirmeye başlamak;                           

• STEM eğitimiyle ilgili literatüre katkıda bulunmak; 
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• öğrenciler için disiplinlerarası entegre derslerin ne kadar yararlı ve önemli 

olduğutanımlamak. 

 

Anahtar Kelimeler: STEAM Eğitimi; matematiksel beceriler; entegrasyon;  proje 

tabanlı öğrenme                

 

GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası» 

ölkəmizin təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyası üçün geniş imkanlar yaratdı. 

Beş strateji istiqaməti əhatə edən bu strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsilverənlərə və ən 

yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə 

dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemi yaratmaqdır. Strategiyanın 

reallaşdırılması ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaranmasını, informasiya 

cəmiyyətinin təşəkkülünü və ölkənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir [2]. Sərəncamda 

nəzərdə tutulanların, o cümlədən «Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmununun 

yaradılması», «Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və 

texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən 

yüksəknüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması» və «Müasir tələblərə cavab verən və ömür 

boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması» strateji xətlərinin həyata 

keçirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür [1]. Təhsilin həyatla əlaqələndirilməsinə 

imkan yaradan yeni layihələr hazırlanmış, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil təcrübələri öyrənilmiş 

və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan innovativ təlim modelləri hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. 

Cəmiyyətin tələblərinə uyğun səriştə əsaslı təlim proqramlarının, layihələrin həyata keçirilməsi 

bu gün də uğurla davam etdirilir.  

2006-ci ildə respublikamızda qəbul edilən  «Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil 

Konsepsiyası (Milli Kurikulum)»  təhsilə yanaşmanı dəyişdi. Yeni təhsil proqramlarında 

fənlərarası əlaqə xüsusi diqqət mərkəzinə gətirilmiş, yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi tələb 

kimi qoyulmuşdur. Təhsil sahəsində aparılan islahatlar, innovasiyaların tətbiqi pedaqoji sahədə 

texnoloqların, mühəndis-pedaqoji kadrların hazırlanmasına ehtiyac yaratdı. Hədəflərə çatmaq 

üçün ali təhsil müəssisələrində, təlim mərkəzlərində təcrübəli mütəxəssislərin dəstəyilə yeni 

alətlərlə, müvafiq mexanizmlərlə işləməyi bacaran pedaqoji-texnoloq kadrların hazırlanması 

həyata keçirilir. Son dövrlərdə təhsil sahəsində görülən işlər əmək bazarının tələblərinə uyğun 

rəqabətədavamlı modern məktəblərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Ölkəmizdə 2019-2020 tədris ilindən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

«STEAM Azerbaijan» layihəsinin tətbiqinə başlanmışdır. STEAM təhsil metodu beş əsas 

disiplinin birlikdə tədrisini nəzərdə tutur. Bu tədris metodu Elm (Science), Texnologiya 

(Technology), Mühəndislik (Engineering), İncəsənət (Art), Riyaziyyatın (Math) birgə və 

inteqrasiya olunmuş şəkildə tədris etmək ideyası üzərində qurulub. STEAM - Elm, texnologiya, 

mühəndislik, incəsənət və riyaziyyat sahələrində olan bilikləri gündəlik həyatda qarşıya çıxan 
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problemlərin həllində fənlərarası inteqrasiya və layihəəsaslı öyrənmə vasitəsilə reallaşdırma 

metodikasıdır.  

Bütün elmlərin açarı olan riyaziyyat STEAM təlimində də başlıca rol oynayır. 

Riyaziyyat - hər hansı problemin həlli zamanı məlumatlar bazasının (DATA) 

formalaşdırılmasında mütləq ehtiyac olan ölçmə və hesablama elmidir. Sivilizasiyanın və 

cəmiyyətin inkişafında riyaziyyatın müstəsna rolu var. Gündəlik həyati problemlərin həlli, 

müxtəlif forma və məzmuna malik informasiyaların emal edilməsi, məntiqi cəhətdən dərk və 

təhlil edilməsi riyazi  bacarıqların tətbiqi ilə mümkündür. Məktəb yaşlarında riyazi biliklərin 

yüksək səviyyədə mənimsənilməsi gələcəkdə təhsilin davam etdirilməsi, peşə seçimi və peşə 

fəaliyyətlərində insanlara yardımçı olur. Riyaziyyatın öyrənilməsi insanların intellektual 

inkişafına, praktik fəaliyyətinə zəmin yaradan təfəkkür tərzi formalaşdırır, həyatda baş verən 

hadisələrin sistemli, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə həll edilməsi üçün informasiya 

mədəniyyətinin, o cümlədən alqoritmik mədəniyyətin formalaşmasını təmin edir.  

Ümumtəhsil məktəbləri üçün riyaziyyat təliminin məzmunu onun məqsədləri əsasında 

müəyyənləşdirilir və şəxsiyyətin formalaşması üçün mühüm tələbləri ödəməlidir. Riyaziyyat 

təliminin məzmunu ümumtəhsil əhəmiyyətli olmalı və mütərəqqi dünyagörüşü 

formalaşdırmalı, orta təhsili başa vurmağı və ali təhsili davam etdirməyi təmin etməli, peşə 

seçiminə imkan yaratmalıdır. Riyaziyyatın istehsalatda və texnikada tətbiqi isə riyazi təlimin ən 

başlıca tələblərdən biri olmaqla müasir dövrün əsas tələblərindən birinə çevrilmişdir. Çünki, 

riyazi təhsil gələcək insanının hazırlanmasında və formalaşmasında böyük rol oynayır. STEAM 

dərslərinin reallaşmasında riyazı bilik və bacarıqların böyük rolu var. Şagirdlər STEAM 

dərslərində riyaziyyatın təhsildə və həyatda nə qədər faydalı, əhəmiyyətli və önəmli olduğunu 

dərk edirlər.  

  Məlumdur ki, təlim prosesində riyazi biliklər fəaliyyət nəticəsində əldə edilir. Məzmun 

standartlarının mənimsənilməsi fəaliyyət standartları vasitəsilə həyata keçirilir. Riyaziyyat fənn 

kurikulumunda fənnin tədrisi üçün beş fəaliyyət xətti əsas götürülür: Problemlərin həlli, 

mühakiməyürütmə və isbatetmə, ünsiyyətqurma, əlaqələndirmə və tətbiqetmə. Fəaliyyət xətləri 

şagirdlərə gündəlik həyatda lazım olan zəruri bacarıqların aşılanmasını təmin edir.  

STEAM əsaslı dərslərin tədrisi müəllimlərdən böyük pedaqoji ustalıq, metodiki hazırlıq 

tələb edir. Belə dərsləri tədris edən müəllim inteqrasiya olunmuş layihə əsaslı öyrətmədən 

istifadə etməyi bacarmalı, komanda işini effektli təşkil etməli, müxtəlif fənn müəllimlərini, o 

cümlədən riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, texnologiya müəllimlərini təlim prosesinə cəlb 

etməyi bacarmalıdır. STEAM müəllimi həm də çevik, özünə inamlı, ünsiyyətcil, yaradıcı 

olmalıdır.   

Bu araşdırma 4-cü sinifdə riyaziyyatın STEMlə tədrisindən bəhs edir. Müşahidələr 

əsasında riyazi bacarıqların dəyərləndirilməsi baxımından araşdırma apardım.  

Bu araşdırmanın aparılmasında məqsəd:  

• 4-cü sinifdə STEM dərs planının hazırlanmasına başlamaq; 

• STEM təhsili ilə əlaqəli ədəbiyyata töhfə vermək;  
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• fənlərarası inteqrasiyalı dərslərin şagirdlər üçün nə qədər faydalı və əhəmiyyətli 

olduğunu müəyyənləşdirmək.  

 

 Araşdırma 

 Araşdırma üçün Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən Hədəf liseyinin 4-ci sinfi seçildi. Dərs 

ilinin ikinci yarımili başlayandan riyaziyyat dərslərini müşahidə etdim. Sonuncu müşahidə 

etdiyim dərsin mövzusu «Bucaqların ölçülməsi və qurulması» idi. Reallaşacaq standartlar: 

«4.2.1. Uzunluğu, kütləni, tutumu, perimetri, sahəni, bucağı müvafiq vahidlər və alətlərin 

köməyi ilə müəyyənləşdirir. 4.2.5. Uzunluq, kütlə, tutum, perimetr, sahə, bucaq ölçmələrinə 

dair məsələlər həll edir». Dərsin məqsədi «Bucaqları növlərinə görə ayırır, ölçüsünü müəyyən 

edir. Bucaqları günyə və ya transportir vasitəsilə dəqiq ölçür» [4]. Mövzunun inteqrasiyası 

Azərbaycan dili və texnoloğiya fənlərinədir. Belə ki, şagirdlər: 

• Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və oxuduqları haqqında danışır (inteqrasiya Azərbaycan 

dili); 

• Detalları birləşdirməklə müxtəlif məmulat (məmulatlar) hazırlayır (inteqrasiya 

texnologiyadır).  

 Müəllim dərsə bir videoçarxın nümayişi ilə başladı. Belə başlanğıc şagirdlərin marağına 

səbəb oldu və onlarda fəallıq yaratdı. Şagirdlər videoçarxda gördüklərinə uyğun sinif otağında 

olan əşyalar haqqında fikirlər söylədilər.  

Sonra müəllim lövhədə tərəzi, metrə, xətkeş və transportir şəkli nümayiş edir və onların 

nə üçün istifadə olunduğunu soruşur. Uşaqlar həmin cihazların ölçmə məqsədilə istifadə 

olunduğunu deyir. Hətta hər bir cihazın hansı məqsədlə, o cümlədən bucaqların dərəcəsini 

ölçmək üçün transportirdən istifadə olunduğu cavabını verirlər.  

Müəllim: Bucaqlar necə qurulur?, Biz bucaq qura bilərikmi?, «Necə qura bilərik?», 

«Bacararıqmı?» kimi suallarla şagirdləri düşünməyə yönəltdi və bu günkü mövzunun 

«Bucaqların ölçülməsi və qurulması» olduğunu qeyd etdi. Mövzunun qısa şərhindən sonra 

şagirdlər bucağın növlərinə aid nümunələr göstərdilər. Onlar kitabı, otağın pəncərəsini, qapısını 

azca və ya daha çox açmaqla bucağın növləri haqqında fikir yürüdürdülər. Bu isə şagirdlərdə 

müəyyənetmə bacarıqlarının formalaşması deməkdir. Müəllim qeyd edir ki, bucaqları ölçmək 

və qurmaq üçün günyə və transportirdən istifadə edilir. Düz bucağı ölçmək və qurmaq üçün 

günyədən istifadə etmək əlverişlidir. 180°-yə qədər olan istənilən bucağı ölçmək və qurmaq 

üçün transportirdən istifadə etmək olar. 

  Şagirdlər əvvəl qrup şəklində, sonra isə fərdi olaraq tapşırıqlar icra edirlər. Tədqiqatın 

aparılması mərhələsində şagirdlər üç qrupa ayrıldı. Qruplara müxtəlif əşyalar təqdim edildi. 

Şagirdlər verilmiş əşyaların içərisindən bucaqları olan əşyaları müəyənləşdirməli, əvvəlcə 

bucaqları təxminetməli, sonra isə transportir və günyə ilə ölçməli və onları müqayisə 

etməlidirlər. Qruplara qiymətləndirmə meyarları və vaxt elan edildi. Vaxtın tamamında qruplar 

hazırladıqları işləri təqdim edirlər. Qrup işlərinin qiymətləndirilməsi zamanı dörd səviyyə üzrə 

hazırlanmış rubriklərdən istifadə edildi. Meyarlar tapşırıqların düzgünlüyü, əməkdaşlıq prosesində 

işləmə bacarığı, qrup üzvlərini və digər yoldaşlarını dinləmə bacarığından ibarət idi. 
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 Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərə üzərində bucaq ölçüləri qeyd edilmiş işçi 

vərəqlər paylanır. Onlar əvvəlcə təxminetməklə bucaqların çertyojunu çəkir, sonra isə çöplər 

vasitəsilə bucaqları qururlar. Çöplər yapışqan vasitəsilə işçi vərəqlərə yapışdırılır. Şagirdlərin  

riyazi bacarıqları onların praktik işlərinə görə dəyərləndirilir.   

 

Nəticə 

Fənyönümlü təhsil şagirdləri imtahanlara, təhsilin davamına hazırlayırdısa, 

şəxsiyyətyönümlü təhsil şagirdləri həyata hazırlamalıdır. Belə bir dilemma qarşısında qalan 

məktəblərimiz Təhsil Nazirliyi və özəl təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə 

dəstəklənir. Müşahidə apardığım STEM dərsləri şagirdlərimizin həyata hazırlanması işində 

böyük gücə malikdir. Riyaziyyat dərslərində əldə edilən  biliyin dərs prosesində tətbiqi, 

günümüz üçün lazım olan məhsulların hazırlanması şagirdlərimizin gələcək peşə seçiminə 

zəmin yaradır. Tətbiq prosesində şagirdlər müxtəlif problemlərlə qarşılaşırlar ki, bu da onları 

həyati situasiyalara hazırlayır, belə vəziyyətlərdə problemi həll etmək bacarıqlarına 

yiyələndirir. Ümumiyyətlə, məktəblərdə tətbiq olunan layihələr, o cümlədən STEM layihəsi 

üzrə keçirilən dərslər şagirdlərimizi gələcək uğurlu həyata hazırlayır. STEM dərslərində 

öyrənilən nəzəri biliklərin tətbiqinə böyük önəm verilir. Şagirdlər praktik tapşırıqlar yerinə 

yetirməklə nəzəri biliklərin tətbiq sahələrinin olduğunun şahidi olurlar. Onların təlim 

prosesində «toxunaraq» öyrəndikləri sonradan həyati bacarıqlara çevrilir. Dizayn əsaslı, layihə 

əsaslı dərslərdə yerinə yetirilən tapşırıqlar təhlilə, düşüncəyə, xüsusilə riyazi bilik və 

bacarıqlara söykənir [6]. Odur ki, riyazi biliklərin dərs zamanı və eyni zamanda dərsdənkənar 

vaxtlarda da əldə olunmasına əlverişli şərait yaratmaq lazımdır. Riyazi bilikləri araşdırmaqla, 

anlamaqla əldə etməkdə müxtəlif mənbələrdən - mətndən, internetdən, kalkulyatordan istifadə 

etmək bacarıqlarının  olması da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Riyaziyyatdan öyrəndiklərini real 

həyat problemlərin həllində istifadə edə bilmək qabiliyyətinı aşılayan STEM təlimi 

şagirdlərimizin həyata hazırlanmasında böyük rol oynayacaqdır. STEAM şagirdlərdə problem 

həll etmək, tənqidi təfəkkür, müstəqil təfəkkür, təşəbbüskarlıq, liderlik, komanda işi, ünsiyyət, 

məhsuldarlıq, yaradıcılıq, rəqəmsal savadlılıq kimi vacib və əhəmiyyətli bacarıqları inkişaf 

etdirir.  
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XƏLƏC ETNOSU, DİLİ VƏ MƏDƏNİYYƏTİ 

 

Dos. Dr. Ruslan ABDULLAYEV 

İmadəddin Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu, Türk Dilləri Şöbəsinin Aparıcı Elmi İşçisi, 

Filologiya Üzrə Fəlsəfə Doktoru 

ÖZET 

Türk dillərindən biri biri hesab olunan Xələc dilinin özünəməxsus hər hansı bir ədəbi dili 

yoxdur. Ona görə də bu dildə yazılı ədəbiyyat da yoxdur. Şifahi ədəbiyyatı isə araştırılıb 

toplanılmamışdır. 

Onların yaşadıqları dövlətlərdə bu dildə kitab və ya jurnal nəşr olunmur. Uzun illər 

Azərbaycanda yaşayan Xələclər Azərbaycan dilinin təsiri altında qaldığına görə bu dil ancaq 

yaşlı Xələclilərin danışığında, yaddaşında qalmışdır. Müasir dövrdə isə fars dilinin ağır və hər 

tərəfli təsirinə məruz qalaraq tamamilə və yavaş-yavaş yox olmağa üz tutmuş vəziyyətdədir.  

Hal-hazırda İranda yaşayan yaşlı-qocaların əksəriyyəti iki dillidir. Xələc dili ilə yanaşı fars 

dilindən də gündəlik ünsiyyətdə istifadə edirlər. Onların uşaqlarının çoxu isə xələc dilini heç 

bilmir. Burada Farslaşma siyasəti nəticəsində, demək olar ki, bir-iki nəsil sonra bu dildə danışan 

heç kim qalmayacaqdır.  

Xələclərin assimiliyasiyası digər İran xalqları və xüsusilə də türklərin farslara qaynayıb-

qarışması çərçivəsində həyata keçirilir. Bunlar da digər İran türk xalqalrı kimi fars 

mədəniyyətində xor görülmüşdür.  Xələc dili türk dilləri arasında son dövrlərdə tədqiqata cəlb 

edilən  dil hesab olunur. Qədim türk dilinin xüsusiyyətlərini özündə ən yaxşı şəkildə qoruyub 

saxlayan dil hesab edilən Xələc dili qədim terk dili Arqu dilinin davamı hesab olunur və 

Göytürk abidələrinin  dilinə çox yaxındır.  Xələc dilinin mənşəyi hesab olunan Arqu dilinin adı, 

ilk dəfə 759-780-ci illərdə  Orta Asiya Mani dini mətnlərində keçir.  Bir sıra tədqiqatçıların 

fikrinə görə VIII-XI əsrlər arasında Arqular Oğuzlara bağlı Xələc qurupunun yaxınlığında 

yaşayırdılar və zaman keçdikcə onlardan ayrılaraq bugünkü adları olan Xələc adını özlərinə 

götürmüşlər. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə isə qədim türk dili olan Xələc dili, Oğuz dillərindən 

deyil və Çuvaş dili kimi ayrıca türk dillərinin müstəqil bir qolu hesab olunur. 

Xələc dilinin bir neçə dialekt və şivəsi vardır. Bu dialektlər arasındakı mövcud fərq, 

Təlxab dialektində olduğu kimi, bəzən o qədər böyük olur ki, Xələc tək bir dil deyil, türk dilləri 

ailəsinin “Xələc Dilləri Altqurupu” olaraq təsnifatın daha uyğun ola biləcəyi düşüncəsini ortaya 

atan dilçilər də olmuşdur. Nəticədə, deyə bilərik ki, Xələc dili Azərbaycan dilinin hər hansı bir 

dialekti də demək düz deyil. Bu məqalədə məqsədimiz Xələc dilini tarixi, dil xüsusiyyətlərini 

öyrənməkdir   
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Giriş 

Alimlər dünyada 6700 yaxın dilin mövcud olduğunu qeyd edirlər. Bu dillərdən yalnız 

beş faizi sənədləşdirilib, fəal istifadə edilir. Hazırda mövcud olan dillərdən 28 faizində cəmi 

1000 nəfərə qədər adam danışır. Bu da o deməkdir ki, həmin 28 faiz son dərəcə təhlükə 

altındadır. Bu kiçik xalqların dillərinin qorunub saxlanması sivilizasiya üçün olduqca mühüm 

hesab edilir.  

Niyə? Bu sualın cavabını Harvard Universitetini bitirmiş dilçi alim və Məhv olmaq 

Təhlükəsi ilə üzləşmiş Dillər İnstitununun direktoru Qreqori Anderson belə bir bənzətmə ilə 

cavab verir:  

- Təsəvvür edin ki, hansısa ulu əcdadınızı yuxuda görürsünüz, onunla hansı dildə 

danışacaqsınız? Böyük ehtimalla o, indi sizin danışdığınız dili heç başa düşmür. Beləliklə də 

kiçik dilləri danışan adamların öz tarixləri ilə əlaqəsi tam kəsilir. 

 Təhlükə altında olan dillərdən biri də İranda yaşayan Xələclərin dilidir. Xələclər İran və 

Əfqanıstanda danışılan bir türk dilidir. Xələclərin tarixi keçmişinə nəzər salsaq bu xalqın 

haradan gəldiyini, hansı türk soylarından olduğu aydın olar.  

Xələc sözünün mənası haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur.  

1. Xələc toponiminin linvistik təhlili 

Xələc tayfası çox qədimdən Xorasan və İranda yaşayan qədim türk xalqlarındandır. 

Onların adları ilə bağlı  Əbdülqazi Bahadır Xan ağızdan-ağıza söylənən aşağıdakı misalı nəql 

edir: 

“Birinci türk xaqanlarından Oğuz xan İrana səfər edərkən, əsgərlərindən biri geridə 

qalır, çünki yük heyvanı ölür və qarısı (qadını) da ikicanlı olur. Haman əsgəri xaqanın hüzuruna 

gətirirlər. Xaqan geridə qalmağın səbəbini öyrənir və bilir ki, onun qarısı (qadını) bir cocuq 

doğmuş ki, ac anasında süd olmadığından dolayı, acından əziyyət çəkməkdədir. Oğuz xan 

(haman əsgəri xidmətdən azad etmiş, əlavə olaraq ona mal və azuqə bağışlamışdır və çocuğu 

da “Qal-ac” deyə adlandırmışdır. Qalac və ya Xalac (xəlic, qəliç, xaliç) haman Qalac çocuğun 

övladlarıdır”. 

Nəcib Asim deyir ki, “qalac” – qədim türk dilində ayrı-ayrı yazılırdı: “qal-ac”. Ona görə 

bu sözün mənasını təyin etmək çətindir. Haman mühərririn dediyinə görə , VI əsrdə qalacları 

romalılar “xalatı, xıdayı, xaladayı” adlandırırdılar: bu da türkcə “kalıc” sözünün tərcüməsidir. 
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Moğolların hücumu zamanı bir çox qalaclar tələf edilmiş, bir qismi isə  Azərbaycana 

köçürülmüşlər. Onlar Azərbaycanda aşağıdakı kəndlərdə yaşamışlar. 

Göyçay qəzasında – Xalac, Xalacxanıslı; 

Cavad qəzasında – Xalac 

Zəngəzur qəzasında – Qalaç və Xalac (Vəlili, 1993, s.43)  

Mahmud Kaşğarıya  görə Xələclər Oğuz Türklərindən ayrılan iki oymağın 

birləşməsindən əmələ gəlmişdir. “Divani Lüğətit-Türk”də  Xələc adının Oğuz Kağan 

Dastanında danışılan bir hadisə ilə bağlı olaraq danışılan kal aç “aç kal” sözündən gəldiyi 

vurğulanır və Xələclər haqqında belə məlumat verilir: “Türkmənlər əslində 24 qəbilədən 

ibarətdir. Lakin iki qəbilədən ibarət olan Xələclər, bəzən bunlardan ayrıldıqları üçün özlərini 

Oğuz saymırlar, əsil olan budur.” Azərbaycanlı tarixçi “Zeynəl Abidin Şirvani” 1800-cü illərdə 

Azərbaycandakı Xələclərin Hənəfi Sünni məzhəbində olduqlarını yazır. Şimali Azərbaycanda 

Abşeron, Qubadlı, Şərur, Salyan və Ucar bölgələrində də Xələc kəndləri vardır. 

Xələc- Qubadlı rayonunda kənd. Bərgüşad çayının sahilində, dağlıq ərazidədir. Səlcuq 

oğuzlarının xələc tayfasının adını əks etdirir.  

Xələc-  Dəvəçi rayonu ərazisində çay. Ataçayın qolu. Çayın adı Səlcuq oğuzlarının xələc 

tayfasının adındandır. Bəzi ədəbiyyatlarda Xalanı, Xələncə yazılış formalarına da rast gəlinir.  

Xələc-  Salyan rayonunda kənd. Cənubi-Şərqi Şirvan düzündədir. Əvvəllər iki müstəqil 

kəndlərdən-Aşağı Xələc (1965-ci ildən Yenikənd) və Yuxarı Xələc (1965-ci ildən Xələc) ibarət 

idi. Mənbələrə görə, kəndin əhalisi XVIII əsrin 20-ci illərində Şamaxıdan gəlmələrdir. Əvvəllər 

köçəri həyat sürmüş, yazı Zəngəzurda, Üçtəpə yaylaqlarında, qışı Mil və Muğan düzlərində 

keçirmişlər.  

Xələc-  Şərur rayonunda (Nax.MR) kənd. Arazboyu düzənlikdir.  

Xələc-  Ucar rayonunda kənd, Şirvan düzündədir (Kazımov, 2008, s.500).  

A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində Xələclər haqqında belə deyir: Şəkidə, Şirvanda 

Qaraqoyunlu, Xələc və sair bir çox tayfalar vardır. Bunlar İran və Rum ölkələrində sakin olan 

tərəkəmə və sair elat kimi, türk tayfalarındandır. (Bakıxanov, 2010, s.27) 

Mehmet Ölmez tədqiqatlarında Xələclər haqqında belə qeyd edir. “Tarixdə Xələclərin 

adını ilk dəfə çəkən İslam Coğrafiyaçıları olmuşdur. IX və X əsr mənbələrinə görə Xələclər 

Seyhunun bu tayında, Əfqanıstanda yaşayan köçəri xalqlardan ibarətdir. Qışlaqları Talas 

bölgəsində, Sır Dərya kənarında yerləşir. Əl-Xarəzminin “Mafatih əl-ülum” əsərində  Xələc və 

Kancina türkləri Eftalitlərdən törəyən boylar olaraq göstərilir. Bu məlumatlara əsaslanan Josef 

Markwart də müasir dövrdə qəbul edilməyən fikirlər irəli sürmüşdür. Onun fikrinə görə 

Xələclər bir Hind-Avropa boyu, Sakalardan törəyən, türkləşmiş bir xalqdır. Nizamül-mülkün 
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“Siyâsətnamə”sində Səlcuqlular dövründə Alptekinin Sebüktekini vergi yığmaq və əlaqələri 

inkişaf etdirmək məqsədi ilə Xələc və Tümənə göndərdiyini yazır. Bu məlumatlar Xələclərin 

türk olduğunu sübut edir. Bir Özbək boyunun adı da Rus hərfləri ilə Galaçi olarak qeyd olunur. 

Bunların adı da Xələclərin yaşadığı ərazidən alınmış ola bilər.  

Bugünkü Xələclər Mərkəzi İranda, Tehranın cənub qərbində, Sultanabad ilə Save 

(Həmədan ilə Kom arası) arasındakı bölgədə yaşayırlar. Burada təxminən 46 kənddə Xələc 

dilində danışılır. Doerferin 1991-ci ildə çap olunmuş məqaləsində  24 000 adamın Xələc dilində 

danışdığı yazılmışdır. Xələclərin əsl sayını müəyyən etmək isə olduqca çətindir. Çünki onların 

bir hissəsi Azərbaycan, bir hissəsi də fars dilində danışırlar. Xüsusilə gənc nəsildən Xələc 

dilində danışanların sayı yox deyiləcək qədər azdır. Dr. Cavad Heyətin 1988-ci ildə “Varlıq” 

jurnalında çap olunan bir məqaləsində isə kəndin sayı 57, danışanların sayı 30000 olaraq qeyd 

olunmuşdur. (Ölmez, 1995, s.15-16) 

 Sonel Bosnalı Xələc dili ilə bağlı öz araşdırmalarında belə qənaətə gəlmişdir.  İranda 

çox az sayda əhali (təxminən 20 000) tərəfindən danışılan Xələc dili, yox olma prosesinin 

sürətlə irəlilədiyi və yaxın gələcəkdə yox olma təhlükəsi ilə üz-üzə olan türk dillərindən biridir. 

Özünə aid bir əlifbası, ədəbi dili, ədəbiyyatı və məktəb dərsliyi olmayan, buna görə də istifadəsi 

və funksiyaları olduqca məhdud olan bu dilin istifadəçi sayının hər keçən gün azalmaqda 

olduğu məlumdur. 

Xələc dilinin istifadəsinin azalma prosesinin üst səviyyədə olduğu və 2020-ci ildə ölü dil halına 

gələcəyi Doerfer (1999: 303-310) tərəfindən 1970-ci illərdə irəli sürülmüşdür. Digər tərəfdən, 

fars dilindən keçən vacib elementlər bu dilin orijinal quruluşunda ciddi dəyişikliklərə səbəb 

olmuşdur. Fars dilinin təsiri ilə fonetika və leksikada mühüm dəyişikliklərə məruz qalan Xələc 

dilinin qrammatik quruluşunun da çox əhəmiyyətli ölçüdə kopyalama olduğu fikiri də 

məşhurdur.(Bosnalı, 2010, s.67-88)  

2. Xələc ləhcəsinin xüsusiyyətləri 

Azərbaycanının görkəmli türkoloqu Fərhad Zeynalovun fikrincə Xələc dilində 

danışanlar ən qədim türk elementlərini (oğuz-səlcuqdan əlavə, qıpçaq elementlərini də) 

mühafizə edən Azərbaycan dilinin dialekt nümayəndələrindən ibarətdir. Onlar mərkəzdən, buna 

müvafiq də başqa dillərin təsirindən uzaq olduqları üçün, xüsusilə bu dildə tədrisin, sabit imla 

qaydalarının yoxluğu ilə əlaqədar olaraq, uzun müddət qədim türk elementlərini mühafizə edə 

bilmişlər. (Zeynalov, 1972, s.45-46) 

Mehmet Ölmez Xələc dili ilə bağlı aparılan tədqiqatlar haqqında belə qeyd edir “Xələc 

dili ilə bağlı üç tədqiqatın adını çəkə bilərik. İlk tədqiqat işi olan “Khalaj Materials” də ilk dəfə 

Xələc dilinin lüğəti hazırlanmış, bundan ardınca ikinci olaraq “Xələc dilinin Harrab dialekti”nə 
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aid ilk lüğəti təqib edir. Nəhayət son olaraq, Xələc dilinin lüğət tərkibi ilə bağlı Doerferin 1987-

ci ildə çap etdirdiyi tədqiqat işi gəlir. Xələc dili ilə bağlı tədqiqat işləri hələ də G. Doerfer və S. 

Tezcan tərəfindən aparılır. 

Bildiyimiz kimi Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların özlərinə xas 

dialektləri mövcuddur. Burada yaşayan azərbaycanlıların dialektləri Böyük Rəsuloğlu 9 

ləhcəyə bölmüşdür.1 

1. Təbriz ləhcəsi 

2. Qaradağ ləhcəsi 

3. Yamçı ləhcəsi 

4. Uyğur ləhcəsi 

5. Marağa ləhcəsi 

6. Ərdəbil ləhcəsi 

7. Zəncan ləhcəsi 

8. Həmədan ləhcəsi 

9. Xələc ləhcəsi 

Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dilində məktəb 

olmadığına görə buranın özünəməxsus ədəbi dili hələ ki, formalaşmayıb. Güman edirəm ki, bu 

ərazidə yaşayan türklərin ədəbi dili olmadığı üçün ləhcələr arasında böyük fərq özünü 

göstərəcəkdir. Düzdür,  İranda Azərbaycan dilində radio və televiziya verilişləri verilsə də 

burada istifadə edilən dili əsl ədəbi dil hesab etmək olmaz. Çünki hər hansı bir normaya, qayda-

qanuna tabe deyil. Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün bu gün Şimali 

Azərbaycanın qəzet və jurnallarının eləcə də, radio və televiziya verilişlərinin dili burada olan 

9 ləhcə üçün nümunəvi ədəbi dil ola bilər. 

 Xələc ləhcəsinə gəlincə isə bu ləhcədən Şimali Azərbaycanın yuxarıda qeyd etdiyimiz  

(Xələc- Şərur rayonunda (Nax.MR) kənd. Arazboyu düzənlikdir. Xələc-  Ucar rayonunda kən. 

Şirvan düzündədir Xələc-  Salyan rayonunda kənd. Cənubi-Şərqi Şirvan düzündədir. Əvvəllər 

iki müstəqil kəndlərdən-Aşağı Xələc (1965-ci ildən Yenikənd) və Yuxarı Xələc (1965-ci ildən 

Xələc) ərazilərində yaşayan azərbaycanlılar da istifadə etmişlər,  lakin zaman keçdikcə bu ləhcə 

Azərbaycan ədəbi dilinin təsirinə məruz qalaraq ölüb getmiş yalnız yaşlı nəsillin yaddaşında az 

miqdarı qalmışdır. M.Məmmədov qeyd edir ki, Şimali Azərbaycanın Cənub bölgələrində 

yaşayan  Xələclilərin yaşlı nəsli əsasən üç dillidir. Belə ki onlar Xələc ləhcəsi ilə yanaşı 

Azərbaycan və talış dillərini də bilir bu dildə danışırlar.(Məmmədov, 1973, s.5) Azərbaycanın 

                                                           
1 http://sarigelin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=205:gueney-azrbaycanda-tuerk-
lhclr&catid=38:nesr&Itemid=66 
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digər bölgələrində yaşayan Xələclərin özlərinə xas ləhcələri isə artıq mövcud deyil. İranda 

yaşayan Xələclilər əsasən Şəhriyar, Kərəc, Tehranın cənub ovalarında yaşayan Türkərə, 

Sayınqala, Qumun qərbi və Sələfcəqandan Əraka, Xumeyinə çatmamışdan, Azna Alıgüdırzın 

yaxınlarına qədər olan kənd və qəsəbələr, Məhəllatdan Təfrışın ətrafına oradan Lorustanla 

Xələcestanə bir-birindən ayıran dağlara qədər uzanan bölgələri əhatə edir.2 Onu da qeyd edək 

ki, bu bölgələrdəki şəhərlərin hamısı iki dillidir. Ancaq Təfriş şəhəri türk dilli əhali ilə əhatə 

olunmasına baxmayaraq orada Türk dilinə danışan yox deyəcək qədər azdır. Əvvəllər Sava və 

Ərak kimi şəhərlərdə yaşayanların hamısı Türk dilində danışırdı, ancaq onlar bu gün iki dilli 

şəhər olaraq yavaş-yavaş farslaşmaqdadırlar. 

Xələc dilində də Həmədan ləhcəsinin xüsusiyyəti vardır. Ancaq bu xüsusiyyətlə yanaşı 

bu dildə həm dil qaydaları pozulur, həm də ahəng qanunu, hətta mənşəyi Türkcə olan sözlərdə 

belə pozulur. Bu barədə Türkcə olan sözlərə diqqət edək. Məsələn, “Atlara” Atlər, “Qazanca” 

qəzənc dedikləri kimi “əriyə” zərdalı, “Cəvizə” (yəni qoz) Gerdu deyirlər. Bu barədə bu 

ləhcənın Xorasan (Qoçan-Bocnurd-Dərrə qəz) ləhcəsınə nə qədər yaxın olduğu məlumdur. Bir 

başqa məsələyə də toxunmadan keçmək olmaz. O da bu ləhcənin danışıldığı bəzi bölgələrdə, 

xüsusən, Ərak ətrafında yaşayanların istifadə etdiyi sayların xüsusiyyətidir. Belə ki, o bölgədə 

yüz yerınə iki əlli, yüz əlli yerınə üç əlli,… və minə on yüz deyilir.3 

Ana Altayca *padak "ayak" > Xələc dilində  hadak = Türk dilində  adak 

 Ana Altayca *pat "at" > Xələc dilində hat = Türk dilində at 

 Ana Altayca *pōt "od, ateş" > Xələc dilində  hōut = Türk dilində ōt 

Xələc dilində heb "ev" = Qədim türk dilində eb = [damga] eb [/damga] 

 Xələc dilində  hat "at" = Qədim türk dilində at = [damga] at [/damga] 

Xələc dilində haç- "açmak" = Qədim Türk dilində aç- = -[damga] ch [/damga] 

 Halaçça had- "ayırmak" = Eski Türükçe ad- = -[damga]ad[/damga]4 

Xələclər son illərə qədər köçəri olsalar da bu gün oturaq həyata keçiblər. Xələclər, 

xüsusi ilə XX əsrdə başda farslar olmaqla sürətlə qonşu xalqların tərkibində ərimişlər. Müasir 

dövrdə qocaların əksəriyyəti iki dillidir və fars dilində danışırlar. Uşaqlarının çoxu isə Xələc 

dilini heç bilmir. Davam edən sürətli farslaşma axımı nəzərə alınırsa arxayınlıqla, deyilə bilər 

ki, bir-iki nəsil sonra bu dili danışan heç kim qalmayacaqdır .  

                                                           
2 http://sarigelin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=205:gueney-azrbaycanda-tuerk-
lhclr&catid=38:nesr&Itemid=66  
 
3 http://sarigelin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=205:gueney-azrbaycanda-tuerk-
lhclr&catid=38:nesr&Itemid=66  
4 http://turkcesivarken.com/yazismalik/index.php?action=printpage;topic=1619.0  
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Xələclərin assimilyasiyası digər İran xalqları və xüsusi ilə türklərin assimilyasiyası 

çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Bunlar da digər İran Türkləri kimi fars mədəniyyətində xor 

baxılmışdır.5 Bir fars atalar sözündə belə deyilir: “Zəbane Xər ra Xələc Danəd”. “Eşşəyin dilin 

Xələc başa düşər”. 

3. Başqa millətlərdə assimilyasiya olan xələc xalqları: 

 Xələclər tarix boyunca öz adlarını qoruyaraq ya da unudaraq birlikdə yaşadıqları qonşu 

xalqlarda əriyiblər. Fars, Türk, Pəştun, Hind, Türkmən və Özbək bu xalqlardan bir neçəsidir. 

İrana gəlib yərləşən Xələclərin mütləq əksəriyyəti də məntəqədəki fərqli xalqlarda əriyərək, bu 

millətlərin Xələc əsilli alt quruplarını təşkil formalaşdırmışdır:  

a- Türkləşmiş Xələclər: Xələclərin Qərbi İran, Azərbaycan və Anadolu'ya ilk gəlişləri 

Türkmən Səlcuqlu dövləti dövründə olmuşdur. Monqolların hücumu zamanı bir çox Xələc 

xalqı məhv edilmişdir. XIV əsrdən başlayaraq Monqol hücumu ilə birlikdə Hindistan-

Əfqanistan və İran Xələc qruplarından bir hissəsi ikinci yol olaraq Orta və Qərbi İrana və 

Azərbaycana, Cənub Qafqaza və Anadoluya gəlib buralarda sığınacaq tapıblar. 

Monqol dövründə Xələclərin Azərbaycanın Sava (Savə şəhəri İranın Ərak bölgəsinin 

şimalında yerləşən şəhər) və Avəc (İranın Qəzvin ostanında şəhər) bölgələrində yaşadığı 

məlumdur. 1636-1638-ci illərdə Avropalı səyyah Olearus Azərbaycanın Muğan düzündə 

Xələclərlə qarşılaşdığını yazır. Bunların Azərbaycanın Sava bölgəsindən şimala doğru köç 

etdikləri ehtimal olunur. 1748 və 1783-cü ildə yazılan “Mocməl ül-Təvarix pəs əz Nadir” və 

“Tarix-i Cahan Guşa” kitablarında Azərbaycanın Sava bölgəsi (bugünkü Xələcistan) Xələclər 

haqqında məlumatlar verilmişdir.6  

 Xələclər İranda yaşayan Türk xalqının etnogenezində rol oynamışlar. Urmu ətrafında 

bir neçə və Cənubi Azərbaycanın başqa bölgələrində Xələc adında 5 kənd daha vardır. Bütün 

Azərbaycan və İran ərazisindəki Xələc adlı- etnik tərkibli xalqalrın yerləşdiyi mərkəzlərinin 

sayı yüzə yaxındır. Tarixdə Azərbaycanda yerləşən xüsusi ilə Əraq-i Əcəm bölgəsində yaşayan 

Xələclərin hamısı (Farslaşanlar və Xələcistan bölgəsində hələ də yaşamaqda olan öz dillərini 

qoruya bilmiş kiçik Xələc quruplarını saymasaq) Azərbaycanın tərkibində ərimişdir. Bu gün bu 

bölgədə yaşayan və Azərbaycan danışan bu insanlar özlərini ümumiyyətlə Xələc soylu xalq 

sayırlar. 

Xələclərin bir hissəsi Cənubi İranda Türk Qaşqay tayfası arasına girərək tamamilə 

Qaşqaylaşmış-Türkləşmişdir. Bunların dili Azərbaycanın Urmu dialekt dili və Afşar dialekt dili 

ilə eynidir. Bu qrup hələ də köçəri həyat tərzi keçirirlər. Hətta Qaşqayları bütöv olaraq tarixdəki 

                                                           
5 http://xelec-turk.blogspot.com/2006/07/xlclr-v-xlcistan-dada-qaraqoyunlu.html 
6 http://xelec-turk.blogspot.com/2006/07/xlclr-v-xlcistan-dada-qaraqoyunlu.html  
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Xələclərin davamı kimi qəbul edən tədqiqatçılar da olmuşdur. Xələclərin öz rəvayətlərinə görə 

“Qaşqay” eli, “Sava Xələcləri”ndən “Xələc Şahilu” oymağının, Fars əyalətindəki Türkman 

(Türk) oymaqlarını öz başına yığması ilə yaranmışdır. Bundan başqa Cənubi Azərbaycanın 

Xələcistan bölgəsində yaşayan Xələclərin də Cənubi İrandan buraya köç etdikləri rəvayət edilir.  

Daha qərbdə Azərbaycandan Şərqi Anadolu və Qara Dənizin cənub sahilləri ətrafına 

köç edən Xələclərin hamısı türkləşib və onlardan günümüzə təkcə çox sayıda “Halac”, 

“Halaclı”, “Halaclar”, “Halacoğlu” kimi adlar yadigar qalmışdır. Anadoluya keçən Xələclərin 

başçıları ilk dəfə Türkmən Səlcuqlu dövründə buraya gəlib yerləşmişlər. Xələclərin bu 

məntəqənin Türkləşməsində mühim rol oynadıqları iddia edilmişdir. 

b- Farslaşmış Xələclər: Xələclər X əsrdən əvvəl Ceyhun çayının qərb və cənubuna 

keçərək bugünkü İranın şərqi və Əfqanistanın cənub bölgələrinə yayılmışlar. 1181-ci ildə 

Türkmən Səlcuqlu dövründə İranın Fars Ostanı Atabəyi ordusunun başçısı Tacəddin Xələc 

olmuşdur. Türki Qəznəli və Türkmən Səlcuqlular dövründə İran və Xorasan şəhərlərində 

Xələclərin yerləşdiyi qeyd edilir. Cənubi Əfqanistan, Pakistan və Hindistanda olduğu kimi 

burada da Xələclərin köçəri həyat tərzi yaşadıqları və ya xüsusi hərbi qüvvə olaraq tabe 

olduqları dövlətlərin ordularına xidmət etdikləri qeyd olunur. 

1375-ci ildə Türkləşmiş Moğol Cəlali sülaləsindən Sultan Hüseyn dövründə qərbi İran 

Xələcləri Elxanilərdən Əhməd Xələcin güclü bir hərbi birliyə sahib olduğu məlumdur. Bunlar 

Teymur şahın dövründə Sava, Qum və Kaşan ətrafına yerləşmiş Xələclərdən formalaşmışdır. 

İranlı şair Ubeyd Zakani İranın Şiraz şəhəri ətrafındakı “Vəhşi Kürd, Türkman (Türk) və 

Xələclər”dən bəhs edir. 

Tarixdə Xorasan və İranın başqa bölgələrində Kaşan, Fars (İqlid, Şiraz, Abadə), 

Kirman, Əstərabad və s. Məskunlaşdığını bildiyimiz Xələclərin hamısı, hətta Cənubi 

Azərbaycanın Əraq-ı Əcəm adlanan bölgəsində yaşayanlar Farslaşmış və ya başqa İran 

xalqlarının tərkibində ərimişdir. İrana gələn Xələclərin çoxsunu təşkil edən bunların bir hissəsi 

hələ də “Xələc/i”, “Qilic/Xanli” kimi öz Türk soy adlarını qoruyub saxlamlışlar.  

Cənubi Azərbaycanın Zəncan ostanında da bu dildə danışan insanların yaşadığı iddia 

edilmişdir.7 

c- Əfqanlaşmış-Hindləşmiş Xələclər: Türkmən Səlcuqluların tarix səhnəsinə meydana 

çıxışından çox əvvəl, Xələclərin Hərat bölgəsi ətrafında məskunlaşdığı qeyd olunur. Xəlci 

(Khalji, 1290-1320) olaraq bilinən Hindistan Xələc Sultanlığı bunların qurduğu bir dövlətdir. 

870-ci ildə İrani Səfərilər sülaləsinin dövlət qurucularından Yəqub Leys Kabulun yerli 

                                                           
7 http://xelec-turk.blogspot.com/2006/07/xlclr-v-xlcistan-dada-qaraqoyunlu.html  
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hakiminə qarşı etdiyi hücumda Əfqanistandakı çox sayıda Xələc və başqa Türki xalqlarını 

öldürmüşdür. Xələclər ilə Cənubi Əfqanistanda İrani Samani dövründə də qarşılaşırıq. Bu 

dövrlərdə onlar Curcan və Bust bölgələrində məskunlaşmışlar. 995-ci ildə Əfqan (Pəştu) və 

Xələclər Türk Qəznəli ordusunun iki əsas sütunu sayılırdılar. 1040-cı illərdə Xələclər Türk 

Qəznəli Sultan Məsuda qarşı üsyan çıxarmışlar. Xorasan Xələclərindən bir hissəsi Türk 

Qəznəlilər və Qorluların xidmətinə girmiş, daha sonralar Türk Qəznəlilər dövləti və Qorluların 

Hindistana elədikləri axınlara qatılmışdır. Hindistanın fəthində iştirak etmiş İslamın Bənqal və 

Şərqi Hindistana girməsində əsas rolları olmuşdur.  

Qorlu dövlətinin məğlubiyyəti və Dehli Türk Sultanlığının qurulmasından sonra da 

Bənqaldakı Xələclərin əhəmiyyəti azalmamış, hətta davamlı olaraq artmış və dövlətin həssas 

məqamlarını öz əllərində saxlaya bilmişdir. Türk Dehli Sultanlığı dövründə gücləri artan 

Xələclər, axırda iqtidarı öz əllərinə keçirmişlər. Qılzay oymağından Piruz Şah Xələc ilə 

başlayan və 1202-1320-ci illərdə Əlaəddin Xələci ilə bitən qıssa dövr Xələc Dehli Sultanlığının 

ən parlaq dövrü olmuşdur. Bu dövr, Xələc-Dehli Sultanlığı (Khalji) (1290-1320) olaraq bilinir. 

1436-1531-ci ildə Malvada da Mahmud Xələci tərəfindən bir Xələc Sülaləsi qurulmuşdur. 

Çingiz Xanın istilası ilə Cənubi Əfqanistan Xələclərinin bir hissəsi Hindistana keçib bir 

hissəsi isə Türk Xarəzmşahlar imperatorluğuna qatılıb Monqollara qarşı müharibələrdə iştirak 

etmişdir. 1222-ci ildə Xarəzmşah Cəlaləddinin orduları Pərvanda Monqolları məğlub etmişdir. 

Bu ordunun sol cinahını sərkərdəsi Xələc idi. 

Tarixdə Əfqanıstan (Qəznə, Curcan, Bust və s.) də yerləşmiş Xələclərin hamısı yerli 

xalqlarda əriyərək yox olmuşdur. Əfqanıstanda Pəştun(Afqan)lardakı “Abdali” boyuna daxil 

“Gilzaylar”ın (Gilzai, Ghilzai, Galzay, Qilzay, Gilzi və ya Ghaljai) Xələc əsilli olduğu iddia 

edilmişdir. Bu qrup, Xələclərin hələ də Sünni məzhəbinə bağlı qalan Qilzay alt qrupudur. 

Bugünkü Əfqanıstan – Pakistanda İran - Hindistan arasında yaşayan Qilzaylar ümumiyyətlə 

özlərini İrana hökm sürən Türk dövlətlərinə bağlı hiss edirdilər. Buna baxmayaraq Türk Səfəvi 

dövlətinin zəifləməsi ilə 1722-ci ildə bu dövləti məğlub edərək, 7 il İrana hökm sürmüşlər.  

d- Türkmənləşmiş Xələclər: 1005-1006-ci ildə İlək Xanın dövründə  Xorasanın Mərv 

şəhəri ətrafında Xələclər məskunlaşmışdılar. Bunlar Samani dövründən bəri oralarda idilər. Bu 

qrup və tarixən Türkmənistana yerləşən (Mərv və ətrafı) digər Xələc qrupları hamısı 

Türkmənlərin tərkibində assimilyasiya olmuşdur. Öz Xələc adlarını hələ də mühafizə edən 

Türkmənlərin Afşar boyuna qrışmış Xələclər belə, müasir dövrdə sadəcə Türkməncə danışırlar. 

e- Özbəkləşmiş Xələclər: Mehmet Ölmez qeyd edir ki, bir Özbək boyunun adı da Rus 

hərfləri ilə Qalaçi olaraq yazılır. Bunların adı da Xələclərin yaşadığı bölgədən alınmış ola bilər 
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(Ölmez, 1995,s.15). İranın xaricində Özbəklərdəki “Qalacilər”, Xələc soyludur. Türkmənistan 

kimi Özbəkistanda da Xələc oykonimləri vardır. 

Nəticə 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, yox olmaqda olan Xələc dili-mədəniyyəti və xalqını qorumaq 

məqsədi ilə geniş aspektdə araşdırılması lazımdır.  Bu araşdırmalar müxtəlif istiqamətlərdə 

ola bilər. Belə ki Xələclərin mədəniyyəti, etnoqrafiyası ilə bağlı tədqiqatlar aparılmalı, folklor 

nümunələri toplanılmalıdır.  
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN “UŞAQ ÖLÜMÜ İLƏ 

MÜBARİZƏ” CƏMİYYƏTİ HAQQINDA  

 

Doç. Dr. Shalala BAGHİROVA 

Tarix Üzrə Fəlsəfə Doktoru, 

Bakı Şəhəri, Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

Açar sözlər: Uşaq ölümü ilə mübarizə, cəmiyyət, müalicəxana, pəhriz. 

 

XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin sənaye şəhərlərinə xas olan bır sıra mənfi 

xüsusiyyətləri özündə daşıması, kasıb əhalinin yaşadığı mənzillərin sanitar-gigiyenik tələblərə 

cavab verməməsi və yarızirzəmi şəklində olması, rütubət, havanın ağır olması, sudan istifadədə 

məhdudiyyət insanların, xüsusilə də uşaqların müxtəlif yoluxucu və bağırsaq xəstəliklərinə 

tutulmasına zəmin yaradırdı. Bu məqsədlə 1905-ci ilin iyunun 27-də keçirilən Bakı neft 

mədənçilərinin qurultayının tibbi-sanitar şurasında uşaq həkimi Yevsey Yakovleviç Gindes 

geniş məruzə ilə çıxış etmişdi. Bu çıxışı əslində, yerli əhalinin mövcud ağır tibbi-sanitar bir 

vəziyyətdə uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində təşkilati işlərə cəlb olunması ilə 

bağlı bir çağırış kimi də qiymətləndirmək olar. Gindesin uşaq ölüm hallarına mübarizə ilə bağlı 

cəmiyyət yaratmaq təklifi qurultay iştirakçıları arasında böyük maraq oyatmışdı. Bununla 

əlaqədar olaraq xüsusi komissiya da təşkil olunmuşdu. Lakin əfsuslar olsun ki, cəmiyyətin 

təsisatı yubadılmışdı. Bunun səbəbi 1905-1906-cı illərdə baş verən ermənilərin müsəlmanlara 

qarşı həyata keçirdiyi kütləvi  qırğınlar və nəticələri idi. Bu müsibət Bakı şəhərini normal 

inkişafdan geri qoymuş, cəmiyyətdə müxtəlif təbəqələr, millətlər arasında münasibətlər 

kəskinləşdiyindən, cəmiyyətin fəaliyyətə başlaması barəsində rəsmi icazə almaq mümkün 

olmamışdı (3, v.27).  

Ümumi vəziyyətin və hazırlanmış bu layihənin ciddiliyinin nəzərə alan doktor Gindes 

hissə-hissə də olsa 1901-ci ildən başlayaraq müəyyən tədbirlər görürdü. Həmin il doktor 

mövcud problemlə bağlı mühazirələr oxumuş və buradan 300 rubl əldə edə bilmişdi. 1906-cı 

ildə 271 rubl, 1907-ci ildə isə 349 rubl 60 qəpik toplanmışdı (3, v.28). Əldə olunan vəsait bu 

müddətdə  körpə uşaq ölümü ilə bağlı mübarizə üsullarının tapılmasına, xüsusi uşaq pəhrizinin 

işlənilib hazırlanmasına, Bayıl və Sabunçuda filialları olan “Bir damla süd” mətbəxinin təşkil 

olunmasına sərf edilmişdi. Bu süd mətbəxindən şəhərin bütün müalicəxanalarına pulsuz dietik 

süd məmulatları çatdırılırdı. 

Bu işlər doktor Gindeslə yanaşı, doktor Kaufman, doktor Berişteyn, doktor Vəkilovun 

iştirakı ilə həyata keçirmişdi. Lakin Bakı həqiqətləri daha geniş yardımlar tələb edirdi. Pulsuz 

uşaq ambulatoriyalarının açılması, süd terapiyasını genişləndirmək, uşaq yay koloniyalarını 

təşkil etmək, uşaqların qidalanması və tərbiyəsi ilə bağlı biliklərin təbliğatı zəruri idi.  

1906-cı ildən sonra ölkədə siyasi vəziyyət tarazlaşmağa doğru getdiyi bir vaxtda uşaq 

ölümünə qarşı mübarizə cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlı çıxış edən təşəbbüskarlar yarımçıq 

qalmış işin başa çatdırılması ilə məşğul olmağa başladılar. Elə həmin ilin mart ayının 4-də çar 
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Rusiyası tərəfindən ittifaqlar və cəmiyyətlər haqqında müvəqqəti qanunun qəbul edilməsi bu 

məsələnin daha da təkmilləşdirilməsinə rəvac yaratdı (2, v.7). Bununla bağlı olaraq, 1907-ci 

ilin iyulun 20-də Bakı qradonaçalniki yanında geniş iclas keçirilmiş və cəmiyyətin təqdim 

olunan nizamnaməsi qəbul edilmişdi. Qəbul edilmiş qərara görə, “Uşaq ölümü ilə mübarizə” 

cəmiyyəti dövlət reyestrinə daxil edilərək qeydiyyatdan keçmişdi.  

 “Uşaq ölümü ilə mübarizə” cəmiyyəti süd fermaları, pulsuz uşaq yeməkxanaları, pulsuz 

dərman, süd, sığınacaq v s. təminatı ilə məşğul olan ambulatoriyalar təşkil etmək hüququna 

malik idi (3, v.3). Cəmiyyət keçmiş Kamenistıy - indiki B.Səfəroğlu küçəsində yerləşirdi (5, 

s.100). Heyəti fəxri, həqiqi və rəqib üzvlərə bölünməklə qeyri-məhdud sayda idi. İldə 100 rubldan 

az olmayaraq və yaxud da çox böyük məbləğdə ianə verən şəxslər fəxri üzvlər sayılırdı. Həqiqi 

üzvlər ildə 5 rubl, rəqib üzvlər isə 2 rubl ödəyir və cəmiyyətin işində müəyyən köməkliklər 

edirdilər (4, v.134). Əldə olunan vəsait illik üzvlük haqlarından, xeyriyyə tamaşalarından gələn 

gəlirlərdən, gəzintilərdən, yarmarkalardan toplanan ianələr idi. Misal üçün, milyonçu Ağa Musa 

Nağıyev  “Uşaq ölümü ilə mübarizə” cəmiyyətinə  külli miqdarda vəsait köçürmüşdü. Neft 

sənayeçisi Murtuza Muxtarovun xanımı, xeyriyyəçi  Liza xanım Muxtarova, İsrafıl bəy və Tağı 

bəy Səfərəliyevlər cəmiyyətin fəxri üzvləri, İsa bəy Aşurbəyov, Fətəli xan Xoyski və digərləri 

cəmiyyətin həqiqi üzvləri olmuşlar (1, s.415).  

Cəmiyyətin təsisatçı qrupunun birinci iclası 1907-ci ilin oktyabrın 28-də keçirilmişdi. 

İclasda 22 nəfər iştirak edirdi. Sədr Y.Gindes, müavin M.Qallay idi. İclasda sədrin Avropa və 

Rusiyada uşaq ölümlərinin qarşısının alınması praktikası, eləcə də, Bakı şəhərində baş verən 

hallar haqqında məruzəsi dinlənilmiş və şəhərin kasıb rayonlarında pulsuz uşaq 

məsləhətxanalarının açılmasına qərar verilmişdi. Bu məsləhətxanalarda yoxsul ailələrdən olan 

uşaqlar yaş həddinə görə qida ilə təmin olunmalı, analar uşaqlara qulluq, qidalanma və gündəlik 

rejim ilə bağlı məsləhətlər ala bilərdi. Bu layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, şəhər 

bələdiyyəsinə, neft mədənçiləri qurultayı şurasına, yerli xeyriyyə cəmiyyətlərinə və 

xeyriyyəçilərə müraciət də nəzərdə tutulmuşdu. Müzakirə olunan məsələlər bitdikdən sonra 

gizli səsvermə yolu ilə idarə heyəti və təftiş komissiyasının üzvləri seçilmişdi. İdarə heyətinin 

tərkibinə daxil idi: doktor Gindes, doktor Mitrofanov, S.M.Adamova, E.İ.Behzadyan, doktor 

Kaufman, K.B.Atamanov, V.L.Çijova, Cavanşir, M.M.Qallay, E.İ.Gindes, H.P.İosseliani və 

X.P.Qlonti. İdarəçiliyə namizəd doktor Varşavskiy, S.İ.Çijov, təftiş komissiyasının üzvlüyünə 

P.S.Eliaşvili, M.A.Tsaturova, X.B.Marqulov seçilmişdi. S.M.Adamova və Cavanşir digər 

ictimai cəmiyyətlərin fəaliyyətlərində yaxından iştirak etdikləri üçün idarə heyətinin 

üzvlüyündən imtina etmiş, onları doktor Varşavskiy və S.İ.Çijov əvəzləmişdi.  

İdarə heyətinin ilk iclası 1907-ci ilin oktyabrın 30-da keçirilmişdi. İclasda cəmiyyətin 

sədri Y.Y.Gindes, xəzinədar doktor Kaufman və katib X.P.Klonti seçilmişdi. Bir il müddətində 

- 1907-ci ilin oktyabrın 30-dan 1908-ci ilin oktyabrın 28-ə qədər idarə heyətinin üzvləri 12 dəfə 

toplantı keçirmişdilər. Yay aylarında isə üzvlər  yay koloniyaları və cəmiyyətin ümumi işləri 

ilə bağlı doktor Gindeslə, uşaq ambulatoriyaları ilə bağlı doktor Leybzonla, xəzinədarlıq işləri 

ilə bağlı doktor Kaufmanla mütəmadi görüşlər keçirmişdi.  
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   Uşaq ölümü ilə mübarizəni zülmət və cəhalətə qarşı müharibə hesab edən cəmiyyətin əsaş 

işi uşaq ölümünə təsir edən bütün şəraitlə mübarizədə müxtəlif yaş həddində olan, cinsindən, 

mənşəyindən, ailə vəziyyətindən, dinindən asılı olmayaraq bütün uşaqlara qayğı göstərmək idi. 

Bununla əlaqədar olaraq, cəmiyyət yoxsul uşaqları qida və sığınacaqla təmin edir, xəstə, kasıb 

uşaqlara evlərdə, xəstəxanalarda tibbi yardımlar göstərirdi. Habelə, dəfnlərdə köməklik edən, 

uşaqları körpələr evinə, sığınacaqlar, yetimxanalar, sanatoriyalarda yerləşdirən cəmiyyət yetim və 

kimsəsizlərin tərbiyəsi və himayəsi məsələləri ilə də məşğul olurdu. Nəhayət, cəmiyyət uşaq 

gigiyenasının təbıiği ilə bağlı kitab, broşür, tədbirlərin təşkil olunması və digər bu kimi məsələlərin 

həyata keçirilməsi məsələlərini də öhdəsinə götürmüşdü. Öz fəaliyyətini, gigiyenanı təbliğ edən 

cəmiyyət rus dili ilə yanaşı, türk dilində də broşürlər nəşr edirdi. Uşaqların fiziki rifahı, bütün 

uşaqların sağlamlığının qorunması cəmiyyətin maraqlarını təşkil edirdi. Həyat şəraitinə görə 

bir-birlərindən fərqlənən Bakı uşaqlarına yardım etmək niyyətində olan cəmiyyət üzvləri öz 

qayğısı ilə hamını əhatə etmək arzusunda idi. Şəhərin əsasən müsəlmanlar yaşayan hissəsində 

müalicəxana təşkil edən cəmiyyət digər yerlərdə də şöbələr açmaq niyyətində idi. 

Müalicəxananın ən etibarlı işçiləri yerli əhalinin (türk müsəlmanların-müəllif) dilini, şəraitini 

yaxşı bilən xalqın nümayəndələri idi. Cəmiyyət üçün milliyyətin önəmi yox idi, onun üçün ön 

planda Bakıda yaşayan hər bir xəstə uşağa yardım etmək dayanırdı. Lakin bir məqamı da qeyd 

etmək yerinə düşərdi. Cəmiyyətin xidmətləri ilə əhalinin heç də hamısı bərabər surətdə 

yararlanmırdı. Mətbuatda misal üçün, “müsəlman uşaqlarının koloniyalara cəlb olunması 

uğursuzluqla nəticələndi” və ya “müsəlman uşaqlarının koloniya və müalicəxanalarda 

keyfiyyət göstəricisi aşağıdır” kimi yazılar dərc olunurdu. Məsələ burasındadır ki, müsəlman 

əhalinin savadsız, cahil hissəsi koloniyaların, müalicəxanaların əhəmiyyətini dərk edə 

bilmirdilər. Təbii ki, bu cahilliyin də bir sıra səbəbləri var idi.  Bu baxımdan bütün ömrünü 

uşaqların sağlam böyüməsinə həsr edən doktor Gindesin cəmiyyətin fəaliyyətə başladığı ilk ildə 

“Uşaq ölümlərinin yüksək göstəricisi və ona qarşı mübarizə” adlı məqaləsi xüsusi maraq kəsb 

edir. Doktor yazırdı: “İctimai və şəxsi həyatlarda rast gəlinən ehtiyacların və qeyri-normal 

yaşayışların öyrənilməsi gün-gündən dərinləşən və kökündə çətin sanitar-gigiyenik və iqtisadi 

şəraitdə yaşayan əhalinin rifahı kimi təhlükəli amilləri ortaya çıxarır. Bunlara, ilk növbədə, hər 

il dörddə bir qədər insan ölümü ilə nəticələnən vərəm xəstəliyi aiddir. Bu xəstəlik yaş qruplarına 

nisbətdə daha çox südəmər, körpə uşaq həyatına son qoyur. Xüsusilə də kənd yerlərində siflis 

və digər yoluxucu xəstəliklər də təhlükəli amillərdəndir. Bunlardan əlavə, müasir həyat şəraiti 

ilə bağlı bir sıra səbəblər də var ki, bunların içərisində birinci yerdə əhali arasında maarifin və 

maddi durumun aşağı səviyyəsi, məktəblərdə təhsilin və tərbiyənin düzgün qurulmamasıdır...”. 

Qeyd etmək istərdik ki, bir tikə çörək dərdində olan məzlumlaşmış insanların heç də hamısı 

oxumaq, maariflənmək, savadlanmaq iqtidarında deyildi. Bunun nəticəsi idi ki, yaşayış 

səviyyəsi aşağı səviyyədə idi. Antisanitariya, pis və gigiyena cəhətdən natəmiz qidalar 

insanların həyat şəraitinin ağırlaşdırırdı. Belə olan vəziyyətdə isə nəinki xəstəliklər, uşaq 

ölümləri belə kütləvilik təşkil edirdi. XX əsrin əvvəllərində cəmiyyət, doktor Gindesin yazdığı 

kimi, “ağır məhrumiyyətlərlə üzbəüz idi. Uşaq ölümləri o qədər çox idi ki, buna biganə qalmaq 
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qeyri-mümkün idi...” (2, v.25). Və yaxud da “...uşaq ölümləri burada kütləvilik təşkil edir...” 

(6). 

“Uşaq ölümü ilə mübarizə” cəmiyyətinin uğurlu layihələrindən biri Bakı şəhərində yoxsul 

əhalinin azyaşlı uşaqları üçün yay koloniyasının  yaradılması olmuşdu. 1908-ci il ərzində 

Mərdəkanda uşaqları müşahidə edən həkimlərin bu təklifinə digər həkimlər də qoşulmuşdu. Bu 

uşaqların böyük əksəriyyətinin sağlamlığı üçün dəniz suyu və havası zəruri idi. Lakin burada 

yaşayış evləri dəniz sahilindən təxminən 1 verst aralığında yeləşirdi və körpələrin daşlı sahildə 

yeriməsi çətinlik doğururdu. Eyni zamanda, Mərdəkan dənizi dərin idi və balaca uşaqların 

burada çimməyi çətinlik doğururdu. Bu səbəbdən koloniyanın Pirşağıda təşkil olunması 

qərarlaşdırılmışdı. Pirşağı çimərliyi 1,2,3,4 yaşlı uşaqlar üçün daha əlverişli idi, dəniz dərin 

deyildi və sahil qumlu idi. Uşaqlar bütünlüklə qum-günəş vannası qəbul edə bilirdilər.  

       Həm şəhər daxilində, həm də Balaxanıda xüsusi uşaq müalicəxanası qurmuş cəmiyyət süd 

çatdırılması ilə məşğul olur, koloniyalar, uşaq meydançaları yaradır, həkimlərin gecə 

növbətçiliyini təşkil edir, məktəblilərin sanitar-gigiyenik baxımından müayinəsi ilə məşğul 

olurdu. Müalicəxanada mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsi ilə yanaşı, uşaqlara massaj, 

fizioterapevtik seans, dəri altına mərgümüş və fizioloji qarışığın yeridilməsi, banka qoymaq, 

imalə etmək və s. kimi xidmətlər də təklif olunurdu. Həmçinin, burada həftədə iki dəfə çiçək 

xəstəliyi əleyhinə peyvənd də vurulurdu.  

Bir sözlə, cəmiyyət ciddi məbləğ tələb edən geniş təcrübi fəaliyyətini inkişaf etdirirdi. 

Maraqlı məqamlardan biri də öz təşkilatlarının işini nizamlamaq və ayrı-ayrı şəxslərin 

maraqlarından kənar olmaq məqsədilə cəmiyyət davamlı və müəyyən gəlir gətirən hər hansı 

fondun yaradılmasını da qərara almışdı. Təbii ki, belə bir gəlir mənbəyi olan fondun ideyaları 

cəmiyyətin məqsədlərinə xidmət etməli idi. Bu məqsədlə də cəmiyyət bulvarın onun tabeliyində 

olan torpaq sahəsində süd, qatıq, dondurma, çay və s. satışını həyata keçirən köşkün 

qurulmasına başlamışdı. Bu köşk yay aylarında cəmiyyətin süd satışını həyata keçirən 

məntəqələri ilə də əlaqədə idi. Beləliklə, ticari məsələlər ciddi maddi vəsait, şəxsi əmək tələb 

edirdi. Maddi vəsait yerli banklardan kredit yolu ilə əldə edilirdi. 

       Bütün bu sadalananlar gənc cəmiyyətin gücünü və potensialını sübuta yetirirdi. Onun işini 

yalnız maddi vəsaitin çatışmazlığı ləngidə bilərdi, lakin bu baxımdan da cəmiyyət üzvləri stabil 

gəlir mənbəyi axtarışında idilər. Cəmiyyət öz fəaliyyətinə milliyyətindən asılı olmayaraq, bütün 

insanları cəlb edirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə “Uşaq ölümü ilə mübarizə” 

cəmiyyəti dövrün böyük qeyri-hökumət təşkilatına çevrilmişdi. Bu dövrdə cəmiyyətin 

sərəncamında bir sıra müəssisə: zəif südəmər uşaqlar üçün sığınacaq olan Balaxanı 

müalicəxanası, vərəmdən əziyyət çəkən uşaqlar üçün Zuğulba koloniyası var idi (1, s.416). 

Cəmiyyət Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1920-ci ilin aprelin 28-də işğalındanf sonra 

fəaliyyətini dayandırmışdı. 
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AMEA-nın N.Gəncəvi Adına Ədəbiyyat İnstitutunun Dissertantı 

Azəri-Türk Qadınlar Birliyi, Azərbaycan-Türkiyə Evi  

      

XÜLASƏ 

 

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa hakimiyyəti ictimai –siyasi fikirdə, ideoloji 

baxışlarda, ədəbi görüşlərdə, mənəvi-əxlaqi dəyərlərdə elə bir inqilabi dirçəlişlə müşaiyət 

olundu ki, Azərbacan xalqı uzun zaman, hətta ən ağır repressiya illərini belə onun-demokratik 

cümhuriyyətin – bəxş etdiyi ideyaları və idealları qəlbində, ruhunda qorumaqla yaşadı. Çünki 

bu cümhuriyyət demokratik parlament, sağlam milli məfkurə, türklük şüuru üzərində qurulmuş 

və xalqın zaman-zaman apardığı azadlıq hərəkatının qanunauyğun məntiqi yekunu kimi 

təşəkkül tapmışdı. Bu mənada Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatının qarşısında da çox mühüm və 

aktual vəzifələr dururdu; onlar bir tərəfdən millətin dövlətçilik şüurunun formalaşmasına və 

Şərqdə ilk yeni tipli dövlətin yaranmasına əngəl olmaq istəyən qüvvələri neytrallaşdırmalı, 

digər tərəfdən isə demokratik prinsip və idealları hədəf seçmiş Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ideologiyasını xalq içində yaymalı idilər. Çünki bu dövrdə Azərbaycanın 

milli-sosial şüurunda irtica və ətalət milli “mən” anlayışından xeyli qabaqda idi. Cümhuriyyət 

ədəbiyyatı qarşısında bu çoxpalitralı sosial şüurla işləmək, düşmən qüvvələri ram etmək, 

paslanmış şüurları oyatmaq, milli təfəkkürdə dəyişikliyə nail olmaqla yanaşı, ictimai qüvvələri 

cümhuriyyət ideyaları ətrafında birləşdirmək, Şərqin ilk demokratik dövlətini qorumaq kimi 

mühüm vəzifə dayanmışdı. 

 

Açar sözlər: tarixi şərait, cumhuriyyət  dövrü,  poeziya, istiqlal mücadiləsi, vətənpərvərlik, 

Xalq cumhuriyyəti, milli ideologiya. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Короткое управление Азербайджанской республики в политическо-общественном 

мнении, в идеологических взглядах, на литературных встречах, в моральных ценностях 

сопровождаются такими революционными возрождениями,что азербайджанский народ  

долгое время даже самые трудные годы репрессии, защищал в сердце идеи, которые 

давал ему демократическая республика, была создана под демократическим 

парламентом, национальной, турецкой идеологией и формировался время от времени как 

результат логического законодательство свободного времени. В этом смысле в период  

республики перед литературой стоят очень важные и неотложные задачи, с одной 

стороны должны формироваться государственное сознание нации и на Востоке должны 

были  помешать и нейтрализовать создание нового государство, с другой стороны 

распространить идеологию азербайджанской народной республики, который выбрал как 

цель демократические принципы и идеи. Потому что в этот период национально-
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общественном сознании Азербайджана понимания "Я" была довольно таки впереди. 

Перед государственной литературой стояла важная задача работать с этим много 

политровым социальным мышлением, сохранять первую восточную демократию, 

соединить социальные силы вокруг республики, а также добиться изменении в 

национальном мышлении покорить  вражеские силы. 

Ключевые слова: исторические условия, период  республики, поэзия, борьба за 

свободу, патриотизм, народная республика, национальная идеология. 

 

SUMMARY 

 The short power of the Azerbaijan Democratic Republic has been accompanied by such a 

revolutionary revival in public-political opinion, ideological views, literary meetings, moral 

and ethical values that the Azerbaijani people have lived with its ideas and ideals keeping them 

in their heart and spirit for a long time, even in the hardest years of repression. Because this 

republic was built on a democratic parliament, a healthy national ideology, and Turkic 

consciousness, and was formed as a logical consequence of the people's free movement. In this 

sense, important and urgent tasks were facing the Republican period literature; they should 

neutralize the forces that seek to hinder the formation of the nation's statehood consciousness 

and the emergence of the first new type of state in the East; on the other hand, they wanted to 

spread among people the ideology of the Azerbaijan Democratic Republic, which had a 

democratic purpose and ideals. Because, in this period, reactionism and inertia in the national-

social consciousness of Azerbaijan were far ahead of the national "I" concept. The Republican 

literature had to work with this multifunctional social awareness, defeat enemy forces, provoke 

stagnant minds, and change national thinking and unite social forces around the ideas of the 

republic and protect the first democratic state of the East. 

Keywords: historical conditions, the republic period, poetry,  struggle for independence, 

patriotism, Azerbaijan People's Republic (Azerbaijan Democratic  Republic), national 

ideology. 

 

 

Təxminən 100 illik bir tarixi fasilədən sonra xalq ilk dəfə olaraq müstəqil, suveren yaşaya 

bilmək haqqına yiyələnmiş, çarizmin şüurlara yeritdiyi vəhşi asiyalı müstəqil yaşaya bilməz 

siyasətini alt-üst edərək, Şərqdə ilk demokratik modelli parlamenti yaratmışdı. Çox vaxt bu 

parlament Avropa parlamentləri ilə müqayisə edilir, onun mexaniki olaraq Azərbaycana 

gətirilmiş surəti kimi araşdırılır, tədqiq olunur. Fikrimizcə, bu səhv yanaşmadır, Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə formalaşan parlament öz humanizmi, insanpərvərliyi, sosial 

ədaləti, siniflərə və milli-etnik birliklərə münasibəti ilə Avropada mövcud olan parlamentlərdən 

daha mükəmməl və daha humanist olmuşdur. Məmməd Əmin Rəsulzadə “Əsrimizin Siyavuşu” 

əsərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin əsas idarəsinin bütün vətəndaşların bərabər hüquqda 

yaşaması üzərində qurulduğunu, hər bir insanın özünü möhtərəm şəxs hesab etməsinə 

hesablandığını yazırdı. Azərbaycanda yaşayan bütün insanların - müsəlman-xristian, türk, 

yaxud qeyri-türk olmasından, cinsindən və milliyyətindən, zəngin-fəqir, müdir-işçi, torpaq 

sahibi-günəmuzdçu, öyrətmən-tələbə, möhtərəm, cahil olmasından asılı olmayaraq hüququ 

qorunurdu. Cümhuriyyət dövründə sinif, məslək, təbəqə, rütbə, məqam, nəsil, bilgi imtiyazı 

nəzərə alınmadan bütün vətəndaşlar idarəçilikdə iştirak edir, qanunverici orqanlara daxil ola 
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bilirdi. “Burda bir sinif digər sinfə hakim deyildi, İnsan nə varına görə haqlı, nə də yoxsulluğuna 

görə haqsız görünmürdü. Bunun kimi ona nə yoxsulluğu üçün sayğı edilir, nə zənginliyi üçün 

aşağılanırdı... Burada misli Avropada tətbiq olunmayan bir xalq cümhuriyyəti qurulmuşdu (7, 

s.44-45).  
Lakin çarizmin uzun zaman və ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik 

hərəkətləri; hər vasitə ilə xalqın maarifləndirilməsinin qarşısının alınması, dini fanatizmin 

yayılmasına rəvac verilməsi, müsəlman xalqlarına ikinci dərəcəli insanlar kimi baxılması, 

addımbaşı onların huquqlarının pozulması və s. üzərində qurduğu siyasət nəticəsində milli 

şüuruna ciddi ziyan dəymiş nsanlar müstəqilliyin, suverenliyin, demokratiyanın, bir sözlə, 

AXC-nin bəxş etdiyi humaist dəyərlərin mahiyyətini anlamaqda çətinlik çəkirdi. Buna görə də 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilk gündən ideoloji işin gücləndirilməsinə, milli-

tarixi dəyərlərin, ənənələrin, milli dövlət və milli “mən” şüurunun dirçəldilməsinə, Şərqin 

cəhalət və gerilik saçan monarxiya sistemlərinə qarşı insan haqlarına və demikratik dəyərlərə 

əsaslanan çağdaş Qərb prinsiplərin təbliğinə start verdilər. Cəmiyyətdə bir tərəfdə heç bir 

prosesə reaksiya verməyən, gerçək, yaxud qeyri-gerçək bir aləmdə olmaları fərq etməyən, 

feodal-patriarxal xülyalar içində uyuyan “ölülər” təbəqəsi, digər tərəfdə feodal-qəbristanlıq 

cəmiyyətində fironluq edən və xalqın ayılmasından əndişələnən Şeyx nəsrullahlar ordusu, o biri 

yanda çarizmlə bağlı olan, Azərbaycanı rus padişahı olmadan təsəvvür etməyən köhnə 

qüvvələr, o cümlədən Bakıda mövqeləri möhkəm olan daşnaksütyunun terrorist-ekstremist 

kommunarları, İranla bağlı olan mürtəce qaragüruh, siyasətdənkənar intiligentlər, məsləksiz 

neft kralları və nəhayət, yeni əsrdə siyasi meydana atılmış, rus inqilabçılarının ciddi təsiri 

altında olan bolşevik dəstələri cümhuriyyətə düşmən gözü ilə baxır, Azərbaycanda dövlətçilik 

şüurunu boğmağa, Xalq Cümhuriyyətini beşiyində məhv etməyə çalışırdılar. Çox keçmədən 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin öz mübariz poeziyası, nəsri, dramaturgiyası, teatrı formalaşdı. 

Cümhuriyyətin rəhbər tutduğu milli azadlıq və istiqlal xəttini əsərlərinin qayəsinə çevirən 

Məhəmməd Hadi, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Gültəkin və s. kimi istedadlı 

sənətkarlar AXC-nin ideallarının, onun simvollarının tərənnümçüsünə çevrildilər. Azərbaycan 

sözü ilk dəfə bu dövr poeziyasında xalqın milli ruhunun, mənəvi dünyasının, azadlıq 

ideallarının, bütövlük həsrətinin parametri kimi, bədii-poetik məkanı kimi səsləndi. Aərbaycan 

bayrağının üçrəngli simvolikası Azərbaycan poeziyasına da üçqatlı məna gətirdi, çox halda 

metaforalar, bədii obrazlar bu üçlü simvolika üzərində quruldu. Belə bədii nümunələrdən biri, 

daha çox Cümhuriyyətin bəyənnaməsi kimi səslənən “Azərbaycan bayrağına” şeiri oldu. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının ilk günündən iftixar hissi keçirən, ona cani-dildən 

bağlanan, parlamentin işində fəal iştirak edən Cəfər Cabbarlı Azərbaycan bayrağı tərənnüm 

edən iki şeir yazmışdır. O, hələ “Sevdiyim” adlı birinci şerində bayraqdakı simvolikanı həm 

milli-tarixi baxımdan, həm də poetik baxımdan dəyərləndirir, onu “gözəllik tanrısı” kimi vəsf 

edirdi.  

Rəmuz ilə dörd bir yana işıq saçmaq istiyor, 

Ara-sıra tərpəniyor, yüksək uçmaq istiyor, 

Qolları ilə türk ellərin bütün qucmaq istiyor 

Yaşıl donlu, mavi gözlü, al duvaqlı sevdiyim.   

“Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu ilin 29 avqust tarixli 263-cü sayında çap olunmuş 

“Azərbaycan bayrağına” adlı şeirində C.Cabbarlı bir daha bayraqdakı simvolları mənalandırır, 

istiqlalı həm xalqın haqqı, həm də bir ilahi neməti kimi qiymətləndirir. Bu şeir zamanında milli 

rəmzlərimizin ilk poetik əlfba dərsliyi rolunu oynamış, dövlətçilik atributunun xalq tərəfindən 

dəyərləndirilməsinin və qiymətləndirilməsinin ilk bədi mənbəyi olmuşdur.    

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, 

Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. 

Mələklərin qanadımı üzərinə kölgə salan? 

Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı! 
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Göy yarpaqlı, al çiçəkli, yaşıl otlar topasımı? 

Xayır, xayır! Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır. 

Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor, 

Ulduzlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor. 

 

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada, 

Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada. 

Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşuyor, 

Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşuyor. 

 

Bu ay, ulduz, boyaların qurultayı nə demək? 

Bizcə böylə söyləmək: 

Bu göy boya, Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı, 

-Bir türk oğlu olmalı! 

Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı, 

-Ürəklərə dolmalı! 

Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı, 

-Mədəniyyət bulmalı! 

Səkkiz uclu şu ulduz da, səkkiz hərfli OD YURDU 

Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi, 

-Səhərlərə uçmuşdur! 

Şu hilal da, türk bilgisi, düzgün sevgi nişanı, 

-Yurdumuzu qucmuşdur! 

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal, 

Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL! 

Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin, 

O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın! 

Adətən poeziya dilinin öz genetik xüsusiyyətlərinə, təbiət etibarilə patetik və təntənəli 

olduğuna görə danışıq dili ilə son dərəcə könülsüz “dil tapdığı” və onun ünsürlərini ehtiva etdiyi 

deyilir. (6, s.98,) Lakin C.Cabbarlının bu şeirində biz bunun tamam əksini görürük; patetika adi 

danışıq dili ilə təcəssüm olunmuş və mürəkkəb rəsmi simvolika poetik obrazlara çevrilməklə 

izah edilmişdir. Şeirdə Azərbaycanın dövlətçilik atributlarının hər birinin keçdiyi tarixi yol, 

milli duyğuda onların əks-səkdaları öz əksini tapmışdır. Azərbaycan romantiklərinin ictimai-

siyasi və mədəni proqram kimi irəli sürdükləri “Türkləşmək, islamlaşmaq, Avropalaşmaq” 

şüarı həm də uzaq gələcəyi, böyük strateji məqsədi hədəfləmişdi. Cümhuriyyət dövrünün 

ideoloqları və bu dövrün poeziyası həmin bayrağın bütövlükdə Turan dünyasının üzərindən 

asılmasını istəyirdi. Tehran Əlişanoğlunun qeyd etdiyi kimi, bu bayrağın çağdaşlıq simvolu 

olan boyası türkçülük və islamçılıq dəyərlərini daşımaq missiyasını da üzərinə götürdü. (4)   

C.Cabbarlının “Sevimli ölkəm”, “Sevdiyim”, “Azərbaycan bayrağına” şeirləri mövzusu 

və ideyası baxımından Сümhuriyyət poeziyamızın ən qiymətli nümunələrindəndir, hətta onun 

“Sevimli ölkəm” şeiri yazılma arixi və mühiti göstərilməməmək şərti ilə Azərbaycan sovet 

poeziyasında da uğurlu bir nümunə kimi dərsliklərə salınmışdı.  

Cümhuriyyətin qalibiyyətini, zəfərini, gördüyü işləri, onun simvolikasını poeziyasının 

ana xəttinə çevirən, obrazlaşdıran, cumhuriyyətçilik ideologiyasının poetik mətnini yaradan 

görkəmli şairlərdən biri də Əhməd Cavad olmuşdur. O, milli bayrağımızın rənglərinin, 

gerbimizin işarələrinin, himnimizin ahənginin göydən gəldiyini və beləliklə, cümhuriyyət bütün 

atributlarının qutsal tanrı ərmağanı olduğunu israrla bəyan edirdi. Əhməd Cavadın hər bir şeiri 

yeni dövlətin himni, marşı kimi səslənir, xalqın cümhuriyyət sevigisinin mayasına çevrilirdi. 

Onu da deyək ki, dünyanın siyasi xəritəsində Azərbaycanın olmadığı vaxtlarda milli 
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ideologiyada, poetik təfəkkürdə suveren, müstəqil, milli Azərbaycan dövləti var olmuş, hətta 

irticaların ən şiddətli zamanlarında belə xalq onu kodlaşdıraraq milli yaddaşın ən məhrəm 

yerində qoruyub saxlamış və ilk imkandaca bulud arxasından çıxan günəşin şüaları kimi ay-

ulduzlu bayraqla meydana gətirmişdir. Bu mənada Əhməd Cavadın əsərlərindəki istiqlalçılıq 

ideyası da minillik məsafələrdən keçib yer üzünə çatan günəş şüaları kimi parlaq və aydın 

olmaqla həm öz zamanının mürəkkəb fırtınalarını, həm özündən sonrakı zülmət qatlarını yarıb 

keçə bilmişdir. Onun yaradıcılığı milli, müstəqil dövlətin tərənnümünə həsr olunmuş 

poeziyanın zirvəsini, kuliminasiya nöqtəsini təşkil etməklə, hətta ən amansız dövrlərdə belə 

yaddaşlarda yaşamış, ömrünü davam etdirmişdir. Tanınmış Amerika yazıçısı Cek London 

“Martin İden” romanında şeylər arasında əlaqədən danışarkən günəş şüalarının bütün dəyişmə 

mərhələlərini keçərək, milyonlarla mil aralı məsafədəki ilk mənbədən başladığı yolun 

qarşısıalınmaz olduğunu və müəyyən zamanlarda hətta xəyalən olsa da öz yolunu davam 

etdirdiyini bildirir. (1, s.115) Milli ideya məhz belə bir yol keçdiyinə görə milləti səfərbər edə 

bilir.  

Əhməd Cavadın şeirlərindəki türklük, islamçılıq, müasirlik ideyaları nəinki bir-birini 

inkar etmir (halbuki onların hər birinin fərqli təməl prinsipləri qarşı-qarşıya da gətirilə bilər), 

əksinə cümhuriyyət idealının vahid poetik obrazının, bədii-siyasi strukturunun yaradılmasına 

xidmət edir. Romantik düşüncələr, arzu və xəyallar bəzən Əhməd Cavadı real dünyadan ayırır, 

o, cümhuriyyəti ilahiləşdirir, onu gerçəklikdən çıxarır, dini-mistik məkana çevirir, lakin həmin 

məkanda sükunət və ətalətə yer yoxdur, çünki türklük ona coşqunluq, dəniz təlatümü 

gətirmişdir, müasirlik isə onu haqq bağırmağa, susmamağa, qılınc çalmağa sövq etmişdir.  

Ey tanrının cənnət uman qulları 

Mən cənnəti bu dünyada tapmışam. 

........................................................... 

Sən ey coşan dəniz, gəl türkə ram ol! 

Sən ey sağa, sola qılınc vuran qol, 

Qollarına qüvvət gəlir, bismillah.   

Əhməd Cavad Cümhuriyyətdən əvvəl də, cümhuriyyətdən sonra da onun uğrunda ən 

böyük fədakarlıqları etmiş, hətta həyatını bu yolda qoymuş şairdir. Əhməd Cavad türklük 

uğrunda Balkan müharibəsində iştirak etmiş, Birinci Dünya müharibəsində ermənilərə qarşı 

qanlı savaşa girmişdi. O, Corc Bayron, Henrix Heyne kimi istiqlal və azadlıq şairi idi, qəlbinin 

yaralandığı ilk gənclik çağlarında, Şəmkirdən köçüb Gəncəyə gəldiyi vaxtlarda bu yolu 

tutmuşdu. 1908-ci ildə qələmə aldığı “Gəldim Gəncəyə” adlı şeirində şair öz dərdlərini, özü və 

anası ilə bağlı məhrəm hisslərini pıçıltı ilə dilə gətirirdi:  

Günümüz keçərdi ağlı, qaralı, 

O, ərindən, mən atamdan yaralı. 

Yadımdan heç çıxmaz, о gəldiyim gün, 

Başlandı tarixi mənim ömrümün! 

Nəyidi Əhməd Cavadın qəlbində şırımlar açan, onun qəlbini belə erkən yaralayan? Şairin 

Abdulla Surun ölümünə həsr etdiyi bir şeirində bu suallara cavab verilir: 

Ey qardaşlar! Bir zamanlar elmisizlik dumanı, 

Cəhalətin kor pəncəsi qaplamışdı hər yanı. 

О zəhərli havalardan gül yanaqlar solmuşdu, 

О gün xain, pis əllərdən Vətən xarab olmuşdu! 

Göylər bizə işıq deyil, yıldırımlar saçırdı, 

Günəş, yağmur, sular bizdən uzaq qaçırdı. 

Allah belə qəbul etməz oldu bizim qurbanı, 

Bizi о gün boğuyordu azğınlığın tufanı; 

Quran nədir? Anlamazdıq. 

Vətən nedir? Bilməzdik. 
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Qarşımızda yetimlərin göz yaşını silməzdik. 

Ağlanacaq bir hal idi, kəndimiz də görürdük. 

Cəhalət, ətalət, təhsilin əzbərçilik sistemi üzərində qurulması, elmi məntiqsizlik 

məmləkəti ölülər dünyasına çevirmişdi. Şərqin müdrik filosofu Cəmaləddin Əfqani 

məqalələrinin birində yazırdı ki, bir millətdə əgər fəlsəfə (idrak və məntiq nəzərdə tutulur-T.R. 

) olmazsa, o millətin hamısı alim olsa da, o millətdə elmlər intişar tapa bilməz və həmin millət 

ayrı-ayrı elmlərdən lazımi nəticə çıxarmaqda çətinlik çəkər. Osmanlı dövləti, eləcə də Misir 60 

ildir ki, elmlərin təlimi üçün məktəblər açmışdır və hələ də ondan bir xeyir götürməmişdir”. (3, 

s.29) 
Əslində, Ə.Cavadın bu dövrdəki şeirlərində etirazdan daha çox pessimizm, bədbin əhvali-

ruhiyyə, inamsızlıq görürük. Bununla belə həmin şeirlərdəki kədər və hüzn şəxsi, intim xarakter 

daşımır, Vətənin, millətin taleyi ilə bağlı narahatlığı ifadə edir. Ə.Cavadın cümhuriyyəti ilk 

gündən coşqu və ruh yüksəkliyi ilə qarşılaması onun düşüncələrindəki çıxılmazlıq sindromuna 

açar tapması, xilas yolunu cümhuriyyətçilik ideyalarında görməsi ilə bağlı idi. Qısa AXC 

hakimiyyəti dövründə təkcə bayraqdakı rənglərə altı nəğmə qoşması, türklüyü və onun 

simvolikasını dayanmadan tərənnüm etməsi, millətçiliyi milli ideyanın fövqünə qaldırması 

onun ən yüksək özünüdərk mərhələsinə çatdığını bir daha təsdiqləyir. Bu ədəbi dövr 1920-ci 

ilin mayına qədər davam edir və çox keçmədən yeni mərhələ ilə-sosialist cənnəti barədə 

sxolastikaya, mənəvi genosidə, ideya, vicdan terroruna qarşı qəti mübarizə mərhələsinə keçidlə 

əvəz olunur. Şair qırmızı kommunizmin cənnət vədi ilə apardığı işğalçılıq və insanları qul 

etmək siyasətinə qarşı “Susmaram” şerini yazır və bununla da milli türk şairi qarşısında duran 

vəzifəni bəyan edir:  

“Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım, 

Sevinç bilməz bir məxluqam, ahu-zardır sirdaşım. 

Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana, 

Qarlı-buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. 

 

Necə susum, danışmayım, mən eyləyim xəyanət? 

Hanı sevgi, hanı vətən, de harda qaldı millət? 

Men bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm ac, 

Atam mahkum, anam sail, əlim hər şeyə möhtac. 

 

Mən Türk övladıyam, dərin ağlım, zəkam var, 

Ne vaxtacan çiynimizdəgəzəcəkdir yağılar? 

Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var, mən varam, 

Zülmə qarşı isyankaram, əzilsəm de susmaram!” 

Kommunist diktaturasının repressiyaya birinci Əhməd Cavaddan başlaması heç də 

təsadüfi deyildi. Çünki onun varlığı Cümhuriyyətin mövcudluğu, poeziyası isə müstəqillik 

ideyasının ölməzliyi idi və nəhəg imperiyanın bütün ideoloji resursları bir şairi susdurmağa bəs 

eləmirdi.Professor Bədirxan Əhmədli “Ədəbiyyat və repressiya” adlı məqaləsində 30-cu illərdə 

baş verən qanlı hadisələrin dəyərləndirməsində şəxsi münasibətlərin önə çəkilməsini haqlı 

olaraq yanlış yanaşma adlandırmış, onun fərdi, ədəbi, milli bir hadisə deyil, siyasi, tarixi, 

mənəvi fakt kimi araşdırılmasının vacibliyini vurğulamışdır. Bu sahədə atılan addımlar, həyata 

keçirilən tədbirlər ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə, fərdlərə qarşı yönəlmir, xalqın milli-mənəvi, taixi- 

mədəni genosidinə istiqamətlənmişdi; möhtəşəm maddi mədəniyyət abidələri dağıdılır, qədim 

məscidlər tar-mar edilir, abidələr uçurulur, qiymətli kitablar, əlyazmalar yandırılır. Bütün 

bunlar isə sonda millətin milli istiqlal ideyasının yaddaşdan silinməsi ilə nəticələnməli idi. (9) 

Ümumiyyətlə, 1918-20-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında milli istiqlal ideyasını 

tərənnüm edənlərin demək olar ki, hamısı 1930-cu illərin sonlarında yeni quruluşun 

“müdafiəçiləri” ilə üz-üzə gəlir, onlar tərəfindən antisovet, trotskiçi, diversant kimi epitetlərlə 
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damğalanırdılar. 1937-ci ilin 28 yanvar tarixli iclası bu mənada daha çox fərqlənir, həmin 

iclasda olduqca kəskin bəyanatların səslənir, istiqlal düşüncəsi ideoloji təxribat kimi 

dəyərləndirilir. Yazıçılar İttifaqının həmin ilin martında keçirilmiş plenumunda dörd böyük 

sənətkarın: Hüseyn Cavidin, Mikayıl Müşfiqin, Əhməd Cavadın, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin 

məsələsi müzakirə edilməklə sovet ideolojisindən knarda hər hansı bir düşüncənin 

mümkünsüzlüyü bəyan edilir.   

Abdulla Şaiq, Məhəmməd Hadi, Gültəkin və digərlərinin yaradıcılığı cümhuriyyətin 

ideya və amallarının tərənnümü baxımından ən yaxşı ədəbi nümunələr sırasına daxildir. 

Gültəkinin (Əmin Abid) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətin bir illiyi münasibətilə yazdığı şeir 

zaman-zaman cümhuriyyət qurucularının sabaha inamının və iradəsinin ifadəsi olmuş, 

Məmməd Əmin Rəsulzadəninn “bir kərə yüksələn bayraq, bir daha enməz” deyiminin poetik 

tərcümanı kimi dillərdə gəzmişdir.  

 “Sən bizimsən, bizimsən, durduqca məndə can 

Yaşa, yaşa çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan”. 

 

Məmməd Əminin Rəsulzadənin şərəfinə özünə Əmin adı götürən Əmin Abidin əsl adı 

Zeynəlabdin olmuşdur. Məşhur şair Ələbbas Müznibin qardaşı olan Əmin Azərbaycanda Abid, 

Türkiyədə Gültəkin kimi məşhurlaşmışdır.  

Türkçü-millətçi dünyagörüşə malik olan Əmin Abid 14-15 yaşlarından yaradıcılığa 

başlamış və onun şeirləri dövrün adlı-sanlı mətbuat orqanlarında, o cümlədən “Dirilik”, 

“Məktəb”, “Ovraqi-nəfisə” jurnallarda çap olunmuşdur. 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti onu təhsil almaq üçün İstanbul Universitetinə göndərmiş və burada təhsil almaqla 

yanaşı “Yeni Qafqasiya”, “İstiqlal uğrunda” adlı mətbuat orqanları ilə əməkdaşlıq etmişdr. O, 

bu dövrdə Gültəkin ləqəbi ilə yazdığı şerlərində istiqlalı tərənnüm edir, Sovet hökumətinin 

işğalçılıq siyasətini ifşa etmişdir. Əmin Abidin bu illərdə qələmə aldığı şeirlər 1948-ci ildə 

Mirzəbala Məmmədzadənin redaktorluğu ilə “Buzlu cəhənnəm” adı ilə çap edilmişdir. 

Kkitabda yer alan şeirlərin hamısı Azərbaycan istiqlalına, milli ideallara, üçrəngli bayrağa həsr 

olunmuşdur. Şair “Bayrağım və istiqlalım”, “Azərbaycan istiqlalı”, “Vətənim və eşqim”, 

“Sevgili Bakıya”, “Azərbaycan gəncliyinə”, “Qürbətdə bayram” kimi şeirlərində bu istiqlalın 

zaman-zaman xalqın arzu və istəklərində yaşadığını, onu yaşatmağın hər bir azərbaycanlının, 

ilk növbədə gənclərin vəzifəsi olduğunu vurğulayır. “Azərbaycan istiqlalı” şeirində şair qanlı-

qadalı tarixlərə baş vurur, millətin keçdiyi faciələri sadalayır, istiqlal arzusunu onun daim 

qəlbinin dərinliklərində qoruyub saxlaığını bildirir və sonda Azərbayca Xalq Cümhuriyyətinin 

yüksəltdiyi bayrağı tərənnüm edir:  

Evet gönüller coştu bir sevincin gücüyle  

Istiklal sevinciyle, istiklal sevinciyle...  

İstiklal, o yaşayan milletin kalbinde can  

İstiklal, o saadet, hayat, zefer, şeref, şan.  

İstiklal, o sönmeyen müebbed bir meş’ale  

Gönüllerde tutuşur, gözlerde sönse bile!...  

İstiklal, o vatanın göğsünden yükselen ay.  

İstiklal, o kemikten, kandan yapılmış saray.  

İstiklal, o milletin parçalanan bağrından  

Gelinlerin, kızların, akan göz yaşlarından  

Doğmuş pek mübarek, pek mukaddes bir “İlah”tır,  

Hangi bir erkek onu düşmanlara kaptırır?  

Anaların saçından ördüğü bir bayrağı  

Hangi erkek çıkıp edecek baş aşağı?!  
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Şeir vicdanları, şüurları oyatmağa yönəlib, şair cümhuriyyətin bir illik bayramının qeyd 

edildiyi günlərdə sövqi-təbii olaraq düşmənin yatmadığını görür və xalqı istiqlal bayrağı 

ətrafında səfərbər olmağa çağırır. Şairin şeirləri yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Məmməd Əmin 

Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, Əhməd Cəfəroğlu və digər şəxslr tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilərək, onlar “istiqlal hayqıran şeirlər” adlandırılmışlar. (5, s.8) Ə.Cəfəroğlu isə öz 

məqaləsində onun şeirlərinin İstanbulda dillər əzbəri olduğunu yazırdı. (2) M.Ə.Rəsulzadə 

“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” əsərində mühacirət şəraitində yaşayıb yaradan Gültəkinin tək 

olmadığını bildirr: “…Gültəkinin yanında milli mühacirət şəraitində yaşayan və yurdsevərlik 

ideyalarını tərənnüm edən başqa şairlər də vardı. Bunlardan Sənan və Yayıcılı Kərimi göstərə 

bilərik”. (8, s. 81-82) Kitabdakı şeirlərin böyük hissəsi rus-bolşevik işğalının mahiyyətinin 

açılmasına yönəlmiş, “buzlu cəhənnəm” adlanan Sibir çöllərində millətsevər insanların başına 

gətirdiyi faciələrin real və simvolik təsviri verilmişdir.  

Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyatın istiqlal ideyasının 

yayılmasında son dərəcə fəal və emosianla bir rol oynadığını, istiqlalın qorunması üçün xalqın 

bütün qüvvələrini səfərbər etməyə cəhd göstərdiyini görürük. Ümumiyyətlə, istiqlal şairləri 

hamısı bir-birinə oxşayır, onlarda soyuqqanlılıqdan, analiz etmək istəyindən daha çox 

hadisələrə emosional yanaşma, tarixin şəxsi tale, tarixi faciələrin şəxsi faciə və qürur kimi qəbul 

edilməsi çox güclüdür. Bu dövr poeziyası öz ruhunda Avropa romantizminin ən məsum və ən 

səmimi duyğularını yaşatmışdır. Cümhuriyyət dövrünun türkçü-millətçi-istiqlalçı ruhu 

ədəbiyyatımız üzərində elə bir iz qoydu ki, hətta işğaldan on illər keçəndən sonra da, sovet 

ideologiyasının bütün gücü ilə işlədyi illərdə də həmin ənənə qırılmamış, şairlərimiz çox böyük 

cəsarətlə istiqlal çağırışlarını davam etdirmişdir. Məsələn, Almas İldırımın 1930-cu ildə qəlmə 

aldığı “Mənim Türküm” şeirində yazırdı: 

Aşiqəm, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yana,  

Daşımaz qоrхulu dağlar bu tükənməz yasımı…  

Gör mələklər vеrələr cənnəti-əlayi mana,  

Söylərəm: istəməm оl cənnəti, vеr Qafqasımı!  

Qafqasın еşqi bütün zər dоlu dünyaya dəgər,  

Dеsələr yurdu unut, al “Yеni dünya”yı* əgər,  

Söylərəm, еşqimi vеr, haqqımı vеr, yurdumu vеr,  

Dinləsin qоy bütün aləm bu bоğulmaz səsimi! 

Təbii ki, biz irəlidə dediyimiz kimi, istiqlal ideyası min illərdən bəri xalqın bədii-fəlsəfi 

düşüncəsində yer almış ideya idi; lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti növbəti dəfə onu 

millətin özünüdərk və özünütəsdiq faktına çevrdi. İki illik cümhuriyyətçilik enerjisi və 

coşqusu isə çox uzun və ağır bir mübarizəyə kifayət edə bildi. 
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XX ƏSR (XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ) AZƏRBAYCAN    

ƏDƏBİYYATININ ÖYRƏNİLMƏSİNİN METODOLOJİ PROBLEMLƏRİ 

Filologiya Elmləri Doktoru , Professor TəyyaR SALAMOĞLU 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

 

 

Bu illərin ədəbiyyatı ədəbiyyat tariximizdə həmişə müstəqil bir dövr kimi araşdırılıb. İki 

əsrin qovşağında yaranan bu ədəbiyyat zaman etibarı ilə bir neçə onilliyi əhatə etsə də, 

ədəbiyyatşünaslığımızda mürəkkəb və zəngin bir dövr kimi dəyərləndirilərək öyrənilib. 

Ədəbiyyatımızda fərqli “izm”lər məhz bu dövrdə meydana çıxıb. Məhz bu dövrün hesabına 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı ədəbiyyatımızı fərqli estetik hadisələr kontekstində dərk və 

təhlil təcrübəsinə yiyələnib.  

İlk növbədə, onu qeyd edək ki, bu dövrün ədəbiyyatının müstəqil bir fənn – kurs kimi ali 

məktəblərdə tədrisi də uzun bir yol keçib. 

Mir Cəlal Paşayevin “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)” tədqiqatında (2) XIX 

əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatını “izm”lər kontekstində araşdırmaq 

təcrübəsi tədris prosesinə uğurla tətbiq edilib. Xüsusən Mir Cəlal və F.Hüseynovun birgə 

müəllifliyi ilə ərsəyə gələn ali məktəblər üçün “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyi (3) 

dövrün ədəbiyyatını aparıcı ədəbi cərəyanların və metodların estetikası, əsas nümayəndələrinin 

yaradıcılığı kontekstində tədris etməyin mükəmməl təcrübəsini verib. Çünki həmin dərslik XX 

əsr Azərbaycan ədəbiyyatının iki böyük tədqiqatçısının uzun illər apardıqları axtarışların 

nəticəsi kimi ərsəyə gəlib. “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyi zəngin elmi-nəzəri və 

metodiki baza əsasında yarandığı üçün bu gün də tələbələrin stolüstü kitabı missiyasında 

çıxışını əldən vermir. 

Lakin bir başqa məsələyə də diqqət çəkmək lazım gəlir. Dərsliyin müəlliflərin öz 

sağlıqlarında çap etdirdikləri son təkmilləşdirilmiş nəşrinin üzərindən yarım əsrə yaxın vaxt 

keçir. Keçən vaxt isə ədəbiyyatşünaslığın irəliyə doğru hərəkətini şərtləndirir. Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığı sözü gedən dövrün ədəbiyyatı ilə bağlı yeni axtarışlarını, elmi-nəzəri və 

metodoloji baxış bucağını ortaya qoyur. Bədii materiala müstəqillik dövrünün tələblərindən 

irəli gələn baxış sistemi ortaya çıxır. Dövrlə bağlı ədəbiyyat tarixi istiqamətində aparılan 

araşdırmaların dərsliyə gətirilməsi ehtiyacı qaçılmaz şərtə çevrilir.Bu halda da Mir Cəlal və  

F.Hüseynovun “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyi yaranmaqda olan dərslik, dərs 

vəsaitləri, hətta ədəbiyyat tarixləri üçün ən etibarlı elmi ənənə rolunda çıxış edir. 

Müstəqillik dövründə həmin elmi ənənənin davamı kimi B.Əhmədovun “XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (4) dərsliyi maraq doğurur. Bədii materialın zənginliyi və onun 

müəyyən mənada müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsinə uyğun təfsiri 

baxımından, bu dərslik irəliyə doğru addımdır. Dərslikdə özünə yer alan “Azərbaycan 

ədəbiyyatında milli hərəkərt dövrü”, “Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Cənubi 

Azərbaycan ədəbiyyatı” kimi bölmələr, həmçinin Əhməd bəy Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, 

Haşım bəy Vəzirov, Əliabbas Müznib, Əlipaşa Səbur kimi ədəbi  simalara aid portret-oçerklərin 

yer alması müstəqillik dövrünün elmi düşüncəyə yaratdığı imkanlarla birbaşa bağlıdır. 

Bununla belə, demək lazımdır ki, sözü gedən dövrün ədəbiyyatı ilə bağlı ən yeni 

axtarışların, tədqiqat nəticələrinin tədris prosesinə gətirilməsi tarixi dövrün ənənəsi haqqında 
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tələbələrdə tam təsəvvür yaratmağın əsas şərtinə çevrilir. Buna görə də “ənənə”yə də, “ənənəyə 

novator münasibət”ə də yeni yanaşma vacib tələb kimi meydana çıxır. 

Fikrimizi əsaslandırmaq üçün bəzi  məsələlərin üzərində bir qədər təfsilatlı şəkildə 

dayanaq. Mir Cəlal və F Hüseynovun dərsliyində “romantik ədəbiyyat”ı xüsusi bölmədə 

öyrənmək ənənəsi B.Əhmədovun da dərsliyində, tam doğru olaraq, davam və inkişaf etdirilir. 

Birinci dərslikdə M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət və  

A. Divanbəyoğlu Azərbaycan romantizminin nümayəndələri kimi təqdim olunur. İkinci 

dərslikdə isə bu sıraya Əli bəy Hüseynzadə, Abdulla Şaiq, Əliabbas Müznib və Əlipaşa Səburun 

da adları əlavə edilir, həyat və yaradıcılıqları portret-oçerklər şəklində təqdim edilir. Mir Cəlal 

və F.Hüseynov Abdulla Şaiqi “maarifpərvər –realist ədəbiyyat” bölməsinə daxil edirlər. O 

zamankı elmi təsəvvürdə romantizmin mütərəqqi və mürtəce qollara ayrılması və 

Ə.Hüseynzadə, Ə.Müznib, Ə. Səburun ikinci qolun təmsilçiləri kimi tanıdılması Mir Cəlal və 

F.Hüseynova onlar haqqında müsbət tendensiya ilə əhatəli şəkildə bəhs açmaq imkanı vermir. 

Müstəqillik dövrünün tədqiqatçısının isə bu ideologiyanın təsirindən çıxmaq və onlardan 

təfsilatlı şəkildə danışmaq imkanı var. Bununla belə, fikrimizcə, Ə.Müznib və Ə.Səbura 

romantizmin nümayəndəsi kimi müstəqil oçerklər həsr edilməsinə xüsusi ehtiyac da yoxdur. 

Onların yaradıcılığından dövrün romantizm ədəbi cərəyanına həsr edilmiş elmi mənzərəni 

verən icmalda bəhs açmaq daha məqsədəuyğun olar. 

Məsələ burasındadır ki, XX əsr Azərbaycan romantizmində müstəqillik zamanının 

ədəbiyyatşünasının dərsliyə gətirməli və müstəqil oçerklər həsr etməli olduğu daha güclü ədəbi 

simalar var. Bu sırada C.Cabbarlı və Ə.Cavadın adlarını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Birmənalı 

şəkildə demək olar ki, onların hər ikisi XX əsr romantizminin böyük nümayəndələridir. Lakin 

indiyə qədər C.Cabbarlı və Ə.Cavaddan, bir qayda olaraq, sovet dövrü ədəbiyyatını əhatə edən 

dərsliklərdə bəhs açılmışdır. Nümunə üçün deyək ki, “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı” (5) adlı 

dərslikdə və onun müstəqillik dövründə təkmilləşdirilmiş variantı kimi nəşr olunan ikicildlik 

“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyində (6) C.Cabbarlı və Ə.Cavad sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələri sırasında təqdim olunmuşdur. Bu bir həqiqətdir ki, 

hər iki sənətkarın yaradıcılıq yolunun əsas hissəsi XX əsrin əvvəllərinə, az bir hissəsi isə sovet 

dövrünə düşür. İlkin təəssürat belədir ki, dərslik müəllifləri onların sovet dövründə keçdiyi 

yaradıcılıq yolunu daha mühüm, daha əsas hesab etdikləri üçün  bu dövrün nümayəndələri kimi 

tədrisini məqsədə müvafiq bilmişlər. Əslində isə, məsələnin bu şəkildə həlli ideoloji məqsəddən 

qidalanır. Bu ideoloji məqsəd isə, ilk növbədə, ədəbiyyat tarixlərində gerçəkləşdirilmişdir. 

Məsələn, üç cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin “sovet dövrü”ndən bəhs edən III cildində  

(7) C.Cabbarlı “1930-1940-cı illərdə ədəbiyyat” bölməsinə salınmış, burada ona bir oçerk həsr 

edilmişdir. Yaradıcı fəaliyyətinin əsas hissəsi 1920-ci ildən əvvələ düşən, 1920-ci ilə qədər son 

dərəcə məhsuldar bir yaradıcılıq yolu keçən C.Cabbarlının ədəbiyyat tarixinin “sovet dövrü”nə 

salınması onu “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixində görkəmli bir yer tutan”, “adı  Azərbaycan 

sovet ədəbiyyatının inkişafı ilə möhkəm bağlı” olan bir sənətkar kimi qələmə vermək istəyinə 

hesablanıb. Bu istək isə, təbii ki, tədqiqatçının elmi düşüncəsindən gələn qənaət olmayıb, siyasi 

rejimin ədəbiyyat siyasətindən qaynaqlanıb. Həmin oçerkdə Cabbarlının həyatına və 

yaradıcılığının 1920-ci ilə qədərki mərhələsinə cəmi on beş səhifə, sovet dövrü yaradıcılığına 

isə otuz iki səhifə ayrılıb. Halbuki, Cabbarlı 1911-1920-ci illər arasında çox məhsuldar bir 

yaradıcılıq yolu keçib. Cabbarlının istər lirik və satirik şeir, istər hekayə, istərsə də 

dramaturgiyasının, hətta tənqid və publisistikasının ağırlıq mərkəzi 1920-ci ilə qədərki zaman 
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kəsiyinə düşür. Bu mərhələdə lirik şeirlərində və dramaturgiyasında Cabbarlı romantik 

sənətkardır. Romantik yaradıcılığında Cabbarlı orijinal sənətkardır. Burada onun özünəməxsus 

sənət prinsipləri, sənət estetikası var. Cabbarlının mövzu seçimində də, mövzuya verdiyi bədii 

həlldə də, dünyagörüşünün yaradıcılığına təsirində də spesifiklik aydın seçilir. 

 Cabbarlının yaradıcılığının “sovet ədəbiyyatı” çərçivəsində tədrisi onun yaradıcılığının 

1920-ci ilə qədərki mərhələsini romantizmin estetikası çərçivəsində və eyni zamanda fərdi 

özünəməxsusluğunda açmağa imkan vermir. “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixində görkəmli 

bir yer tutan” sənətkar kimi dəyərləndirilən Cabbarlının 1920-ci ilə qədərki yaradıcılığı da sovet 

ədəbiyyatı prizmasından, sosialist realizminin tələbləri əsasında dəyərləndirilir və əslində 

mahiyyətcə kölgədə qalır. Bu dəyərləndirmədə onun yaradıcılıq yolunun əsas mərhələsi ideya-

estetik baxımdan ya təhrif edilir, ya gözdən salınır, ya da sadəcə olaraq inkar edilir və hətta bu 

dövrdə yaranan və sənətkarın yaradıcılığında mühüm yer tutan bəzi əsərlərinin sadəcə çapına 

imkan verilmir. 

Sovet ədəbiyyatı çərçivəsində ancaq Cabbarlının sovet dövründə yazdığı əsərlər daha çox 

önə çəkilərək, geniş təhlil predmetinə çevrilir və bütün bunlar onun “sovet ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi” obrazını yaratmağa xidmət edir. Bu isə o deməkdir ki, Cabbarlının 

yaradıcılığı ideoloji qiymətləndirmənin qurbanına çevrilərək, xüsusən tədris prosesində öz 

həqiqi dəyərini ala bilmir. Cabbarlını sovet ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi hesab edib 

“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” (Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı) çərçivəsində tədqiq və 

tədris etməklə onun yaradıcılığının həqiqi dəyərini vermək mümkün deyil. Bir cəhəti də nəzərə 

almaq lazım gəlir ki, əgər 1920-ci ilə qədərki yaradıcılığı onun dünyagörüşünün həqiqi 

mahiyyətini ifadə edirdisə, romantik ifadə üsulu sənətkarın həqiqi sənət stixiysı kimi meydana 

çıxırdısa, sovet dövrü yaradıcılığı siyasi rejimin ədəbiyyat siyasətinin ifadəsi, sosialist 

realizminin doqmalarına əməl etmək məcburiyyəti altında meydana çıxırdı. Buna görə də, sovet 

dövrü yaradıcılığı 1920-ci ilə qədərki yaradıcılığı ilə müqayisədə sənətkarın yaradıcılıq 

fərdiyyətinin tam mənası ilə əksi sayıla bilməz. Onun sovet dövrü yaradıcılığı 

dəyərləndirilərkən məsələnin bu tərəfi mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu isə ancaq və ancaq 

Cabbarlının XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatının böyük nümayəndəsi kimi 

öyrənilməsi və tədrisi zamanı mümkün ola bilər. 

Ali məktəblərdə tədrisi baxımından Ə.Cavadın yaradıcılığı da oxşar taleyi yaşamış və 

yaşamaqdadır. Hətta, demək olar ki, sözü gedən mınada Ə. Cavadın sənət taleyi daha ağır 

olmuşdur. Çünki Cabbarlının yaradıcılığının XX əsrin əvvəllərinə aid mərhələsi sovet dövrünə 

dair ədəbiyyat tarixlərində və dərsliklərində sənətkara həsr edilmiş oçerkin əvvəlində məhdud 

şəkildə olsa və ideoloji qiymətləndirməyə məruz qalsa da, təhlil predmetinə çevrilmişdir. 

Cabbarlıdan fərqli olaraq, Ə.Cavada Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin nə XX əsrin əvvəllərinə 

aid, nə də sovet dövrü mərhələlərində yer ayrılmamışdır. Üç cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixi”nin sovet dövrünə aid üçüncü cildinin “20-30-cu illərdə ədəbiyyat” bölməsinin şeirdən 

bəhs edən icmalında Ə. Cavada bir səhifə  yer ayrılmışdır. İki cildlik “Azərbaycan sovet 

ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildində də Ə.Cavad sənəti eyni taleyi yaşamışdır. “Müasir 

Azərbaycan ədəbiyyatı” (  ) dərsliyində Ə.Cavada “Sovet dövrü ədıbiyyatı” bölməsinin “Siyasi-

ictimai ziddiyyətlər, münaqişələr və repressiyalar dövründə ədəbiyyat (1920-1940)” fəslində 

cəmi üç səhifə yarım yer ayrılmış, burda da əsas diqqət onun sovet dövründə qələmə alınmış 

əsərlərinə yetirilmişdir. Müəlliflər Ə. Cavadın 1920-ci ilə qədərki yaradıcılığından “Milli-

mənəvi dirçəliş və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ədəbiyyat (1918-1920)” 
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bölməsində cəmi bir səhifədə bəhs açmışlar.  Bu, təkzib olunması mümkün olmayan bir 

həqiqətdir ki, 1913-1920-ci illər Ə.Cavad yaradıcılığının ən qüdrətli və məhsuldar mərhələsini 

təşkil edir. Ə.Cavadın sənətkar siması məhz bu mərhələdə bütün aydınlığı ilə üzə çıxır. Məhz 

bu mərhələdə meydana çıxan əsərlər və 1920-1929-cu illərdə yazılmış əsərləri onu Azərbaycan 

romantizminin qüdrətli nümayəndələrindən biri kimi təqdim etməyə imkan verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həm C.Cabbarlının, həm də Ə.Cavadın ali məktəblərdə tədrisi 

istiqamətində müəyyən irəliləyişlər də vardır. B.Əhmədovun yuxarıda adı çəkilən dərsliyinin 

“Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” bölməsində “Poeziya”ya aid icmal yazıda 

Ə.Cavadın cümhuriyyət dövrü yaradıcılığından çox qısa şəkildə olsa da bəhs edilmişdir. 

C.Cabbarlının isə bu illərdəki yaradıcılığından həm “Poeziya”, həm də “Dramaturgiya” 

icmalında nisbətən təfsilatlı söhbət açılmışdır. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” dərsliyinin 

birinci cildində də 1920-1940-cı illər ədəbiyyatından bəhs edən bölmədə C.Cabbarlıya yığcam 

bir öçerk həsr edilmiş, 1920-ci ilə qədərki əsərlərindən “Ulduz” və “Ədirnə fəthi” nisbətən geniş 

təhlil obyekti olmuşdur. Hər iki sənətkarın 1920-ci ilə qədərki yaradıcılığının ali məktəb 

dərsliyində yer alması baxımından, bu, əlbəttəə çox yaxşıdır və birmənalı şəkildə təqdir 

olunmalıdır. Lakin məsələnin başqa tərəfi də var. Nə C.Cabbarlının, nə də Ə.Cavadın 1920-ci 

ilə qədərki yaradıcılığı ancaq cümhuriyyət dövrü ilə məhdudlaşmır. Hər iki sənətkarın 

cümhuriyyət dövrü yaradıcılığı onların 1920-ci ilə qədərki sənət yolları haqqında tam təsəvvür 

yarada bilməz. Yaxşı cəhətdir ki, bu dərsliklərdə “Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatı”nın 

nümayəndələri kimi Umgülsüm, Əli Yusif, Əmin Abid (Gültəkin) və b. əsərlərindən də söhbət 

açılmış, Azərbaycan romantizminin əhatə dairəsi xeyli genişləndirilmişdir.Təkrar edirik ki, 

bütün bunlar, əlbəttə, çox yaxşıdır və irəliyə doğru addımdır. Lakin indiki halda, elə bil ki, bizdə 

stereotipləri pozmaq, siyasi rejimin ədəbiyyat siyasəti əsasında formalaşmış ənənədən tamam 

kənara çıxmaq keyfiyyəti çatışmır. Daha doğrusu, sanki dərslik müəllifləri sovet dövründə 

yazılmış ədəbiyyat tarixlərinin və dərsliklərinin ənənəsindən kənara çıxmağa çətinlik çəkirlər. 

Biz sovet dövründə haqqı özünə verilməyən sənətkarların tam haqqını özlərinə qaytarmağa, 

onların yaradıcılıq  yolunu obyektiv və hərtərəfli şəkildə xalqımıza təqdim etməyə çətinlik 

çəkirik. Halbuki müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslığının qarşısında bu, çox vacib bir vəzifə 

kimi durur. Əgər biz ədəbiyyatımıızın tarixinin müstəqilliyimizin təməl prinsiplərinin 

möhkəmlənməsində iştirakçı olmasını təmin etmək istəyiriksə,  əgər biz müstəqilliyimizin  

“dönməz və əbədi” olmasına (H.Əliyev) əsaslı töhfələr vermək istəyiriksə, qəti addımlar atmalı, 

milli ictimai şüurun möhkəmlənməsinə, milli varlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəyə, 

azərbaycançılığın təməl prinsiplərinə, ümmətciliyə, tarixi müstəqilliyimizi simvollaşdıran (elə 

indiki müstəqilliyimizi də) atributların tərənnümünə həsr edilmiş, bütövlükdə isə milli azadlıq 

uğrunda mübarizə idealına hesablanaraq qələmə alınan əsərləri – uzun müddət həqiqi məzmunu 

ya təhrif edilmiş, ya gizlədilmiş əsərləri bütün mahiyyəti, estetikası, mövzu-ideya tərəfləri ilə 

geniş oxucu kütləsinə çatdırmağı prioritet vəzifəmizə çevirməliyik. Təkrar edirik ki, 

“müstəqilliyimizin dönməzliyi və əbədiliyi”nə gedən yola biz ədəbiyyatşünasların verə biləcəyi 

töhfə həm də bu istiqamətlə müəyyənləşir. 

Məsələ burasındadır ki, gedəcəyimiz yolun əsas istiqamətini Ümummilli Liderimiz 

H.Əliyev hələ müstəqilliyimizin ilk illərində müəyyənləşdirmişdir. 

Ümummilli lider ədəbiyyatla bağlı çıxışlarında klassik ədəbiyyatımıza həmişə böyük dəyər 

vermis, milli tarixi varlığımızın təsdiqində, bir xalq və millət olaraq dünyada tanınmağımızda 

və qəbul edilməyimizdə klassiklərimizin – Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli kimi dühalarımızın 
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çox dəyərli rollarından ürək dolusu danışmışdır. Bununla belə, ədəbiyyatla bağlı nitqlərini, 

sənət adamları ilə söhbətlərini təfsilatlı şəkildə nəzərdən keçirdikdə onun XIX və XX əsrdə 

yaranan ədəbiyyatımıza xüsusi diqqət yetirməsini, xüsusi dəyər verməsini görürük. Bu diqqət, 

ilk növbədə, bu əsrlərin Azərbaycan xalqı üçün xüsusi taleyüklü bir zaman olması ilə bağlıdır. 

Məlumdur ki, məhz bu əsrlərdə Azərbaycan xalqı böyük güc dövlətləri içərisində öz taleyini 

müəyyənləşdirməyə çalışmış, tarixi taleyimizdə ağır iz qoyan ikiyə parçalanma ağrısını 

yaşamış, özünü bir millət və dövlət kimi təsdiq etmək zərurəti qarşısında qalmışdır.  

H.Əliyev xalqımızın bir millət kimi özünüdərkində və təsdiqində, milli dövlətçilik uğrunda 

mübarizəsində bu dövrün ədəbiyyatının oynadığı müstəsna rolu görür , ədəbiyyat və 

mədəniyyət xadimləri qarşısındakı çıxışlarında bu rolu dönə-dönə vurğulayırdı. Bu, təkcə tarixi 

dövrün düzgün qiymətləndirilməsi, qədirşünaslıq nöqteyi-nəzərindən dilə gətirilmiş 

mülahizələr deyildir. H.Əliyev XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində milli ictimai şüurun 

formalaşması və dövlətçilik uğrunda mübarizənin dərslərini xatırladırdı, milli müstəqillik 

dövründə müstəqilliyimizin “dönməzliyi və əbədiliyi” uğrunda mübarizədə bu dərsləri yaddan 

çıxarmamaq, bu təcrübədən istifadə zərurətini önə çəkirdi. Ulu öndər Azərbaycan ədəbiyyatının 

keçdiyi yolu milli yaddaşın tarixi yolu hesab edir, XIX əsr və XX əsrin əvvəllərini bu tarixi 

yaddaşın ən mühüm səhifələri kimi dəyərləndirirdi. O deyirdi: “Azərbaycan Asiya ilə 

Avropanın birləşdiyi, qovuşduğu bir ərazidə yerləşən, amma Avropaya daxil olan bir ölkədir. 

Ancaq Azərbaycan öz kökünə, dini mənsubiyyətinə, ənənələrinə görə Şərq aləminə, İslam, türk 

dünyasına daxil olubdur. Bu qəbildən olan xalqlar, millətlər içərisində Azərbaycan xalqı XIX-

XX əsrlərdə öz milli köklərindən ayrılmayaraq öz ədəbiyyatını, mədəniyyətini dünyanın inkişaf 

etmiş Qərb mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə birləşdirə bilibdir”(1,203).  “Bizim milli ədəbiyyatımızı, 

mədəniyyətimizi Qərb mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə birləşdirən, onun sintezini yaradan insanlar” 

sırasında H.Əliyev M.F.Axundzadənin, S.Ə.Şirvaninin, N.Vəzirovun, H.Cavidin, M.Ə.Sabirin, 

C.Məmmədquluzadənin və başqalarının adlarını dərin bir məmnunluq hissi ilə çəkirdi. Əslində 

H.Əliyev müstəmləkə rejimləri şəraitində xalqımızın milli tarixi varlığını qoruyub saxlayaraq 

Qərb dünyasında gedən mütərəqqi prosesləri mənimsəməsində bu sənət adamlarının gördüyü 

böyük işlərdən danışır və bütün bu “işlər”in strateji məqsədlərə xidmət etdiyini, son nəticədə 

Azərbaycan xalqını milli istiqlala qovuşdurmağa hesablandığını görür və yüksək 

dəyərləndirirdi. Ümummilli lider bu “yüksək dəyərləndirmə”də, ilk növbədə, irs-varislik 

əlaqəsini nəzərə alır və hesab edirdi ki, əgər bu gün biz “öz milli, mənəvi ənənələrimiz əsasında, 

xalqımızın, həyatımızın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq öz dövlətimizi qururuq”sa, qura 

biliriksə, deməli, bu proseslərdə tarixi ənənənin və heç şübhəsiz ki, ədəbi ənənənin də böyük 

payı vardır. 

Ümummilli liderin ədəbiyyat strategiyasında ədəbi-tarixi yaddaşın bərpası və qorunması 

məsələsi mühüm yer tuturdu. O, çox yaxşı bilirdi ki, ədəbi-tarixi yaddaşın bərpası və qorunması 

mahiyyətcə milli tarixi yaddaşın qorunması və bərpası demək idi və strateji planda bizim 

özümüzü dərkimizə, təsdiqimizə və milli tarixi keçmişimizi dünyaya tanıtmaq məqsədinə 

xidmət edirdi. H.Əliyevin ədəbiyyatla bağlı çağırışlarını analitik təhlilə cəlb etdikdə belə bir 

birmənalı qənaətə gəlmək mümkündür ki, onun XIX və XX əsrlər ədəbiyyatında ən çox dəyər 

verdiyi keyfiyyət müasirlikdir. Bu çıxışlardan aydın olur ki, XIX əsrdə və XX əsrin 

əvvəllərində, eləcə də sovet dövründə ədəbiyyatın milli mücadilə hərəkatının başında durması 

öz səciyyəsi etibarı ilə bu gün də aktualdır və müstəqillik dövrünün ədəbiyyatının qarşısında 

bir vəzifə kimi durur. Sadəcə keçən iki əsrdə milli müstəqillik uğrunda mücadiləni XX əsrin 
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sonlarında müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi uğrunda mübarizə əvəz edir. Lakin bu 

əvəzetmə mahiyyəti qətiyyən dəyişmir və H.Əliyev müstəqillik dövrünün milli ədəbiyyat 

strategiyasını müəyyənləşdirərək sənət adamlarının qarşısına belə bir vəzifə qoyur: “Bu sahədə 

də sizin dəstəyinizə, köməyinizə ehtiyacımız var. Mədəniyyət, ədəbiyyat gərək daim dövlətlə 

bir yerdə olsun... Siz tam sərbəstsiniz, azadsınız və sərbəstlik, azadlıq şəraitində nə cür 

istəyirsinizsə, o cür də yazın. Hansı mövzunu götürürsünüz, götürün, sizin öz işinizdir. Dövlət 

bu işlərə qarışmayacaqdır. Mən bunu sizə tam qətiyyətlə deyirəm.  

Ancaq hesab edirəm ki, bir məsələdə siz daha da yaxından iştirak etməlisiniz, bu məsələ 

də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, Azərbaycanın qüdrətli ordusunun 

yaradılması, Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi vətənpərvərlik, ümumiyyətlə, vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyələndirilməsi, Azərbaycan gənclərinin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin 

möhkəmləndirilməsidir. Bu, çox vacibdir,  çox lazımdır” (1,216). 

H.Əliyev milli ictimai şüurun formalaşmasında, milli vətəndaşlıq düşüncəsinin inkişaf 

etdirilməsində, milli birlik və dövlətçilik, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi uğrunda 

mübarizədə ədəbiyyatın üzərinə düşən funksiyaların XIX və XX əsrlər ədəbiyyatında çox 

dəyərli ənənələrinin olmasından danışır və müstəqillik dövrünün sənətkarlarını bu ənənələri 

öyrənməyə, onlardan novatorcasına bəhrələnməyə səsləyirdi. O, ədəbiyyatımızın bu istiqamətə 

köklənməsinin yaranmış tarixi şəraitin tələblərindən irəli gəldiyini , yalnız tarixi şəraitin 

doğurduğu bu missiyanı ləyaqətlə yerinə yetirməklə müstəqilliyimizin “əbədiliyi və 

dönməzliyi”nə təminat verə biləcəyimizi vurğulayırdı. H.Əliyev deyirdi: “Bilirsiniz, bizim 

ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz, yazıçılarımız 

öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim milli hissiyyatları oyatmağa 

çalışmışlar. Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə 

ədəbiyyatdan keçir” (1,216).  Ümummilli Liderin C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 

125 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsində söylədiyi nitq C.Məmmədquluzadə və 

müasirlərinin yaradıcılığını müstəqillik dövründə necə qəbul etməyin, necə dərk və izah 

etməyin ən düzgün metodoloji açaını verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti uca səslə, 

böyük bir fəxr duyğusu ilə elan edirdi ki, “O, bizim müasirimizdir, o, bu gün də bizimlədir, 

bizim sıralarımızdadır. Bizimlə bərabər Azərbaycanın müstəqillyinə sevinir və bununla 

bərabər, Azərbaycan Respublikasının daim müstəqil dövlət olması uğrunda öz yaradıcılığı ilə, 

qoyduğu mənəvi irslə çalışmaqdadır” (7,14) 

Ümummilli Lider daxili bir intiusiya, böyük siyasətçi  stixiyası, mədəniyyətimizin və 

elmimizin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna bələd bir insan kimi duyurdu ki, Mirzə Cəlil irsində, 

onun irsinin xalqa çatdıırılması və izahında hələ görülməsi lazım gələn işlər çoxdur: 

“C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığı elə bir dəryadır ki, o dəryanın dibinə gedib çatmaq, 

hamısını əhatə etmək mümkün deyildir. Güman edirəm ki, hələ bir neçə nəsil Azərbaycan 

tarixçisi, ədəbiyyatşünası, siyasətşünası, alimi C.Məmmədquluzadə xəzinəsini, yaradıcılığını 

araşdıracaq, onu tədqiq edərək yeni-yeni kəşflər edəcəkdir” (7,14). C.Məmmədquluzadə 

yaradıcılığının “Azərbaycan mənəviyyatının”, “xalqımızın nəyə qadir olduğunu göstərən böyük 

bir sənət” olması fikrini qabartmaqla, əslində, Ümummilli Lider böyük sənətkarın irsinə 

müstəqillik dövründə necə yanaşmaq lazım olduğunun metodoloji başlanğıcını qoyurdu. 

Məsələ burasındadır ki, bu “metodoloji başlanğıc” problemə münasibətin fəlsəfi yönümü ilə 

ədəbiyyatşünaslığımızı böyük sənətkarın irsini müstəmləkəçi rejimin ədəbiyyat metodologiyası 

ilə tədqiq etməyə son qoymağa, yeni yaradıcılıq axtarışlarına çıxmağa sövq edirdi. Bunsuz 
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Mirzə Cəlil irsinin həqiqi mahiyyətinin açılmasının, “dəryanın dibinə gedib çatmaq, hamısını 

əhatə etməy”in mümkünsüzlüyünü işarələyirdi. 

Ümummilli Liderin ədəbiyyat strategiyasında müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslığıının 

qarşısına qoyulan vəzifə mahiyyətcə hansı məzmunu ifadə edir? Fikrimizcə, onun  XIX-XX 

əsrlər ədəbiyyatına verdiyi böyük önəm, onları milli müstəqillik hərəkatımızın bu günkü 

iştirakçısı hesab etməsi bizim qarşımıza onların yaradıcılığını tam yeni aspektdə öyrənmək –

tədqiq və tədris etmək tələbi qoyur. 

Biz, bu əsrlərin ədəbiyyatını, o cümlədən XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin 

ədəbiyyatını “oxu və yenidən dərk et” konseptinə uyğun şəkildə araşdırmalı və 

araşdırmalarımıızın nəticəsini, ədəbiyyat tarixlərinə, ali və orta məktəb dərsliklərinə 

gətirməliyik. Bunu etmədən, bu cür yanaşma olmadan, Azrbaycan xalqının milli istiqlal 

düşüncəsinin formalaşmasında çox böyük rol oynamış bu dövr sənətkarlarını bu günkü 

müstəqilliyimizin “dönməzliyi və əbədiliyi” yolunun iştirakçısına çevirə bilmərik.  

C.Cabbarlıdan Ə.Cavada və A.Şaiqə, C.Məmmədquluzadə və Sabirdən Ə.Haqverdiyevə, 

N.Nərimanova, İ.Musabəyova və başqalarına qədər, bütövlükdə XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərində milli ədəbi prosesin iştirakçısı olan bütün sənətkarların yaradıcılığında İslam 

dünyagörüşü mühüm yer tutur. Ədəbiyyatşünaslıq isə bütün sovet dövründə bu ədəbiyyatı 

İslam dünyagörüşündən təmizləməyə çalışmış, mümkün olduğu təqdirdə onları ateist sənətkar 

kimi təqdim etmiş, olmadığı təqdirdə isə dinə tənqidi münasibət göstərən, ən yaxşı halda isə 

dünyagörüşü ziddiyyətli sənətkar kimi qəbul etmişdir. 

C.Cabbarlının “Vəfalı Səriyyə” əsəri başdan-başa dini dünyagörüşü əsasında yazıldığı 

halda, əsərin ideya-məzmunu bu dünyagörüşündən sərt-nəzər edilmişdir. 20-ci illərə qədər 

yazdığı bütün şeirlərində, hekayələrində, dramlarında birbaşa İslam dünyagörüşü mövqeyindən 

çıxış əsas olduğu halda, milli birlik, türk xalqlarının birliyi ilə bərabər, İslam xalqlarının birliyi 

– ümmətçilik var olmağımızın, özümüzü millət kimi təqdim etməyin, dünya düzənində uğur 

qazanmağın əsas şərti kimi irəli sürüldüyü halda, həmin əsərlərin təhlilində sənətkar mövqeyi 

ciddi təhriflə təqdim edilir, sənətkarın islam inancı görməməzliyə vurulur. Narahatedici amil 

ondan ibarətdir ki, müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslığı Cabbarlı dünyagörüşündə İslam 

dünyagörüşünün yeri məsələsində, çox vaxt, sovet ədəbiyyatşünaslığının təsirindən çıxa bilmir. 

Dini dünyagörüşünə münasibətdə ədəbiyyatşünaslığımızın dominant mövqeyi iki 

istiqaməti ilə narahatlıq doğurur. Birincisi, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin ədəbiyyatına 

baxışda ədəbiyyatşünaslıq əsərləri dini dünyagörüşündən mümkün qədər sərf-nəzər edərək 

təqdim etməyə çalışır. Buna görə də, ədəbiyyatşünaslıq təhlillərində sənətkar dünyagörüşünün 

həqiqi ifadəsi əvəzinə, bu dünyagörüşünün ateist mövqedən təqdimi meydana çıxır. Nəticədə 

əsərlərin həqiqi ideya-məzmunu təhrif olunur və onlar ateist təbliğatın vasitəsinə çevrilirlər. 

İkincisi, yaradıcılıq yolunun mühüm hissəsi XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə düşən 

sənətkarların sovet dövründəki yaradıcılıqları, xüsusən onların dünyagörüşündə baş verən 

dəyişmə prosesi tarixilik prinsipi əsasında dəyərləndirilmir. Məsələn, ədəbiyyatşünaslıq 

C.Cabbarlının sovet dövrü yaradıcılığını dəyərləndirərkən onun XX əsrin əvvəllərinə qədərki 

yaradıcılığında bilavasitə İslam dünyagörüşündən çıxış etdiyini nəzərə almır. Sovet dövrü 

yaradıcılığında meydana çıxan ateist baxışları onun həqiqi yaradıcılıq prinsipi kimi qəbul edir. 

Yaxud “Xatiratım” əsərində Mirzə Cəlilin namaza və namaz qılan möminə ironik münasibətini 

onun həqiqi dünyagörüşünün ifadəsi hesab edir. Halbuki əsərin 1926-cı ildə - ateizmin tüğyan 

etdiyi dövrdə yazıldığını və ironik münasibətin dövrün siyastindən güc aldığını nəzərə almaq 
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lazımdır. “Xatiratım”da İslam dininin əsaslarını, İslamda namazın növləri və namaz qılmağın 

şərtlərini yüksək savadlı din xadiminin belə həsəd aparacağı səviyyədə mükəmməl bilən Mirzə 

Cəlillə bildiklərinə ironik don geyindirib təqdim etməyə məcbur olan Mirzə Cəlili 

fərqləndirmək lazımdır.  Bu cəhət elmi dəyərləndirmədə tarixiliyin bilərəkdən unudulmasından 

irəli gəlir. İdeologiyaya söykənən həmin unutqanlıq Cabbarlının sovet dövrü əsərlərində dinə 

tənqidi və inkarçı mövqeyi onun həqiqi dünyagörüşünün ifadəsi hesab etməklə nəticələnir. 

Sənətkar dünyagörüşündəki ziqzaqlar onun yaradıcılığının irəliyə doğru hərəkəti, estetik 

yenilik kimi götürülə bilməz. İndiyə qədər sənətkarın həqiqi dünyagörüşünün bədii ifadəsi onun 

yaradıcılığının məhdud cəhəti, siyasi rejimin təlqinləri ilə yaradıcılığında yer alan 

“dünyagörüşü”nün ifadəsi isə onun sənət uğuru kimi qələmə verilmişdir.  

Sovet ədəbiyyatşünaslığı üçün bu “qanunauyğun” sayılan bir elmi prinsip idi. Ancaq 

müstəqillik dövründə bu “prinsiplər” əldə rəhbər tutula bilməz. Əsərlərə metodoloji 

yanaşmanın açarı ola bilməz. Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, müstəqillik dövrünün 

ədəiyyatşünası sənətkar dünyagörüşünün həqiqi ifadəsi ilə siyasi rejimin təlqinlərindən irəli 

gələn cəhətləri bir-birindən riyazi dəqiqliklə ayırmağa borcludur. Beləliklə,  XX əsrin 

əvvəllərinin sənətkarlarının sovet dövrü yaradıcılığında həqiqi müəllif mövqeyin ifadəsi olan 

təsvirlərlə siyasi rejimin diktələrindən irəli gələn təsvirləri ayırmaq lazımdır. Yalnız bu yolla 

sovet dövründə yaranan əsərlərin həqiqi mahiyyətini üzə çıxarmaq mümkündür.  

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatına münasibətdə 

ədəbiyyatşünaslığımızda meydana çıxan metodoloji yanlışlıqlardan biri də obrazların sinfi 

mövqedən dəyərləndirilməsidir. Bütün sovet dövrü ədəbiyyatşünaslığı XIX əsrin sonu, XX 

əsrin əvvəllərinin ədəbiyyatına münasibətdə obrazları sinfilik prinsipi əsasında 

dəyərləndirmişdir. Bu dövrün ədəbiyyatşünaslığında sinfilik bir estetik kateqoriya kimi təqdim 

edilərək ya xəlqiliyə bərabər, ya da onu əvəz edən bir anlayış kimi qəbul edilmişdir. Sovet 

ədəbiyyatşünaslığının obrazlara sinfi münasibəti “ictimai aşağılar”ın obrazına total şəkildə 

müsbət tendensiya (zahirən müsbət görünən tendensiya) ilə, “ictimai yuxarılar”ın obrazına 

mənfi tendensiya iə yanaşmaq ənənəsi formalaşdırmışdır. 

İnsana humanist münasibətin ifadəsi kimi ədəbiyyatda yer alan “məzlumlar və zalımlar” 

qarşıdurması ədəbiyyatşünaslıqda “ictimai aşağılar”la “ictimai yuxarılar” arasında antoqonist 

ziddiyyətlərin bədii ifadəsi kimi təqdim edilib. Halbuki bu dövrün ədəbiyyatında “məzlum” 

anlayışı ancaq aşağı təbəqəni, “zalım” anlayışı isə ancaq yuxarı təbəqəni nəzərdə tutmur. Bu 

dövrün ədəbiyyatında (romantizmində də, realizmində də) məzlumluq haqqı əlindən alınanı, 

zalımlıq isə haqqı tapdayanı ifadə edir.  

Sovet ədəbiyyatşünaslığının məsələlərə sinfi mövqedən şərh verməsi “izm”lərin estetik 

prinsiplərinin müəyyənləşməsində də mənfi izini qoyub. Məsələn, tənqidi realizmin birmənalı 

şəkildə “qəti inkar” məzmunu daşımasına dair sovet ədəbiyyatşünaslığında birmənalı qəbul 

edilmiş “esteik prinsip” bədii mətn həqiqətləri ilə üz-üzə qoyulduqda, heç cür özünü 

doğrultmur. Məsələ burasındadır ki, milli tənqidi realizmin nəhəng nümayəndələri olan Mirzə 

Cəlilin və Sabirin yaradıcılığı, heç də sovet ədəbiyyatşünaslığında müəyyənləşdirildiyi kimi, 

ancaq “eybəcərliyi tənqid” sənəti deyildir. Yəni bu sənət ancaq “inkar pafosu”nun ifadəsi deyil. 

Milli tənqidi realistlərin yaradıcılığında inkar pafosu ilə bərabər, təsdiq pafosu da, yəni 

cəmiyyətdə gedən mütərəqqi proseslərin inikası da eyni dərəcədə yer alır. Bu isə mahiyyətcə o 

deməkdir ki, milli tənqidi realistlərin yaradıcılığı, Baxtinin məşhur ifadələri ilə desək, ancaq 

monoloji məzmun daşımır. Mirzə Cəlilin və Sabirin yaradıcılığı dialoji məzmun daşıyır və 
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məhz bu keyfiyyəti ilə milli realizmin yeni keyfiyyət mərhələsini yaradır və milli həyatın 

ensiklopediyasına çevrilə bilir. 

Qəbul etmək lazımdır ki, sovet ədəbiyyatşünaslığının milli tənqidi realizmi ancaq inkar 

pafosuna tabe tutması ideoloji xarakter daşıyır və bu sənətin mürəkkəb məzmununu və 

məramını ifadə etmək gücündə deyil. Bu baxış sisteminn baş məqsədi sovet cəmiyyəti ilə 

müqayisədə keçmiş cəmiyyətin – tənqidi realistlərin təsvir obyekti kimi götürdüyü cəmiyyətin 

eybəcərliyini sübut etməyə istiqamətlənir. 

Ədəbiyyatşünaslığımızda maarifçi dünyagörüşünün ancaq maarifçi realizmə aid edilməsi, 

tənqidi realistlərin dünyagörüşünün inqilabi-demokratik məzmun daşıması, inqilabi-

demokratik dünyagörüşü ilə müqayisədə maarifçi baxışın XX əsrin əvvəllərində cəmiyyət 

həyatını irəli aparmaq gücündə olmamasının elan edilməsi ideoloji tendensiyadır və sinfi 

məzmun daşıyır. 

Maarifçi dünyagörüşünün cəmiyyəti tərbiyə etmək və birləşdirmək məqsədi inqilabi-

demokratik dünyagörüşündə cəmiyyəti parçalamaq, sosial təbəqələri bir-birinə qarşı qoymaq 

tendensiyası ilə əvəz olunur. Tənqidi realistlərin inqilabi-demokratik dünyagörüşünün 

daşıyıcıları elan olunması sosial təbəqələrin üz-üzə qoyulması tendensiyasını onların 

yaradıcılıq prinsipi kimi təqdim etmək məqsədi daşıyır. Məhz bu baxımdan maarifçi 

dünyagörüşü məhdud və vaxtını keçirmiş sayılır.Halbuki və əsl həqiqətdə bütün XX əsr 

Azərbaycan ədəbiyyatı (XIX əsrin sonu da daxil olmaqla) maarifçi dünyagörüşündən güc alır, 

ictimai həyata estetik münasibəti bu dünyagörüşünü çıxış nöqtəsi kimi alaraq təsvir və analitik 

təhlil predmetinə çevirir. 

Bu gün üzərimizə düşən vəzifə sözü gedən dövrün ədəbiyyatını bədii mətn həqiqətləri, 

“oxu və yenidən dərk et” konsepti əsasında araşdırmaq, estetik həqiqətləri meydana 

çıxatmaqdır. Yalnız bu halda oxucuları və bütövlükdə milli cəmiyyətimizi bu dörün 

ədəbiyyatını düzgün başa düşməyə, orada ifadə olunan və müstəqilliyimizin “dönməzliyi və 

əbədiliyi”nə xidmət edən ali fikirləri dərk etməyə istiqamətləndirə bilərik. 
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YAZIÇININ DÜNYAPGÖRÜŞÜ:  BƏİİ MƏTN HƏQİQƏTLƏRİ 

( XIX  ƏSRİN  SONU  XX  ƏSRİN  ƏVVƏLLƏRİ ) 

 

   Dövlətzadə Məhrux Əfsərağa Qızı 

Azərbaycan Bakı Slavyan Universitetinin Dissertantı                 

               

                 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında maarifçiliyin bir məfkurə hərəkatı, maarifçi 

realizmin bir ədəbi cərəyan olaraq həmişə Qərb ədəbi-mədəni, ictimai-fəlsəfi düşüncəsinin 

təsiri ilə formalaşması məsələsi önə çəkilmişdir. XIX əsrin Azərbaycan maarifçiliyində, 

xüsusən ədəbiyyatda M.F.Axundzadə ilə təmsil olunan hərəkatın XVIII əsr Avropa 

maarifçiliyinin təsiri altında meydana çıxması və müəyyən milli xüsusiyyətlər kəsb etməsi elmi 

həqiqət kimi qəbul olunmuşdur. Y.Qarayev yazır: “M.F.Axundov XIX əsrin 50-ci illərində bir 

maarifçi kimi yazıb yaradarkən öz qeyri-milli maarifçi sələfləri olan böyük realist, klassist, 

romantik sənətkarların bədii-estetik təcrübəsindən də istifadə etməyə bilməzdi. XVIII əsr 

maarifçiləri ilə səsləşməni, hər şeydən əvvəl, biz onun sənətə dair görüşlər sistemində və 

konkret əməli fəaliyyət proqramında görürük” (1,71).Bununla bərabər, Qərb maarifçiliyinin 

Axundzadənin simasında milli ədəbi təcrübədə meydana çıxan estetik xüsusiyyətlərini 

Azərbaycan maarifçi realizminin bütün tarixi mərhələləri üçün eyni dərəcədə səciyyəvi 

keyfiyyət kimi götürmək mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda Axundzadədən sonra maarifçilik 

ictimai-mədəni bir hərəkat şəklində geniş inkişaf yolu keçmiş, ədəbi-estetik düşüncədə onun 

təzahür xüsusiyyətləri mürəkkəbləşmişdir. Bu təkamül prosesinin ən ümdə xüsusiyyətini 

ümumiləşdirməyə çalışsaq, deyə bilərik ki, o həm ictimai-mədəni, həm də estetik hərəkat kimi 

ciddi milliləşmə prosesi keçirmişdir. Nəticə olaraq maarifçiliyin Avropadan 

M.F.Axundzadənin timsalında milli-estetik düşüncəyə transferi nəicə etibarı ilə milli ictimai-

mədəni və ədəbi-estetik hərəkat şəklinə düşmüş və bir sıra ciddi özünəməxsusluqlar 

qazanmışdır. 

Tədqiqatçı Məmməd T. belə bir ümumiləşdirməsində də tam haqlıdır ki, “maarifçilər, 

xüsusən XIX əsrin son onilliklərinin maarifçiləri vətən və millət şüurunun inkişafında mühüm 

rol oynadılar. Bu da öz növbəsində XX əsr maarifçiliyində yeni bir keyfiyyəti inkişaf etdirdi, 

xoşbəxtlik və azadlıq probleminin həllində millət və vətən məsələsi başlıca amillərdən birinə 

çevrildi” (2,44). 

“Xoşbəxtlik və azadlıq probleminin həllində millət və vətən məsələsi başlıca amillərdən 

birinə çevrildi” qənaəti müstəqillik dövrünün ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsi kimi ərsəyə gəlir. 

Maarifçi realizmdə və eyni zamanda, maarifçi dünyagörüşünün qabarıq təzahür etdiyi 

romantizmdə və tənqidi realizmdə də həmişə “millət və vətən məsələsi” birinci dərəcədə həlli 

vacib problem kimi qoyulmuşdur. Lakin sovet ədəbiyyatşünaslığı XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəlləri Azrbaycan maarifçi realist ədəbiyyatını mümkün qədər milli özünəməxsusluğun, milli 

varlığın təsdiqi kimi səslənən bəzi əsas cəhətlərdən kənarda saxlamağa, ümumbəşəri düşüncə 

kontekstini önə çıxarmağa çalışmışdır. Avropa maarifçiliyinin təsiri altında və sovet rejiminin 

ateist siyasətinin təzyiqi ilə ədəbiyyatşünaslıq maarifçilikdəki “təbii insan”təlimini, əslində 

milli müəyyənliyə, milli özünəməxsusluğa qarşı qoyurdu“... 

  Azərbaycan maarifçi realistlərinin dünyagörüşündə, nə də bu dünyagörüşün  ifadəsi 

kimi meydana çıxan bədii əsərlərində din insanın şəxsiyyət azadlığını əlindan alan vasitə kimi 

düşünülməmiş və bu yöndən bədii təsvirin predmeti olmamışdır.  Maarifçi realistlərinin din, 
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məzhəblər, din xadimləri haqqında görüşləri sovet ədəbiyyatşünaslığında bilərəkdən təhrif 

olunmuş, ateist mövqedən şərh olunmuşdur. Həmin şərhlər maarifçi realist düşüncənin 

ümumiyyətlə milli ədəbi düşüncənin dinə inkarçı yanaşması haqqında fikirlər 

formalaşdırmışdır. Prof. X.Məmmədovun “XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində Azərbaycan 

maarifçi realist ədəbiyyatı” adlı tədqiqatında özünə yer alan aşağıdakı ümumiləşdirməni 

Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığı üçün səciyyəvi elmi qənaət hesab etmək olar: “Fransız və 

rus maarifçiliyində “təbii hüquq”, “təbii insan” təlimi ictimai quruluşa, təhkimçiliyə qarşı 

mübarizə silahı olmuşdur. Onlar dini əqli qanunların insana bəxş etdiyi buxov adlandırır, 

şəxsiyyət azadlığını təmin etmək üçün ilk növbədə ona qarşı mübarizəni zəruri sayırdılar.Bu 

tipli mülahizələr tədqiqatçıların maarifçi realistlərin, o cümlədən N.Nərimanovun “Bahadır və 

Sona”, “Pir”, S.M.Qənizadənin “Məktubati-Şeyda bəy Şirvani” və digər əsərlərə verdikləri 

təhlillər əsasında meydana çıxırdı. Halbuki həmin əsərlərdə heç bir antidini düşüncə özünə yer 

almamışdır. Tədqiqatçılar çox vaxt müəlliflərin dinlə bağlı təsəvvürlərini məzhəb ayrı-

seçkiliyinə, dinin mahiyyətini təhrif edən din xadimlərinə münasibəti ilə eyniləşdirir və yanlış 

hökmlər verirdilər. Nəticə olaraq, maarifçi realistlərin əsərlərində özünə yer tapan dini 

dünyagörüşü antidini, çox vaxt isə ateist dünyagörüşü kimi qələmə verilirdi. Lakin yaxşı haldır 

ki, sovet ədəbiyyatşünaslığının son mərhələ tədqiqatlarında maarifçi realistlərin dini 

dünyagörüşü mövqeyindən çıxış etməsinə dair bəzi obyektiv mülahizələr də səslənmişdir. 

Y.Qarayev yazır: “Dinə münasibət də bu mərhələdə mürəkkəbləşir. M.F. Axundovun 

maarifçiliyi yalnız Ağılı tanıyırdı, onun mövqeyini və rolunu heç kimlə və heç nə ilə 

bölüşmürdü... XIX əsrin son rübünün maarifçiləri isə ağılla yanaşı, həm də Allahı qəbul edir, 

köməyə çağırır, dini fanatizmə qarşı mübarizədə dinin özünün ən müqəddəs silahı ilə - Quranla 

da silahlanırdılar” (1, 129). Əslində, bu mülahizələr XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki 

maarifçi realist ədəbiyyatın mahiyyətinə obyektiv nüfuzu ifadə edir: tədqiqatçının bədii 

mətnlərin ifadə etdiyi estetik həqiqətləri düzgün ümumiləşdirməsindən xəbər verir. Lakin bu 

obyektiv həqiqətlər sovet dövrünün ədəbiyyatşünaslığını ideoloji cəhətdən təmin etmədiyi üçün 

elmi şərhin bu istiqamətdə davam etdirilməsi mümkün olmur. Əlbəttə, maarifçilərin dinə 

baxışlarının sovet ədəbiyyatşünaslığınY. Qarayevə qədərrki şərhi obyektiv elmi əsaslardan 

tamamilə məhrum idi. Məsələ burasındadır ki, bu cür yanaşmalar XIX əsri sonu, XX əsrin 

əvvəllərindəki milli ictimai-mədəni mühitdəki reallıqları əks etdirmirdi. Məsələ təkcə o deyildi 

ki, maarifçi realistlərin öz əsərlərində bilavasitə dini dünyagörüşü mövqeyindən çıxış etmələri 

mahiyyətcə təhrif və inkar olunurdu. Məsələ həm də onda idi ki, bu cür yanaşmalar nə ictimai-

mədəni mühitin, nə də estetik düşüncənin mürəkkəbliklərini ifadə edə bilmirdi. Müəllif 

dünyagörüşünün, bədii mətn həqiqətlərinin birbaşa ateist- materialist düşüncə ilə izahı  Şərq-

müsəlman və milli kontekstləri, eyni zamanda idealist dünyagörüşünü arxa plana atır, ədəbi-

mədəni mühitin birtərəfli izahına gətirib çıxarırdı. 

Şərq-İslam maarifçiliyinin mövcudluğu sovet ədəbiyyatşünaslığında kəskin tənqid 

mövqeyindən qarşılanır, “dini-mürtəce antiədəbiyyat” (1, 120) kimi damğalanır və rədd 

olunurdu. Sovet ədəbiyyatşünaslığı İslam maarifçiliyini XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin 

ictimai-mədəni və estetik hərəkatının bir qolu kimi yox, mürtəce və yaşamaq iqtidarı olmayan, 

məna və mahiyyətdən uzaq, guya öz-özünə ölüb gedən, Avropa tipli maarifçiliyə rəqabət 

göstərə bilməyən hadisə kimi şərh edir və onun milli ictimai və ədəbi yaddaşda özünə yer 

tutmasına hər vəchlə mane olurdu. 
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Bununla bərabər, indi artıq diqqətimizi cəlb edir ki, müstəqillik dövrünün 

ədəbiyyatşünaslığında sözü gedən dövrün maarifçilik hərəkatını və maarifçi ədəbiyyatını 

tipoloji cəhətdən fərqləndirmək meyli özünü göstərməkdədir. Azərbaycan ədəbiyyatında XIX 

əsrdən üzü bəri yaranıb inkişaf edən ədəbi cərəyanlardan bəhs edərkən nəzəriyyəçi alim 

R.Əliyev XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindəki maarifçi ədəbiyyatı və hərəkatı tipoloji 

cəhətdən iki qismə ayırır. Tədqiqatçı yazır: “Müsəlman şərqində maarifçilik dünyagörüşünün 

ayrılmaz tərəfi Qərb xalqlarının siyasi, mədəni və iqtisadi tərəqqi yoluna nümunə kimi baxmaq, 

Avropa sənaye inqilabları istiqamətində inkişafın qaçılmazlığına inam idi. Sovet hakimiyyəti 

qurulana qədər Azərbaycanda bu qərbçi maarifçilik üstünlük təşkil edirdi. Lakin islami 

maarifçilik də var idi” (4,45). R.Əliyev Avropa tipli maarifçiliklə müqayisədə İslam 

maarifçiliyinin zamanın tələblərndən geridə qalmasını, müasirlik tələblərinə cavab 

verməməsini qabartsa da, bu maarifçi qanadın İslam dünyagörüşünə söykənməsini, cəmiyyətin 

inkişafında İslam dünyagörüşünün mütərəqqi əhəmiyyətini irəli çəkmələrini, ictimai-siyasi, 

əxlaqi-mədəni və hətta iqtisadi məsələlərdə Quranı-Kərim hökmlərinə istinadı onun əsas 

fəaliyyət istiqaməti kimi şərh edirdi. Tədqiqatçı yazır: “Bizim islam maarifçiliyinin əsas 

ideyaları islam təəssübkeşliyi və İslam dinini müdafiədən ibarət idi... İslam müdafiəçiləri üçün 

konkret müsəlmanın və icmanın deyil, İslam dininin özünün təəssübünün çəkilməsi xas idi... 

Sovet dövründə bolşeviklər dini qadağan etməklə islam maarifçiliyini zorla aradan götürdülər” 

(4,46).  

Əhmədbəy Ağayev İslamı bütün Yaxın Şərqdə buvaxta qədərki ictimai-mədəni 

tərəqqinin rəhni hesab edir və müasir elmin də əsas vəzifəsini islama xidmətdə görürdü. Əlibəy 

Hüseynzadə isə milli mədəniyyətin yalnız keçmişini yox, gələcəyini də İslama bağlayaraq 

deyirdi ki, “Bizə hər növ mədəniyyət lazım deyil, yalnız İslamiyyət daxilində olan mədəniyyət 

lazımdır” (5,130). 

XIX əsrin ortaları ilə müqayisədə yeni mərhələdə milli ictimai düşüncənin, milli varlıq 

və şüur uğrunda mübarizənin köklü bir hərəkət şəklinə düşdüyünü nəzərə alsaq, ictimai və 

mədəni-estetik düşüncədə getdikcə daha dərindən özünə yer etməyə başlayan İslam 

dünyagörüşünün milli özünütəsdiq, milli tərəqqi, tarixi kökə bağlılığın ifadəsi kimi meydana 

çıxdığını düşünmək olar. Bu dövrdə milli mühitin bir çox hallarda islam mühiti kimi dərk 

olunduğunu da nəzərə alsaq və düşünsək ki, milli varlıqla dini mənsubiyyətin sərhədləri də tam 

ayrılmamışdı, onda ictimai-mədəni düşüncədə İslamın oynadığı rolun köklərini, psixoloji 

əsaslarını tam təsəvvür etmək olar. 

XIX əsrin son rübündən başlayaraq maarifçilik hərəkatının – “mətbuat, məktəb və teatr 

hərəkatının” (1,120) yüksəliş prosesinə qədəm qoyması ədəbiyyatşünaslıqda “M.F.Axundovun 

ideyaları və nəzəri vəsiyyətlərinin “indi bir-bir həyata keçməyə başlaması” (1,120) dövrü kimi 

xarakterizə olunur. Bu dövr maarifçiliyinin əsas ideya xətti aşağıdakı kimi müəyyənləşir: 

“Bunlardan ən böyüyü xalqı maarifləndirmək, “bəsirət və elm sahibi etmək” ideyası idi” (1, 

120).. İslamı təbliğ həmin illərdə daha da qüvvətlənir. Burjua ideoloqları sübut etməyə çalışırlar 

ki, bəşəriyyətin gələcək inkişafı ancaq islam dini ilə mümkündür. Onu qoruyub yeni tarixi 

şəraitə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Məlum məsələdir ki, sovet dövrünün ədəbiyyatşünaslığı 

ictimai tərəqqidə və mədəni inkişafda İslama verilən bu rolla razılaşmır, məsələnin bu cür 

qoyuluşuna tənqidi yanaşır və onu vaxtını çoxdan keçirmiş dini təəssübkeşlik kimi 

dəyərləndirirdi. Lakin məsələ burasındadır ki, bu inkarçı yanaşmalar dövrün ictimai və mədəni 

düşüncəsindəki mürəkkəbliyi qeyri-obyektiv və birtərəfli təqdim edirdi. Əsl həqiqətdə isə XIX 
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əsrin son rübü və XX əsrin əvvəllərində islama münasibətdə, onun ictimai fikrin inkişafında 

oynaya biləcəyi rola baxışda dövrün ziyalıları arasında əsaslı fikir ayrılığı yox idi. İstər Avropa 

tipli maarifçiliyin tərəfdarları, istərsə də İslam maarifçiliyinin təbliğatçıları öz 

dünyagörüşlərində dinin roluna ayrılan yerə görə bir-birinin mövqeyini bu və ya digər dərəcədə 

tamamlayırdılar. Məhz bu mənada H.Zərdabinin, N.Nərimanovun, S.M.Qənizadənin, 

F.Köçərlinin dinə baxışları ilə Ə.Hüseynzadənin, Ə.Ağayevin dinin ictimai həyatda oynaya 

biləcəyi və oynamalı olduğu rola dair fikirlərində nəinki bir-birini inkar edən mövqelər görmək 

mümkün deyil, əksinə məsələyə baxışda ümumi bir yaxınlıq nəzərə çarpır. Bu yaxınlığın elmi 

əsasları onunla müəyyənləşir ki, Ə.Hüseynzadənin, Ə.Ağayevin İslam dininin ictimai inkişafda 

oynaya biləcəyi roluna dair mülahizə və fikirlərinin estetik ifadəsinə və təsdiqinə 

N.Nərimanovun, S.M.Qənizadənin bədii əsərlərində rast gəlirik. Digər tərəfdən H.Zərdabinin, 

F.Köçərlinin, N.Nərimanovun və başqalarının öz publisistik və ədəbi-tənqidi yazılarında İslam 

dininin milli-mədəni inkişafda oynaya biləcəyi rola dair fikirləri ilə Ə.Ağaoğlunun, 

Ə.Hüseynzadənin bu istiqamətdəki fikirləri bir-birini tamamlayır.. 

  N.Nərimanov ümumdünya mədəni proseslərində hər bir millətin gedəcəyi yolun 

perspektivlərini aydın və dəqiq müəyyənləşdirilməsinin vacibliyini önə çıxarır. Milli inkişafın 

bəşəri tərəqqi ilə əlaqəsi məsələsini qoyur. N.Nərimanova görə, İslam dini millətimizin 

ümumbəşəri miqyasda inkişafını şərtləndirən, onu insanlığın şərəfli yoluna, mütərəqqi 

proseslərə qoşulmasına təkan verən birinci amildir.N. Nərimanov müsəlman xalqları üçün 

islam həqiqətlərini düzgün şəkildə dərk edib, ona əməl etməyi “müqəddəs bir məslək” yolu 

hesab edir. Onun fikrincə, dünya xalqları içərisində tutduğumuz yolun bəşəri məna və məzmunu 

öz dinimizin həqiqətlərini nə qədər düzgün dərk etməyimizlə bağlıdır.  

Maraqlı burasıdır ki, milli inkişafla bağlı fikirlərində Azərbaycan ziyalılarının 

düşüncəsini ortaq məqama gətirən  cəhətlər, hətta onların mövqelərindəki konseptual yaxınlığı 

da müşahidə etmək mümkündür. Ə.Hüseynzadə də eynən H.Zərdabi və Nərimanov kimi milli 

inkişafda İslam həqiqətlərinin dərk olunmasının həlledici rolundan danışır.  

 Ə.Hüseynzadəni narahat edən bu həqiqət Islamın yaranma tarixindən üzü bəri həqiqi 

mənasında dərk edilməməsi, cəmiyyət həyatının prinsipinə çevrilə bilməməsidir 

S.M.Qənizadə islam dininin həqiqi fəlsəfəsini insanlığa xidmətdə görür. İslamda, 

Qurani-Kərimdə çox ciddi yer alan “uxuvvət”in bəşəri məzmununu açır. İslamda bu bəşəri 

məzmunun – uxuvvətin “həqqaniyyət”dəki təcəssümünü önə çəkir. S.M.Qənizadə 

“həqqaniyyət” anlayışı altında İslamda bir olan Allahın bütün insanları birləşdirmək 

məqsədinin gerçəkləşdiyini göstərir. Bu Ə.Hüseynzadənin önə çəkdiyi “hübbüllah” 

fəlsəfəsinin, Nərimanovun qabartdığı “həqiqəti-islam”ın sənətkarın düşüncəsindəki 

özünəməxsus ifadəsi idi. Bu məqamda İslam maarifçiliyinin əsas ideoloqlarından olan 

Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlunun mövqeyi ilə S.M.Qənizadə, N.Nərimanov kimi maarifçi 

realistlərin düşüncələri üst-üstə düşürdü. Nərimanov “Bahadır və Sona” əsərində İslamın həqiqi 

mahiyyəti, Qurani-Kərimin əsl məzmunu ilə ruhanilərin xalqa təqdim etdiyi islam düşüncəsi 

arasında böyük fərq olduğunu, buna görə də din xadimlərinin dövlətin və cəmiyyətin idarə 

olunmasından uzaqlaşdırılması məsələsini qoyur və tarixdən üzü bəri İslam və Xristian 

dünyasında məsələyə münasibətdə fərqli mövqelərin və yolların meydana çıxmasına diqqət 

çəkirdi.  

Bahadırın Sonaya dediyi aşağıdakı sözlər İslamın həqiqi mahiyyəti ilə ruhanilərin xalqa 

çatdırdığı İslam arasında köklü fərq olduğunu göstərmək  məqsədi daşıyır. Əsərdə milli ictimai 
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mübarizədə ruhaniliyin cəmiyyətin idarə olunmasında nüfuzunun qarşısının alınmasının 

vacibliyi vurğulanır. Bahadır deyir:  

- Bəli, doğru buyurursunuz, xalq ancaq mollalara inanır, yəni molla nə desə xalq ona 

əməl edir. İslamın və millətin evini yıxan bu deyilmi? Müsəlman filosoflarından biri deyir: 

“Məhəmməd peyğəmbər hazırda öz millətinə nəzər etsə, yəqin qoyduğu dini tanımaz” (6,163). 

Burada zaman-zaman din xadimlərinin xalqı islamın mahiyyətindən uzaqlaşdırdığı və nəticə 

etibarı ilə bunun cəmiyyət həyatında tərəqqiyə mane olması məsələsi qoyulur. Nərimanov öz 

romanında bu məsələyə münasibətdə İslam və Xristian dünyası arasındakı böyük fərqə diqqət 

çəkir.. Bahadır deyir: “Hami millətlərdə ruhanilər bir neçə səbəbə görə dünya elmlərinə həmişə 

düşmən olublar, yəni tərəqqi yolunu mümkün qədər millətin üzünə bağlı qoyublar. Lakin bu 

məsələdə xristian aləmi ilə müsəlman aləmində bir təfavüt görünür. Xristian aləmində ruhanilər 

elmlərə düşmən olublarsa da, fəqət padşahlar və dövlət ruhanilərlə müdam muharibədə 

bulunublar... Xristian aləmi müdam belə bir müharibədə olarkən özünü ruhanilərin zəncirindən 

yavaş-yavaş xilas ediblər. Müsəlman aləminə diqqət edərsiniz isə bu müharibəni görməzsiniz. 

Padşah həm xəlifə olub da, həm də dövlətin yol göstərəni. Padşah-xəlifə, ya zəmanənin ən 

böyük ruhanisi tərəqqi yolunu camaatın üzünə qəsdən, ya səhvən bağlayıbıdır” (6,164)Buraya 

qədər deyilənlər onu sübut edir ki, İslam maarifçiliyində dini ehkamların və ruhanilərin 

cəmiyyət həyatında oynadığı rola qismən mühafizəkar münasibət nəzərə çarpsa da, bütövlükdə 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinin maarifçi düşüncəsi İslam dininə inam və etiqadı qəbul 

edir,bir qrup insanın  dünya işlərinin tənzimlənməsində Qurani-Kərim həqiqətlərini öz 

mənafelərinə təfsir etmələri ilə razılaşa bilmirlər. 

Maarifçi düşüncə, birinci halda hər bir şüurlu vətəndaşın Qurani-Kərim ehkamları ilə 

dərindən tanış olmasını, öz düşüncə, əməl və fəaliyyətində birbaşa Allahın buyurduqlarına əməl 

etməyi, ruhani təbəqəsinin təlqinlərinə tənqidi yanaşmaq fikrini irəli sürür. 

İkinci halda, maarifçi düşüncə müəyyən qədər təkamül prosesi keçirərək dini “inanclar 

və ibadətlər” sistemi kimi qəbul edərək onu insanla Allahı arasındakı mənəvi-ruhi əlaqə kimi 

dərk edir. Buna görə də din ruhi-mənəvi sahə hesab edilərək, onun cəmiyyət işlərinə 

müdaxiləsinə son qoymağın zərurəti məsələsi qaldırılır. 
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MƏDƏNİYYƏTDƏ POP-ART VƏ ONUN "FOLKLORLAŞMASI"   PROBLEMİ 

POP-ART IN THE CULTURE AND ITS PROBLEM “BECOMING FOLKLORIC” 
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XÜLASƏ 

Məruzədə belə bir elmi ideya irəli sürülmüşdür ki, XX əsrin doxsanıncı illərindən sonra 

Azərbaycan mədəniyyətində akkultural situasiya onun pop-artla (kütləvi mədəniyyət) münasibəti 

ilə şərtlənir. Çünki Azərbaycanın dünya mədəniyyəti ilə birbaşa inteqrasiyasının intensivləşməyə 

başladığı həmin illərdə Qərb mədəniyyətində pop-art artıq ümumi kulturoloji prosesləri 

müəyyənləşdirən amil səviyyəsinə yüksəlmişdir.  

Məruzədə pop-artın əsas estetik doktrinası izah olunmuş, onun lend-art (landşaft incəsənəti), 

bodi-art (bədən incəsənəti), pablik-art (ictimai imcəsənət), xeppe-ninq (tamaşaçı ilə yaradıcı 

subyekt arasında baryerin aradan qalxması) performans (ifa, görünüş) və s. kimi çoxlu sayda təzahür 

formaları diqqətə çatdırılmışdır.  

Məruzənin əsas elmi ideyası ondan ibarətdir ki, pop-art folklorla anologiya təşkil edir.  

Müəllif belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, kütləvi mədəniyyətlə folklor arasında oxşarlığı şərtləndirən 

ilk növbədə hər ikisinin kütləviliyi. Lakin müəllif onları bri-birindən fərqləndirərək xalq 

mədəniyyətinin kütləviliyini ona məxsus mətnlərin şifahi ənənəyə məxsusluğu ilə bağlamışdır. 

Məruzədə qeyd edilir ki,  xalq mədəniyyətindən fərqli olaraq kütləvi mədəniyyətin mənbəyi xalq 

yox, fərdi subyektiv yaradıcılıqdır. Pop-artın kütləviliyi auditoriyasının kütləviliyindədir. Bu 

mənada kütləvi mədəniyyətlə xalq mədəniyyəti arasındakı fərqi aşağıdakı düstur dəqiq ifadə edir: 

xalq mədəniyyəti xalqın yaratdığı mədəniyyətdir, kütləvi mədəniyyət isə xalq üçün yaradılan 

mədəniyyətdir.  

Məruzədəki əsas ideyalardan biri də ondan ibarətdir ki, kütləvi mədəniyyətin kütləviləşməsi 

faktının özünə müasir şəraitdə qlobal miqyasda "folklorlaşma" prosesinin ilkin mərhələsi kimi  

baxmaq mümkündür.  

 

Açar sözlər:  pop-art, folklor, mədəniyyət, xalq mədəniyyəti, kütləvilik, folklorlaşma, 

performans 
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SUMMARY  

In the report the scientific idea is mentioned that after the nineties of the 20th century the 

acculturation situation in Azerbaijani culture is conditioned by its relation with pop art (mass 

culture). Because in those years when the direct integration of Azerbaijan with the world culture 

began to intensify, pop art in the Western culture has already reached the level of the factor 

determining the general cultural processes.  

 In the report the main aesthetic doctrine of pop art is explained, its landscape art, body art, 

public art, happening (elimination of the barrier among the audience and the creative subject), 

performance and different other manifestation forms have been noted. 

The main scientific idea of the report is that pop-art forms analogy with folklore. The author 

puts forward the idea that the similarity among the mass culture and folklore is primarily the mass 

of both. However, distinguishing them from each other, the author has connected the massiveness 

of folk culture with the oral tradition of the texts belonging to it. In the report it is noted that, unlike 

the folk culture, the source of mass culture is not people, but the individual subjective activity. The 

popularity of pop-art comes from the mass character of the audience. In this sense, the following 

formula expresses the difference between mass culture and folk culture accurately: folk culture is 

the culture created by the people, but the mass culture is the culture created for the people.  

One of the main ideas in the report is that the fact of popularization of mass culture can be 

viewed as the initial stage of the process “becoming folkloric” on the global scale in modern 

conditions. 

Key words: pop-art, folklore, culture, folk culture, popularity, becoming folkloric, 

performance  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan milli mədəniyyəti ötən əsrin əvvəllərindən süni olaraq 

sovet mədəniyyəti sisteminə daxil edilmiş, xüsusən 30-50-ci illərdə onun milli məzmununun 
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deqradasiya edilməsi, sovet  mədəniyyətinin tərkib hissəsinə çevrilməsi istiqamətində çoxsaylı 

inzibati, hətta represiv dövlət tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, elə 60-cı 

illərin özünə qədər qədim və zəngin ənənələrə əsaslanan  Azərbaycan mədəniyyəti öz sistem 

bütövlüyünü qoruyub saxlamağa nail olmuşdur. Lakin 50-ci illərdən sonra SSRİ-də gedən 

demokratikləşmə prosesləri, Qərb mədəni dəyərləri ilə zənginləşməyə meylin artması, bu nəhəng 

məkanda olan bütün xalqlar üçün yeni akkultural situasiyanın yaranmasını şərtləndirən əsas 

amillərdən birinə çevrildi.  Bunun nəticəsidir ki, 60-80-ci illər Azərbaycan mədəniyyətində gedən 

akkulturasiya prosesləri sovet mədəniyyəti kontekstində baş verməsinə baxmayaraq, bu, avtonom 

bir mədəni bütövlüyün Qərb mədəniyyəti ilə müstəqil münasibəti səviyyəsində reallaşır.  Beləliklə, 

XX əsrin 60-80-ci illərində Azərbaycan mədəniyyətində özünü göstərən ən mühüm kulturoloji 

təzahür  bu mərhələdə mədəniyyətimizin Qərb mədəniyyəti ilə kontaktlarının intensivləşməsi 

kontekstində onun özünü avtonom mədəni bütövlük kimi qoruyub saxlaya bilməsidir. 

Burada digər bir məqamı da xüsusi vurğulamaq lazımdır. XX əsrin ikinci yarısından sonra 

Azərbaycanda Qərb mədəniyyətinə münasibətdə akkulturasiya (geniş məlumat üçün bax: 1,30, 

2.3.4) prosesi eynizamanlılıq intervalında baş vermirdi. Azərbaycan mədəniyyəti Qərb 

mədəniyyətini müəyyən zaman geriliyi ilə təqib edirdi. Deyək ki, ekzistensional insan tənhalığı 

Azərbaycan mədəniyyətində, ədəbiyyatda, musiqidə, rəssamlıqda öz inkişafının apogeyinə qalxdığı 

ötən əsrin 60-70-ci  illərində artıq Qərbi Avropada və Amerikada pop-art (kütləvi mədəniyyət) 

özünün bütün bayağılığı və kütləviliyi ilə ciddi mədəniyyətə meydan oxumaqda, ciddi 

mədəniyyətin, xüsusən abstrakt ekspressionizmin inkarı reaksiyası olaraq  özünü bütün  dünya 

miqyasında kütləviləşdirməkdə idi.  Elə pop-artın belə kütləviliyinin nəticəsi idi ki, Amerikalı 

sosioloq Zbiqnev Bjezinski onu aşağıdakı kimi şərh etmişdir: "Əgər Roma dünyaya qanun, İngiltərə 

parlament, Fransa milli respublika bəxş edibsə, müasir Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya  kütləvi 

mədəniyyət gətirmişdi!"(5).  

XX əsrin doxsanıncı illərindən sonra Azərbaycan mədəniyyətində akkultural situasiya onun 

pop-artla (kütləvi mədəniyyət) münasibəti ilə şərtlənir. Çünki Azərbaycanın dünya mədəniyyəti ilə 

birbaşa inteqrasiyasının intensivləşməyə başladığı həmin illərdə Qərb mədəniyyətində pop-art artıq 

ümumi kulturoloji prosesləri müəyyənləşdirən amil səviyyəsinə yüksəlmişdir. Pop-art olduqca 

özünəməxsus bir mədəni təzahürdür və ona münasibətdə müxtəlif yanaşmalar vardır.   Bəşəriyyətin 

mədəni tərəqqisinin yeni mərhələsi kimi meydana  gələn pop-art min illər ərzində insanın yaradıcı 

təxəyyülünün heyrətamiz fenomenləri kimi meydana gələn sənət əsərləri əvəzinə (təsəvvür edin ki, 

Hegel onları Mütləq İdeyanın özünü sənətdə dərki adlandırırdı!) «redi meyd» («hazır şeylər») təklif 

edir. Bu mənada pop-artın əsas estetik doktrinası «hər şey incəsənətdir!» tezisində əks olunmuşdur. 

Məsələn, bu baxışa görə, tualet avadanlıqları belə sənət əsəri hesab oluna bilər. Burada incəsənətin 

www.iksadkongre.org Sayfa 134 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

məzmun predmetləşməsi funksional olaraq kütləviləşmə ilə müşayiət olunur ki, kütləviləşmə də öz 

növbəsində antiestetik nəticə ilə yekunlaşır: bayağılıq! Məhz buna görə də Reya Braun kütləvi 

mədəniyyətin estetik konsept kimi dəqiq sərhədlərə malik olmadığını, qlobal mənada götürülən 

həyatın bütün elementlərinin məcmusunu özündə birləşdirdiyini bəyan edirdi. Kütləvi mədəniyətin 

lend-art (landşaft incəsənəti), bodi-art (bədən incəsənəti), pablik-art (ictimai imcəsənət), xeppe-ninq 

(tamaşaçı ilə yaradıcı subyekt arasında baryerin aradan qalxması) performans (ifa, görünüş) və s. 

kimi çoxlu sayda təzahür formaları ötən əsrin 70-ci illərindən sonra sürətlə inkişaf etməkdə olan 

kütləvi informasiya vasitələri ilə bütün dünyaya yayılmağa başlayır. Həmin illərdə Hollivuddan 

planetin informasiya atmosferinə  vulkan kimi püskürən döyüş, komediya, melodram, fantastika, 

erotika, parnoqrafiya, myuzikl, mistika və s. kino janrları kütləvi mədəniyyətin bariz nümunələri 

idi. Azərbaycan mədəniyyəti onlarla kütləvi olaraq məhz ötən əsrin 90-cı illərindən təmasda olmağa 

başlayır. Sürətlə televiziya ekranlarını, internet saytlarını zəbt edən komiks (təsviri tarixçə, şəkillər 

vasitəsilə əhvalat, yaxud qrafik roman), illüstrasiya (mətn izahedici rəsmlər), reklam və məlumat 

informasiya jurnalları, videoyazı, videoklip, videooyun və s.  pop-artın milli mədəniyyətə ayaq açan 

spesfik forma və janrları idi. Açıq etiraf edək ki, 90-cı illərdən bu günədək Azərbaycandı 

professional elitar mədəniyyət kütləvi mədəniyyət qarşısında olduqca gücsüz və aciz durumdadır.  

Pop-artla bağlı geniş yayılmış mülahizələrdən biri onun xalq mədəniyyəti ilə anologiyası 

məsələsidir. Hətta onu müasir dövrün "xalq mədəniyyəti" də adlandırırlar. Tədqiqatçılardan Rorens 

Levayn isə populyar mədəniyyəti sənaye cəmiyyətinin folkloru hesab edir. Müasir ingilisdilli 

tədqiqatlarda "kütləvi mədəniyyət"lə bağlı tədqiqatları ümumiləşdirən Maya Rəhimova onun geniş 

yayılmış altı mənasından birinin ənənəvi xalq mədəniyyətinin modernləşdirilmiş variantı olması 

fikrini irəli sürür.  

Kütləvi mədəniyyətlə folklor arasında oxşarlığı şərtləndirən nədir? Birmənalı cavab ondan 

ibarətdir ki, ilk növbədə hər ikisinin kütləviliyi. Ona görə də hər iki mədəniyyətin müqayisəsi  üçün 

pop-artın kütləviliyi ilə xalq mədəniyyətinin kütləviliyi arasında fərqi aydınlaşdırmaq lazımdır.  

Yalnız pop-artın deyil, ümumiyyətlə istənilən sosial-mədəni informasiyanın XX əsrin ikinci 

yarısından sonra planetar miqyasda sürətlə kütləviləşməsi, əsasən,  iki mühüm amillə şərtlənirdi: 

1. Sosial siyasi amil; 

2. Texniki amil. 

Birinci amil İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dinindən, irqindən, milliyyətindən, siyasi 

baxışlarından və sosial mənşəyindən asılı olmayaraq bütün bəşəriyyət üçün vahid beynəlxalq hüquq 

və davranış normalarının müəyyənləşdirilməsi və onun planet miqyasında normativləşdirilməsi 

məqsədilə  beynəlxalq qurumların təşkili və bu istiqamətdəki fəaliyyətlə şərtlənir.  
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İkinci amil isə kütləvi informasiya vasitələrinin və İnternetin sürətli inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq qlobal informasiya məkanının formalaşması, sivilizasiyalararası inteqrasiyanın və ünsiyyətin 

təmin olunması, bir-birindən min kilometrlərlə uzaqda yaşayan ayrı-ayrı etnik-dini toplumlar üçün 

planetar mənəvi universumun formalaşdırılması ilə şərtlənir. Müasir kütləvi informasiya 

vasitələrində kütləvi mədəniyyətin müxtəlif janrları timsalında əyaniləşən "estetik informasiya" 

auditoriyaya müəyyən məqsədə yönəldilmiş halda ötürülür ki, buradan da onun maarifləndirmə və 

ya antimaarifləndirmə missiyası üzə çıxır. Estetik informasiyanın kütləvi olaraq insanlarda hansı 

sosial emosiyanı doğuracağı, onu hansı növ fəaliyyətə təhrik edəcəyi də əsas şərtdir. Müasir kütləvi 

informasiya vasitələri milyonlarla insana eyni vaxtda təsiretmə imkanına malik olduğuna görə o, bu 

funksiyalarını heç bir təlim və tədris müəssəsi ilə müqayisə oluna bilməyəcək  kütləvi miqyasda  

həyata keçirə bilir. 

Xalq mədəniyyətinin kütləviliyi ona məxsus mətnlərin (burada mətn şərti mənada götürülür, 

məsələn, xalq oyunu da mətn ola bilər) şifahi ənənəyə məxsusluğu ilə bağlıdır. Hər hansı bir 

artefaktın folklor mədəniyyətinə məxsus olmasının sübutu onun şifahi ənəndə olmasıdır. Mətn məhz 

şifahi ənəndədirsə (yaxud, vaxtilə şifahi ənənədə olubsa), folklor faktıdır. Şifahi ənənənin subyekti 

olan xalq, etnos, yaxud ayrıca bir peşə qrupu isə müəyyən əsaslarla təşkil olunmuş sosiumdur, 

deməli kütlədir. Xalq mədəniyyətindən fərqli olaraq kütləvi mədəniyyətin mənbəyi xalq yox, fərdi 

subyektiv yaradıcılıqdır.  

Pop-artın kütləviliyi auditoriyasının kütləviliyindədir. Bu mənada kütləvi mədəniyyətlə xalq 

mədəniyyəti arasındakı fərqi aşağıdakı düstur dəqiq ifadə edir: xalq mədəniyyəti xalqın yaratdığı 

mədəniyyətdir, kütləvi mədəniyyət isə xalq üçün yaradılan mədəniyyətdir. Digər bir tərəfdən isə 

xalq mədəniyyətinin  ən primitiv faktları belə etnik yaddaşın universal modellər və qəlibləri əsasında 

yaranır, kütləvi mədəniyyətin janrları isə əksər hallarda kütləvi zövqə hesablanan janr 

eklektikasından ibarət olur. Məsələn, kütəvi mədəniyyətin Qərbi Avropa və xüsusən də Amerika 

filmlərinə aid olan vestern üslubu bir filmdə döyüş səhnələrinin, komediyanın, pornoqrafiyanın, 

hətta bəzən vahimənin və mistikanın  birgə  olmasını nəzərdə tutur. Burada prinsip birmənalıdır: 

geniş kütlə nəyə maraq göstərirsə, o incəsənətin meyarına çevrilir. 

Folklor mətnlərinin kütləviləşmə zərurəti isə estetik zövqü ödəməklə bərabər, praqmatik 

funksionallığı ilə şərtlənir. Yazının olmadığı şəraitdə təcrübənin biliyə çevrilməsi, biliyin etnosun 

bütün üzvləri arasında kütləviləşdirilməsi, bütün etnos üzvləri üçün vahid informasiya sisteminin və 

ona müvafiq davranış formullarının müəyyənləşdirilməsi folklor vasitəsilə həyata keçirilirdi. Ayrı-

ayrı xalqların folklor mətnləri arasında oxşar motivlərin olmasına baxmayaraq, folklor formulları 

sırf etnik spesfikaya malik olmuşdur.    
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Beləliklə, göründüyü kimi, kütləvi mədəniyyətin kütləviliyi ilə folklorun kütləviliyi əsasında 

tamamilə fərqli amillər dayandığından onlar prinsipial baxımdan bir-birindən fərqlənirlər. Bu 

mənada müasir Qərb, xüsusən də Amerika tədqiqatçılarının araşdırmalarında kütləvi mədəniyyətin 

folklor mədəniyyəti hesab edilməsi şərti mənada götürülən yanaşmadır.  

Qloballaşma ilə xarakterizə olunan müasir şəraitə ayrı ayrı xalqların folklorunda  mövcud 

olan motivlərin etnokulturoloji sərhədləri aşaraq sürətlə qlobal xarakter aldığının şahidi oluruq. 

Xüsusən İnternetin meydana çıxardığı yeni texnokulturoloji mühitdə ənənəvi folklor motivlərinin 

transformasiyaları əsasında yeni internet folkloru yaranmaqdadır. Bu baxımdan kütləvi 

mədəniyyətin kütləviləşməsi faktının özünə müasir şəraitdə qlobal miqyasda "folklorlaşma" 

prosesinin ilkin mərhələsi kimi  baxmaq mümkündürmü?   

  Kulturologiyada normativləşmiş belə bir elmi qənaət vardır: etnosun mədəniyyətinin 

ümumi massivində məhz əvvəldən həmin mədəniyyətə məxsus, etnik spesfikliyə malik  elə 

təzahürlər, strukturlar və dəyərlər mövcuddur ki, onlar  sabit nüvə funksiyasını yerinə yetirir. Etnik 

identikliyin əsasında da bu nüvə vasitəsilə etnointeqrativ funksiyanın reallaşması dayanır. Yəni 

etnik identiklik öz ümumiliyini digər oxşar ümumiliklərə qarşı qoyulmaqla,  "biz və onlar" antitezasi 

vasitəsilə özünü reallaşdırır.  

Ötən əsrin ikinci yarısından sonra Sakit okeanın o tayından qanadlanaraq kontnentlərin başı 

üzərindən bütün dövlət sərhədlərini vizasız keçib millətlərin ruhuna hakim kəsilən, son otuz ilə 

yaxın müddətdə Azərbaycan mədəniyyətini ağuşuna alıb aparan kütləvi mədəniyyət sanki məhz 

həmin nüvənin aşınmasına hesablanıb. Kütləvi mədəniyyət bu məqsədinə tarixən formalaşmış etnik  

müəyyənliklər üçün yeni sosial-emosional sahə formalaşdırmaq hesabına nail olur. Məsələn, 

hansısa  Amerika filmində təsvir edilən həyat situaiyasına (məsələn, cəsur amerika hərbiçisinin 

Afrikada "vəhşi müsəlman" ərəblərə qarşı qəhrəmancasına mübarizəsinə) baxarkən azərbaycanlı 

daxili coşğu, riqqət hissi keçirirsə, deməli qərbli ilə  vahid hissi-emosional sahədə birləşir və 

bununla da tədricən etnosun "biz və onlar" antitezasına əsaslanan etnodifferensiyal immuniteti  

azalır.  Bu da öz növbəsində etnik içə hesablanan etnointeqrativ immunitetin zəifləməsinə səbəb 

olur. Nəticədə etnik yaddaşın folklor modelləri tədricən aşınmaya məruz qalır. Belə bir şəraitdə 

kütləvi mədəniyyət obrazlarının özü metainteqrasiya prosesini şərtləndirən sabit strukturlara 

çevrilməyə başlayır.  Bu nə prosesdir? Qloballaşmanın təbii diktəsindən doğan yeni sosiokulturoloji 

reallıq, yoxsa etno-sosiumların  yaddaşı üzərində şüurlu və məqsədli  manipulyasiya? 

Görkəmli filosof Fizuli Qurbanov tərəfindən bu kulturoloji prosesə snergetik baxış təəssüf 

ki, nikbin perpektiv vəd etmir: “Sistemdə normadan kənara çıxmağa meylli olan (deyək ki, sistemin 

ümumi maraqlarından imtina etməyə meyli olan) elementlərin müəyyən sıxlığı (paylanma dərəcəsi) 

yarananda, həmin sistemdə geniş miqyaslı “imtina zənciri” yarana bilər. Bu, bütün sistemi əhatə edə 
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biləcək ölçüdə də ola bilər. Məsələn, cəmiyyətdə adət-ənənələrə laqeyd olanların sayının müəyyən 

həddi vardır ki, ondan sonra onlara çoxlu sayda adamlar qoşulurlar. Bu, cəmiyyətdə zəncirvari 

laqeydləşmə effekti yaradır və mənəvi-əxlaqi dəyərlərin transformasiyası tələbi gündəmə gəlir. O 

andan sonra cəmiyyətin əvvəlki duruma qayıtması şansı qalmır və islahatlar adı ilə yeni duruma 

keçid labüdləşir. Lakin məsələ ondadır ki, adət-ənənəyə laqeydlik faktoru üzrə (sinergtik dildə 

ənənədən imtina mexanizmi üzrə) transformasiya olunan cəmiyyətin müstəqil olması və özünü 

inkişaf etdirməsi mümkün olmur – o, mütləq xaos durumuna keçir və başqa sosial nizamlılıq 

tərəfindən “udulur” (6, 98). 

Kulturoloji terminlə “udulma” mədəniyyətlərin təmasından doğan assimilyasiya ehtimali 

perspektividir. Ötən əsrin 90-cı illərindən kütləvi mədəniyyətlə təmas nəticəsində start götürmüş, 

hazırda davam etməkdə olan assimilyasiya prosesi Azərbaycan mədəniyyətinin danılmaz reallığıdır. 

Həm də snergetik yanaşmaya görə bu kulturoloji müstəvidə gedən proseslər son nətcədə cəmiyyətin 

transformasiyası zərurətini meydana çıxarırsa, deməli, məsələ milli maraqlar baxımından olduqca 

təhlükəli durumdadır.  

Müasir Azərbaycan elmi humanitar düşüncəsi Seyfəddin Rzasoyun timsalında qloballaşma 

şəraitində milli mədəniyyətin funksional keyfiyyətini iki vəziyyətdə araşdırır: 

1. Etnik sistemin tarazlıq halı; 

2. Etnik sistemin qeyri-tarazlıq halı.  

Müəllifin yanaşmasına görə: 

– birinci vəziyyətdə milli mədəniyyət milli formullar əsasında xalqın özünüifadəsinə xidmət 

edir; 

– ikinci vəziyyətdə isə milli mədəniyyət xalqın milli immun sistemi funksiyasını həyata 

keçirir (7, 37). 

Yanaşma elmi olmaqla yanaşı, mövqe millidir.  

Digər bir tərəfdən, milli mədəniyyət özünü kosmopolit qeyri-müəyyən fəzada deyil, məhz 

mənsub olduğu etnik mədəniyyət müstəvisində dərk etdikdə etnos, millət anlayışından bəşəriyyət, 

məhəllə, region anlayışından isə planet, kosmos anlayışına da keçə bilir. Bu halda onun struktur 

bütövlüyündə istənilən sosial-mədəni, siyasi, etnik, mənəvi-əxlaqi fərqliliklər bütöv bir tamın ayrı-

ayrı fraqmentləri kimi qəbul edilə bilir. 

Urbanizasiya – insanların şəhərlərdə məskunlaşması, bununla əlaqədar olaraq insanlararası 

kommunikasiyanın, yeni mədəniyyətin meydana gəlməsi şəraitində zahirən folklorun meydanının 

daralması hiss olunursa da, əslində folklor bu mərhələdə yeni forma və qəliblərə transformasiya 

olunur.  

www.iksadkongre.org Sayfa 138 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

 Urbanizasiya mərhələsində folklorla bağlı müşahidə olunan proseslərdən biri də odur ki, 

qloballaşma ilə xarakterizə olunan müasir şəraitə ayrı-ayrı xalqların folklorunda mövcud olan 

motivlərin etnokulturoloji sərhədləri aşaraq sürətlə qlobal xarakter almağa başlamışdır. Bu prosesin 

yeni dövrün metafolklor mədəniyyətini yaratmağa gizli iddiası müşahidə olunur ki, son vaxtlar bir 

sıra mütəxəssislər bu barədə geniş bəhs edirlər. Məsələn, müasir postmodernist şəraitdə Qərb 

mədəniyyətində miflərdən geniş istifadə dediklərimizə əyani sübutdur. 

Uzun illər mifin mədəniyyətdəki sosiokulturoloji funksiyaları problemi ilə məşğul olan 

Pivoev Vasiliy Mixayloviç yazır: “XX əsr mədəniyyətində miflərdən əsasən iki planda istifadə 

olunur. Birincisi, miflərdən “kütləvi mədəniyyət”də kütləvi istehsalçıların primitiv zövqünə 

hesablanmaqla əyləncə, təsəlli, psixololoji boşalma, emosional strest potensialından azad olmaq 

məqsədilə istifadə edilir. Bu mənada Hollivudun “kinoqrez fabriki” (şirin xəyallar kinosu fabriki) 

adlandırılması heç də təsadüfi deyil. Burada əsas aparıcı funksiya kompensator (fərəh, sevinc, 

razılıq, məmnunluq) funksiyasıdır. Bu mifologiya nə yüksək bədiilik keyfiyyətə, nə də və sosial-

siyasi mənaya malik olmur, o daha çox sosial illüziyalardakı tələbatı ödəməyə xidmət edir.  

İkincisi, miflərdən Qərb cəmiyyətində mövcud olan «yadlaşma», “özgələşmə” 

problemlərinin təhlilinə həsr olunmuş müxtəlif bədii əsərlərdə geniş istifadə olunur. Ümidin mifin 

ən mühüm elementi, hətta immanent mahiyyəti statusunda olduğu qədim mifologiyadan fərqli 

olaraq burada bütöv bir ümidsizlik, əlacsızlıq hökm sürür, bu miflər müəllif analizinin və 

dəyərləndirməsinin təzahürünə çevrilir (8, 41). 

Göründüyü kimi, müasir şəraitdə  pop-artın folklorlaşması probleminə müxtəlif baxışlar 

mğvcuddur və bu problem alimlərin diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Ona görə də 

gələcəkdə bu istiqamətdə yeni-yeni tədqiqatların aparılmasının mühüm əhəmiyyəti vardı 
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CONTEXT OF THE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL COMPLEXES 
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XÜLASƏ 

Novruz bayramı  ərəfəsində özünü göstərən çoxsaylı inaclardan biri də Xızır//Xıdırla 

bağlı olan inaclardır. Məqalədə kişi başlanğıcının yaradıcı gücünü təmsil edən Xızırla bağlı 

olan inanclar təhlil olunmuş, bu obrazın fallik semantk məzmunu diqqət mərkəzinə 

gətirilmişdir. Təhlil zamanı Xızırın bayram axşamları evlərə gizlin pay gətirməsi ilə bağlı olan 

inacların psixosemantik mahiyyəti üzərində xüsusi dayanılmışdır. Məlum olmuşdur ki, Xızırın 

bərəkət paylaması ilə bağlı inanclar onun fallik-dölləndirici təbiətini təcəssüm etdirir. Bu 

obrazın  daşıdığı fallik semantika onunla görüşən qızların bəxtinin açılması ilə bağlı inancın 

formalaşmasına səbəb olmuşdur. Sakral və fallik gücü özündə ehtiva edən bu obrazın əsasən 

Novruz ərəfəsində aktuallaşması təsadüfi hadisə deyildir. Məlum olduğu kimi, Novruz bayramı 

mifoloji baxımdan dünyanın yaradılışı konseptini təcəssüm etdiririr. Məhz buna görə, yaradılışı 

təmin edən  kişi və dişi başlanğıcına aid olan yaradıcı güclər bu ərəfədə aktuallaşırlar.  Bu 

mənada Xızır//Xıdır obrazı yaradıcı kişi başlanğıcının gücünü təmsil etməklə kosmoqonik 

yaradılış prosesinin iştirakçılarından  biri kimi çıxış edir.  Xızırın yeni yaradılış prosesin 

iştirakçısı kimi çıxış etməsi, Novruzda və bu bayram ərəfəsində Xızırın//Xıdırın gecələr evlərə 

bərəkət paylaması, onunla qarşılaşanlara ruzi-bərəkət və xöşbəxtlik gətirməsi şəklində özünü 

büruzə verir.  

Açar sözlər: Xızır, Xıdır,  fallik yaradılış, Novruz bayramı, Kosmoqoniya 
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SUMMARY  

One of the numerous beliefs showing itself on the eve of Novruz holiday is about 

Khizir//Khidir. In the article the beliefs about Khizir that representing the creative power of the 

male beginner are analyzed, the phallic semantically content of this image is in the focus of the 

attention. During the analysis the psycho-semantic essence of the beliefs about Khizir’s 

bringing helping to the houses at the holiday nights is especially investigated. It is known that 

the beliefs about the distribution of Khizir’s blessings personify his phallic-inseminating nature. 

The phallic semantics of this image has been a cause of the formation of the belief in the lucky 

fate of the girls who met with him. The urgency of this image, which includes the sacral and 

phallic power in itself, mainly on the eve of Novruz holiday is not an accidental event. As it is 

known, Novruz holiday embodies the concept of the world creation from the mythological point 

of view. That is why, the creative forces which belong to the male and female beginnings 

ensuring the creation become urgency on this eve. In this sense, the image of Khizir//Khidir 

representing the power of the creative male beginning acts as one of the participants of the 

cosmogony creation process. The facts such as Khizir acts as a participant of the new creation 

process and distributing helpings to the houses on the eve of Novruz holiday, bringing 

prosperity and happiness to those who meet him are also displayed. 

Key words: Khizir, Khidir, phallic creation, Novruz holiday, Cosmogony  

 

 

Giriş 

Sakral və fallik gücü özündə ehtiva edən Xızır obrazının Novruz ərəfəsində aktuallaşması 

təsadüfi hadisə deyildir. Xızır obrazı sakral dölləndirici kişi başlağıcının gücünü təmsil edir. 

Onun bu məzmunu folklor faktlarında bir başa deyil, daha çox simvolik şəkildə təcəssüm 

olunur. Fallik məzmunun gizlin şəkildə  ifadə olunduğu məqamlardan biri də Novruz ərəfəsində 

Xızırla bağlı mövcud olan inanc və davranışlarda özünü göstərir:  “Xızır  peyğəmbərlə  bağlı  

bəzi  inamlar,  fallar  bir  çox  türk  ellərində  Xızır  gecəsi  yerinə  yetirilir.  Azərbaycanda  isə  

bu, Novruz  bayramı  ərəfəsində  icra  olunan  müxtəlif  silsilə mərasimlər arasında 

bölünmüşdür” (2, 86). Məlumdur ki,  “Türk dünyasında Novruz mərasimləri zamanı ortaya  

çıxan fiqurlardan biri də “Xızır Baba” obrazıdır. Belə ki, Novruz axşamı Xızırın evləri gəzərək 
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bərəkət paylamasına, Xızırla rastlaşanın  başına xöşbəxtlik quşunun qonacağına inanılır” (19, 

152). O da məlumdur ki, “Qazax xalqı Xızırı Kızır adlandırırlar. İnanca görə, Kızır Ata Novruz 

ərəfəsində üç gün gəzir. Hər bir insan həyatında üç dəfə Kızırla qarşılaşır. Ancaq onu asanlıqla 

tanıya bilmir. Əgər kim onu tanısa, ömrü boyu xoşbəxt və şanslı olar. Kızır Novruzda qəməsini 

qaldıranda qar əriyir və bahar gəlir” (19, 152). Türkiyənin Antaliya bölgəsində “Xıdırəlləz”lə  

bağlı inanca görə,  “Xızırın ağaclıq yerdə gizləndiyinə inanılır, yaşıllıq  yerlərə gedilir. 

Mərasimlərdə qurbanı olanlar qurbanlarını kəsərlər” (9, 57 ). Bundan savayı, bu mərasimlərdə 

“...erkəndən qalxan xalq otların şehindən südə maya atar. Süd bu üsulla qatığa çevrilərsə, 

Xızırın bu yoğurda əlini sürtmüş olmasına və o ilin bərəkət içərisində keçəcəyinə inanılır” (9, 

57). “Xıdırəlləzdə hamı daha əvvəldən qurulan sallancağa minər. Bu davranışın əsasında kəl  

(keçəl – S.Q.) olmamaq vardır. Çünki Xıdırəlləzdə sallancağa minməyən gənclərin başının kəl 

olacağına inanılır” (9, 58). Balıkəsirdə də sallancağa minmək adəti vardır: “Ancaq keçəl olan 

kimsənin ona minməməsi inancı vardır” (8, 34). Başqa bir inanca görə Xızır və İlyas bir-biri ilə 

görüşmək üçün tələsirlər. Ona görə atlarını o qədər sürətlə çapırlar ki, bu, onların ağzından 

köpük gəlməsinə səbəb olar. Onlar da görüşdükdən sonra atlarını gül ağacına bağlayarlar . 

“...ağzındakı köpüklər bu ağaca bulaşır. Sabahı gün, yəni Xızır aylarının ilk günü bu ağacların 

altına baxılır.  Xızır ilə İlyasın atlarının köpüyündən varsa, bərəkət gətirməsi üçün ambarlara, 

axırlara, evlərə, mətbəxlərə sürtülür” (9, 61).  Qarsdakı bir inancda isə “Xıdırəlləz günü Xızırın 

bərəkət gətirməsi üçün ... qapılar açıq saxlanılır. Evlərin qapıları, pəncərələr və qapalı olan 

bütün kilidlər açılır (9, 70).   

Göründüyü kimi, bu mətnlərin hamısında Xızır sakral dölləndirici kimi çıxış edir. Onun 

yaşıllıq yerdə gizlənməsi inancı mövcuddur. Həmçinin südün yoğurda çevrilməsi onun öz 

bərəkətverici fallik gücünü göstərməsinin işarəsi kimi qəbul edilir.  Yuxarıdakı mətndə Xızırın 

“əlini sürtmək”  davranışının  semantikasının, əslində, fallik davranış  olması da aydın olur. 

İnanclarda atın ağzından gələn köpük kimi əsaslandırılan maddə də sakral dölün işarəsidir  ki, 

evə-eşiyə xeyir-bərəkət gətirəcəyinə inanılır.  

Burada bizim üçün ən maraqlı olan iki məsələyə xüsusi ilə diqqət yetirmək istərdik. 

Bunlardan birincisi Xıdırelləz günü asılmış yelləncəkdə yellənməyən şəxsin başının keçəl (kəl) 

olacağı inancıdır.  

Psixoanalitik kontekstdə Xızır//Xıdır obrazının 

fallik semantikası 

Xızır fallik gücə sahib olan dölləndirici atanın təbiətlə qaynayıb-qarışmış obrazıdır. Bu 

mənada kəl, Xızırın yelləncəyinə minmək onun fallik  gücündən güc almaq semantikası daşıyır 

ki, bu şəxsi xədimliyin işarəsi olan kəllikdən (keçəllikdən) xilas edir. Əks təqdirdə fallik 
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çatışmazlığın simvolu olan keçəllik aktuallaşacaqdır. Heç təsadüfi deyildir ki, dahi Nizami 

“Xosrov və Şirin” əsərində Xosrovun  zifaf gecəsindəki cinsi davranışını Xızırın fəaliyyətinə 

bənzədir və yazır:  

 Qönçənin ucu ilə ox birləşib, 

  Oxunun ucu ilə ləlini hey deşirdi. 

  Məgər şah Xızır, gecə isə zülmət idi ki, o, 

  Dirilik suyuna balığı salırdı (6, 303).  

Bu faktın özü də Xızırın fallik güclə əlaqəsini aydın şəkildə göstərir.  

Yeri gəlmişkən,  deyək ki, Xızırla//Xıdırla düzgün münasibətin qurulmadığı halda fallik 

çatışmazlığın ortaya çıxması ilə bağlı inancın elementləri Naxçıvan ərazisində toplanılan 

aşağıdakı mətndə də simvolik şəkildə əks olunmuşdur:  

“Çatma, çatma çatmaya,  

Çatma yerə batmaya,  

Xıdırın payın kəsənin  

Ayağı yerə çatmaya” (15, 44). Məlum olduğu kimi, ayaq da fallik simvollardan biridir. 

Təsadüfi deyildir ki, bir çox arqo deyimlərdə cinsi davranışların “ayaqla” ifadə olunmasından 

bəhs olunur.  Bəzən isə  “qıçı şışmək” (18), “orta qıçı ağrımaq” (12,104) ifadələrində olduğu 

kimi ayaq, “qıç” cinsiyyət orqanını işarələyir. Bu mənada yuxarıda təqdim etdiyimiz uşaqların 

papaq atıb pay yığması zamanı oxuduqları “Xıdırın payın kəsənin Ayağı yerə çatmaya” 

ifadəsində də “ayağı yerə çatmamaq” fikri ilə fallik çatışmazlıq arzulandığı məlum olur. Yəni 

Xıdırın payını kəsənlərə “çatma yerə batmaya”, “ayağı yerə çatmaya” formasında simvolik 

olaraq xədimlik arzulanılır.  Bu da özlüyündə Xızırın yelləncəyində yellənməməyə görə ortaya 

çıxan “keçəllik” motivi ilə eyni semantikaya malikdir.  

Yuxarıdakı inancdan o da aydın olur ki, dölləndirici təbiətin aktuallaşması üçün (evə xeyir 

və bərəkətin gəlməsi üçün) qapılar açıq qoyulur.  Semantik cəhətdən qapıları açıq qoymaq 

sakral obrazın (Xızırın) öz cinsi gücünü göstərməsi üçün şərait yaratmaq semantikası daşıyır. 

Bir çox yerlərdə Xıdır Nəbi bayramında keçirilən oyunlarda da torba atmaq faktına rast gəlinir: 

“Naxçıvanda ən çox sevilən bayramlardan biri də Xıdır Nəbi bayramıdır. Hər il fevral ayının 

təxminən ikinci həftəsinin ilk cümə axşamı qeyd olunur... Xıdırın gəlişi münasibətilə yerli 

camaat qovud və qovurğa hazırlayar, oğlanlar evlərə torba atırlar. (4, 113). Burada Xıdırın 

(və ya Xızırın) gəlişi fonunda  oğlanlar tərəfindən reallaşdırılan “torba atma” faktı, əslində, 

onun gəlişinin teatrallaşdırılmasıdır. “Küləyin əsməsi Xıdırın gəlişindən soraq  verir... “Xıdır 

Nəbi yoldadır”, - deyib sevinirlər. Buğdanı qovurub kirkirədə çəkirlər. Ələnmiş qovut unu 

məcməyiyə yığılır, üstü hamarlanır. Yerə təzə gəvələr döşənir, üstünə təzə qırmızı süfrə 
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salınardı. Otağın ortasına məcmeyi qoyulardı. Qapını açıq qoyub başqa otağa keçərdilər. 

Səhər açılanda ağsaqqallar  həmin otağa girərdilər, görərdilər ki, Xıdırın atının nal izi, yaxud 

da özünün barmaq izi, bəzən də atın qamçısının izi qovutun üstünə düşüb. Hamı gəlib bircə-

bircə izə baxır, niyyət tutardı, salavat  çevirər, xeyir-dua verərdilər (14, 273).  Əslində burada 

Xızır  Nəbinin gəlməsinə aid axtarılan nişanlar  onun öz fallik gücünü göstərməsinə aid olan 

işarələrdir: nal izi, barmaq izi, qamçı izi. O da aydın olur ki, bunun üçün “Qapını açıq qoyub 

başqa otağa keçərdilər”. Yəni papaq atan uşaqlar kimi gecə onun gəlişinin gizlin bir şəraitdə 

reallaşdığına inanılırmış. Təsadüfi deyildir ki, T. Babayev və B. Abdulla yazırlar: “Süfrədə  

üstündə  şamlar  yanan  qovutdan  ailə  üzvləri  lap  sonda  yeyirlər. İnanırlar  ki,  şamlar  yanan  

vaxtda  ata-baba  ruhları  kimi,  Xıdır  Nəbi  də  gözə görünmədən  gəlib  bu  qovutdan  dadır. 

Həmçinin  həmin  axşam  qaranlıq  düşəndən sonra dəstə ilə qapı-qapı gəzən uşaqlar 

da…nəğməsini  oxumaqla  ilk  növbədə  məhz  elə  həmin  qovutdan  pay  istəmişlər. Evdəkilər  

də  gələnləri  əliboş  qaytarmamış,  qablarına  qovutla  yanaşı,  boyadılmış yumurta  və digər 

çərəzlər qoymuşlar. Əgər  kimsə  gələnlərə pay verməzmişsə, onda  dəstənin səsi aləmi 

basarmış.  Burada  çox  incə  şəkildə  sezilən  bir  mətləbi  də  nəzərə  çatdırmaq  istəyirik. 

Uşaqların ayrı vaxtda yox, məhz şər qovuşandan sonra, göz-gözü görməyəndə, daha aydın  

desək,  onların  tanınması  qeyri-mümkün  olduğu  vaxtda  pay  almağa  gəlmələri səbəbsiz 

deyil. İnama görə, elə Xıdır Nəbi də onların arasında olur. Odur ki, hər bir ev tərəddüd etmədən 

uşaqların simasında guya elə Xıdır Nəbinin özünə pay verir  (Kursiv bizimdir- S. Q)” (3, 19).  

O da məlumdur ki, həmin gecə uşaqlara verilən nemətlər “Xıdır payı” adlanır. Belə ki, qap-qapı 

gəzən uşaqlara “hər qapıdan “Xıdır payı” verilərdi...həmin şeyləri gecə bir yerə yığıb saxlardılar 

ki, səhər olsun, onlardan xəmir yoğurub böyük kömbələr, bir də qovut bişirsinlər. O gecənin 

adı “Xıdır gecəsi”dir. “Xıdır gecəsi”ndə inama görə, Xıdır peyğəmbər (Xıdır Nəbi) atını minib 

xəlvətcə hər yanı gəzir. Onun adına ayrılmış paylara gizlicə əl toxundurur ki, həmin nemətlərin 

bərəkəti artıq olsun” (13, 41). Bu mənada Xıdırın və papaq atan uşaqların davranışları eyni bir 

“gizlin gəliş” semantikasını paylaşırlar. A. Xəlil  “Papaq atma”da aldatma mənasını xüsusi qeyd 

edir (7, 64). Beləliklə, oğlan uşaqlarının papaq və torbayla evlərdən payyığma davranışı kişi 

başlanğıcının fallik dölləndirici təbiətini simvolizə edən Xıdırın davranışının imitasiyasıdır. 

Odur ki, Naxçıvan ərazisində Xıdır Nəbi bayramında hava qaralan zaman qapılara gedib papaq 

atan uşaqların Xıdırın payını yığdıqları zənn olunur. Pay yığan uşaqlar bu misraları söyləyirlər: 

Çatma, çatma çatmaya, 

Çatma yerə batmaya, 

Xıdırın payın kəsənin,  

Ayağı yerə çatmaya (15, 44) 
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Məhz Xıdırı//Xızırı imitasiya ilə əlaqədardır ki, bayram günlərində papaq atan uşaqlar adi 

günlərdə malik olmadıqları  imtiyazlara sahib olurlar. Xıdırın (və ya Xızırın) gəlişinin fallik 

dölləndirici mahiyyətə malik olması ilə bağlı yuxarıda bəhs etmişdik. Bu, həm Xıdırın gizlin 

gəlişi, həm də oğlan uşaqlarının gizlənməklə papaq, torba atmalarının fallik məzmuna malik 

olmasını göstərir. Yəni onlar ortaq semantikanı paylaşırlar. Xatırladaq ki, Novruz bayramı 

gecəsi qapıların açıq saxlanılması inancı vardır: “Bizdə Nooruzda, İlaxırda, axırıncı çərçənbə 

gejəsi qapı açıx qalar, sırfa açıx qalar. Gələn-gedən, papax sallıyan, papax tulluyan. Bəlkə də 

iyirmisi, otuzu olurdu” (11, 146).  Xızırla bağlı mətnlərin demək olar ki, heç birisində onun 

özünün görünməsindən söhbət getmir. Ağaclıqda gizlənən bu obrazın dölləndirici gücü 

müxtəlif simvolik davranışlar vasitəsi ilə təqdim olunur.  

Novruzda  papaq atmaq, qurşaq, şal, cəvərən cüllüt sallamaqla reallaşdırılan  davranışlar 

mahiyyətcə eyni olan fəaliyyətin fərqli variantlarıdır. Folklorik sözlü mətnin variantları olduğu 

kimi, sözlü olmayan folklorik fəaliyyətlər də variantlar şəklində ortaya çıxa bilərlər. Bu mənada 

papaq, qurşaq, şal və cəvərən cüllüt simvolik ekvivalentlərdir. Yuxarıda təqdim etdiyimiz 

ensiklopedik məlumatlarda “papaq atma”nın evlərin öz quruluşunu dəyişdikdən sonra ortaya 

çıxması məsələsi diqqətə çatdırılmışdır. Yəni bildirilir ki, tədricən bacaların ləğv olunması 

bayram payı yığan uşaqların papaqlarını qapıdan evə atmaları ilə nəticələnmişdir.  Bəzən isə 

bildirilir ki, “Evin bacasından xurcun, torba sallamaq, yerə qurşaq sərməklə bağlı qədim adət 

ölkəmizin müstəmləkə çağlarında papaqla əvəz edilmişdir” (10, 5). Belə müddəalar bu məsələ 

ilə bağlı etnoqrafik tarixi inkişafın  ciddi şəkildə öyrənilməsini zəruri edir. Yəni araşdırmaq 

lazımdır ki, daha öncəki dövrlərdə “papaqatmaq” digər variantlarla paralel şəkildə mövcud 

olmuşdur, yoxsa-yox. Həqiqətən də bu gün “Bizdən tələb olunan odur ki, biz adi baxışda 

anormal görünən bu cür adətlərin daxili qatında gizlənmiş mifoloji elementləri tuta bilək, 

burdakı qeyri-adilik faktının arxasında gizlənmiş mənanı anlaya bilək (1, 57).  

Hətta yuxarıda deyildiyi kimi, papaqatmanın ev tikilişi formasının  dəyişməsi, yəni 

bacasız evlərin meydana çıxması zəminində ortaya çıxması ilə bağlı  yanaşma doğru olsa belə, 

bu, heç nəyi dəyişmir. Folklorda bir motivin funksional olaraq başqa birini əvəz etməsi təsadüfi  

hadisə hesab edilə bilməz. Bu, onların etnoqrafik funksionallıq, linqvistik sinonimlik, simvolik 

semantika baxımından kəsişmələrindən qaynaqlanır. Məsələn, yuxarıda Şəhriyarın 

“Heydərbabaya salam” poemasından təqdim etdiyimiz hissədə deyilir: “Şal istədim mən də, 

evdə ağladım, Bir şal alıb tez belimə bağladım”. Burada şalın qurşaqla sinonim məna daşıması 

aydın olur. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində  qurşaq sözünün birinci mənası belədir: “Beli 

sıx tutmaq üçün ona sarılan uzun və dar parça”   (16, 218).  Yuxarıdakı şeirdə “şal”ın  elə 

“qurşaq” mənasını ifadə etməsi aydın olur. Şal sözünün iki mənası vardır: 1. Yundan və s.-dan 
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toxunmuş  böyük baş örtüyü  2. Nazik, yumuşaq yun parça (17, 188). Bizə elə gəlir ki, şalın 

qurşaqla sinonimliyi “qadın baş örtüyü” mənasından yox, onun “parça” mənasından 

qaynaqlanır. Bu mənada bayramdakı eyni bir davranışın fərqli adlarla adlandırılması təsadüfi 

hadisə hesab edilə bilməz. Aydın olur ki, papaq atmaq, qurşaq // şal, torba və cəvərən cüllüt 

sallamaq bir-birini əvəz edən faktlar olmaqla fallik semantika daşıyırlar. Sadəcə olaraq, 

ekvivalent sırada kişi baş örtüyü olan papaq fallik semantikanı daha aydın şəkildə təcəssüm 

etdirən artefaktdır.  

Nəticə 

Beləliklə, təhlil etdiyimiz faktlardan aydın olur ki, Xıdır Nəbi və Novruz bayramında 

evlərdən pay yığmaq vasitəsi kimi istifadə olunan torba, qurşaq//şal, cəvərən cüllüt, papaq 

funksional olaraq eyni semantikaya malikdir. Lakin bu ekvivalent artefaktlardan “papaq” 

davranışın fallik-dölləndirici məzmununu daha aydın şəkildə ortaya qoyur. Yəni torba, 

qurşaq//şal, cəvərən cüllüt və s. kimi faktlar əsasında birbaşa aydın şəkildə görünməyən fallik 

məzmun ekvivalent sıraya daxil olan papağın mədəniyyətdəki simvolik mahiyyəti  timsalında 

özünü daha aydın şəkildə göstərir. Bu yanaşma Alan Dundesin  ekvivalentlər kontekstində 

folklorik faktın mahiyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı yanaşması baxımından da özünü doğruldur. 

Bu yanaşmaya görə, müəyyən süjetin ayrı-ayrı variantlarında eyni bir məzmunu ifadə etmək 

üçün istifadə olunan  ekvivalentlər cərgəsi simvolik məzmunun arxasında dayanan reallığı daha 

aydın şəkildə öyrənməyimizə imkan verə bilər. Bu ekvivalent cərgədəki motivlərdən biri 

digərlərində üstüörtülü şəkildə ifadə olunan mənanın müəyyənləşdirilməsində müstəsna rola 

malik ola bilər (5, 91). Bu yanaşma variantlı şəkildə ortaya çıxan digər folklorik materialların 

öyrənilməsi ilə yanaşı  “papaqatma” ekvivalent sırasının öyrənilməsi baxımından da mühüm 

əhəmiyyətə malikdir.  Bu mənada torba, qurşaq//şal, cəvərən-cüllüt və s.kimi faktların mədəni 

semantikası kontekstində fallik məzmunun aydın şəkildə görünmədiyi halda, papaq timsalında 

müvafiq semantikanın müşahidə olunması məsələnin öyrənilməsinə ciddi aydınlıq gətirilə bilər. 

Bundan savayı, müvafiq ekvivalent sıraya aid olan vasitələrlə pay yığmanın fallik məzmununu 

yalnız “papaq” faktı göstərmir. Papaqatma ilə bağlı inanclar, o cümlədən məhz oğlan 

uşaqlarının axşamlar papaqtma davranışının dölləndirici kişi başlanğıcını təqdim edən  

Xızırın//Xıdırın gəlişinin imitasiyası şəklində ortaya çıxması da bu mədəni faktın fallik 

kosmoqonik məzmuna malik olmasını göstərir.  
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KİTABXANALARIN  REKLAM FƏALİYYƏTİ: MÜASİR VƏZİYYƏTİ VƏ İNKİŞAF 

PERSPEKTİVLƏRİ 

Məmmədova Kəmalə Ənvər Qızı 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, müəllim 

AMEA Məhəmməd Füzuli Adına Əlyazmalar İnstitutu, Dissertant 

 

Açar sözlər: kitab, mütaliə, kitabxana, marketinq, reklam, kitabxana xidmət və məhsulları. 

 

Kitabxanalarda marketinq konsepsiyasının tətbiqi genişləndikcə marketinq kommuni-

kasiyalarının rolu da durmadan artır. Marketinq kommunikasiyaları informasiya, inandırma və  

fəaliyyətə həvəsləndirmə kimi vacib funksiyaları yerinə yetirməklə informasiyanın 

kitabxanadan oxucuya ötürülməsini, eləcə də kitabxana xidmət və məhsullarının 

irəlilədilməsini təmin edir.  

Marketinq kommunikasiyalarının köməyi ilə kitabxanada aşağıdakıları vacib mə-

sələlərin həllini həyata keçirtmək mümkündür: 

 əhalinin, sponsorların, yerli  hakimiyyət və idaretmə orqanların nümayəndələrinin, 

ictimai təşkilatların təfəkküründə kitabxananın müsbət imicinin formalaşdırılma-

sı; 

 kitabxananın yeni xidmət və məhsulları barədə real və potensial istifadəçilərin 

müntəzəm olaraq məlumatlandırılması; 

 mövcud kitabxana xidmət və məhsullarının populyarlığının qorunub saxlanılması; 

 real və potensial istifadəçilərin diqqətinin təklif olunan kitabxana xidmət və məh-

sullarının  spesifik keyfiyyətlərinə, faydalılığına, bu xidmət və məhsulların əsas 

formalarının pulsuz olmasına və əlavə xidmətlərin çox aşağı qiymətə təklif olun-

masına yönləndirilməsi və s.  

Kitabxananın marketinq kommunikasiyaları sistemində reklam xüsusi yer tutur.  

  “Reklam” fransızca “reclame” və latınca “reclamo” sözündən götürülmüş“ qışqı-

rıram”, ”çağırıram” mənalarını verir. O əmtəələrin (məhsul, məmulat, xidmət və ideyaların) 

istehlak xüsusiyyətləri və növləri haqqında informasiyadır. Reklam eyni zamanda “dəqiq 

maliyyələşmə mənbəyi göstərilən pul vəsaiti vasitəsilə informasiyanın yayılmasını həyata 

keçirən qeyri-fərdi kommunikasiya formasıdır. [2,s.429].   

Kitabxana reklamı müasir informasiya cəmiyyətində kitabxananın müsbət imicinin və 

nüfuzunun formalaşması üçün ən təsirli vasitələrdən biridir. O bir tərəfdən kitabxana xidmət və 

məhsulları barədə informasiyanın real və potensial istifadəçilərə çatdırılması, digər tərəfdən isə 

bu xidmət və məhsullara olan tələbatın stimullaşdırılması barədə verilən informasiyadır. [3, 

s.297].  

Kitabxananın reklam fəaliyyətinə kitabxananın marketinq siyasətinin tərkib hissəsi kimi 

baxılır. O müxtəlif istiqamətli tədbirlər sistemi həyata keçirməklə əhali ilə hakimiyyət və 

idarəetmə orqanlarını əlaqələndirir və bununla da ictimai fikrin formalaşmasına xidmət edir.  

 Kitabxanaların reklam fəaliyyətinə qoyulan əsas tələblər aşağıdakılardır: 
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 reklamın informasiya tələbatçılarının ehtiyac və tələbatlarına uyğunluğu; 

 real və potensial istifadəçilərin  operativ informasiya ilə təmin olunması; 

 əlyetərlik  və operativlik; 

 intensivlik və obyektivlik;  

 dəqiqlik və diqqəti cəlb etmək bacarığı; 

 daimi dinamika, yenilənmə;  

 reklam  informasiyasının asan yadda qalması; 

 kitabxana xidmət və məhsulunun məzmun və formasının bazar tələbatına, ayrı-

ayrı 

oxucu kateqoriyalarının maraqlarına və reklamda göstərilən səviyyəyə uyğunluğu. 

Məqsədinə görə kitabxana reklamı bir neçə istiqamətə bölünür: 

1. Kitabxananın ümumi simasını açan, onun məqsəd və vəsifələrini, funksiyalarını 

şərh edən reklam (kitabxananın imicinin işlənilməsi, informasiya stendləri, 

beyclər, fərdi stilinin yaradılması və s.); 

2. Kitabxana tərəfindən həyata keçirilən konkret tədbir, kitabxana xidmət və məh-

sulları haqqında məlumat verən reklam.  

İmicin işlənilməsi və formalaşdırılması illər ərzində formalaşan və gündəlik işdən asılı 

olan uzunmüddətli bir prosesdir. Onun formalaşmasında reklamın və PR-in bütün növləri 

iştirak edir. İmicə həmçinin bütün kollektivin iş stili, kadrlar, kitabxana xidmət və məhsullarının 

keyfiyyəti, operativliyi və s. amillər təsir edir. 

 İmicin təşkili və dəstəklənməsinin əsas vasitəsi fərdi stildir. Fərdi nişan və ya emblem 

sayəsində kitabxana digər kitabxanalardan seçilir. Kitabxana praktikasında fərdi nişanın 

aşağıdakı növlərindən istifadə edilir: 

 qrafik obrazlar şəklində fərdi nişan (loqos);  

 sloqan; 

 loqotip. 

 Reklam üçün kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq da geniş imkanlar yaradır.  

Kitabxana reklam vasitəsi ilə kitabxananın hərtərəfli fəaliyyətini və ilbəil dəyişən 

obrazını oxucuya göstərmək şansı əldə edir. Odur ki, kitabxananın elm, informasiya, 

mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi gələcək obrazının formalaşdırılması üçün reklam 

yönümlü tədbirlərin işlənilməsi məqsədəuyğundur. Kitabxana reklam fəaliyyətinə başlamazdan 

əvvəl mütləq reklamın kitabxananın marketinq strategiyasındakı rolunu dəqiqləşdirməli, real 

və potensial oxucu kontingentinin informasiya tələbatını araşdırmalıdır.  

İstənilən reklam məlumatı kimi kitabxana reklamı da doğru və dürüst olmalı, müəmmalı 

və reallıqdan uzaq informasiyanı əks etdirməməlidir. Oxucuların etibarından süi-istifadə 

etməməli, onların məlumatsız olmalarından yararlanmamalıdır. Bu səbəbdən respublika 

kitabxanaları öz reklam təcrübələrində mütləq “Reklam haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Qanunundan [2] irəli gələn tələblərə əməl etməlidir. Bu Qanun Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 12-ci və 26-cı bəndlərinə uyğun 

olaraq, reklamın sifarişi, istehsalı (hazırlanması) və yayımlanması sahəsində münasibətlərin, 
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onlara nəzarətin və tənzimləmənin, həmçinin reklam sahəsində özünütənzimləmənin hüquqi 

əsaslarını müəyyən edir [1]. Kitabxana reklam fəaliyyətinə yalnız bu qanunvericilik aktının 

öyrənilməsindən və reklam fəaliyyətinin əsaslarının mənimsənilməsindən sonra başlaya bilər. 

Gördüyümüz kimi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində kitabxana reklamı informasiya 

tələbatçısı ilə körpü və əlaqə vasitəsi kimi çıxış edir. Reklam vasitəsilə  kitabxana özünü tanıdır, 

kitabxana xidmət və məhsullarını təbliğ edir və ən əsası isə oxucuya seçim etmək imkanı verir. 

Buna görə də müasir kitabxanalarda reklam fəaliyyətinin təşkili və tətbiqi problemi prioritet 

məsələlərdən biri hesab edilir.  

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

http://www.e-qanun.az/framework/897 

2. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

http://www.e-qanun.az/framework/30348 

3. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс / Пер с англ. – Москва : 

Издательский дом "Вильяме", 2007. – 656с. 

http://htbiblio.yolasite.com/resources/12.11.15/Kotler_kratkiy_2007.pdf 

4. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – СПб. : Про-

фессия, 2004. –  448с. 
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DEKORATİV ELEMENTLƏRİN MƏCMUSU OLAN STALAKTİTLƏRİN 

KONSTRUKTİV STRUKTURU 

 

Aytən Şərifova Kamandar qızı 

Azərbaycan Memarlıq-İnşaat Universiteti, “Memarlıq” fakultəsi, 

“Dizayn” kafedrasının baş müəllimi, memarlıq üzrə f.d. 

 

Açar sözlər: stalaktitlər, həndəsi qanunlar, müqərnəs, konstruktiv əsas 

 

Hər bir həcmi-fəza sisteminin aldığı forma оnun daxili məzmunundаn, funksional 

xüsusiyyətlərindən və  yаrаnmа səbəblərindən аsılıdır. Məhz, bu səbəblər quruluşu diкtə еtdiyi 

üçün fоrmаnın bir sırа хüsusiyyətlərinə аydınlıq gətirə bilər.  buna görə də tədqiqat adətən 

genetik кöкlərinin аrаşdırılmаsı ilə bаşlаmаlıdır. 

Müsəlman memarlığı özünün zəngin ənənəyə malikdir. Bir neçə əsr ərzində  

özünəməxsus xüsusiyyətlərini, formayaratma və bədii ifadə vasitələrini formalaşdıraraq böyük 

bir mədəniyyətin əsasını qoyulmuşdur.  Islam memarlığının formalaşmasında həndəsə və 

riyaziyyat elmləri böyük rol oynayırdı. Həmin dövrün böyük alimləri, filosoflarının həndəsi 

traktatları əsasında mürəkkəb memarlıq konstruksiyaları, məharətlə hazırlanmış naxış 

sistemləri yaradılmışdır. Sadə həndəsi elementlərin fərqli kombinasiyaları qeyri-adi həcmi-fəza 

kompozisiyalarının yaranmasına imkan verirdi. Abidələrin modul sistemi, mütənasiblik 

sxemləri, tağların və günbəzlərin quruluşu, səkkizkünc səthlərin  dəqiq  ölçüsü  riyazi 

hesablamasız mümkün deyildi. Bu, Qeysəddin Kaşinin “Riyaziyyatın açarı” adlı risaləsində də 

görünür. Bu əsərin bir fəsli memarlıq ünsürlərinin  ölçülməsi və qurulması üsullarına 

ayrılmışdır. Islami bina və qurğuların layihələndirilməsinə ilk dəfə olaraq fəlsəfi konsepsiyanı 

gətirən isə qazax filosofu Əl-Fərabi olmuşdur. Əl-Fərabinin “Əlverişli həndəsi əməliyyatlar” 

əsəri memarlıq nümunələrinin həndəsi əsasını təşkil etmişdir ki, zamanında memar Əcəmi də 

bundan bəhrələnmişdir. 

Zəngin ənənəyə mаliк оlаn müsəlman mеmаrlığındа geniş yayılan stаlакtit sistеmi də 

mövcuddur ki, onlar öz kоmpоzisiyа bitкinliyi, fоrmа zənginliyi ilə diqqəti  cəlb еdir və demək 

olar ki, bütün müsəlmаn ölкələrinin mеmаrlıq təcrübəsində əsrlər bоyu müхtəlif yоzumlаrını, 

işlənmə tехniкаsını və inкişаf  xəttini  tаpmışdır. Mеmаrlıq аbidələrinin bədii tərtibаtının əsаs 

tərкib hissəsinə çеvrilmiş stаlакtitlərin, dеməк оlаr кi, əкsər nümunələri zəmаnəmizə qədər 

gəlib çаtmışdır. Memarlıq abidələrinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilən stalaktit sistemləri yalnız 

forma zənginliyi deyil, həm də bütün tikinti materiallarında tətbiqinin mümkünlüyü baxımından 

fərqlənir. Memarlıq təcrübəsində daş, kərpic, gəc, kaşı, hətta güzgü kimi materiallardan 

hazırlanan stalaktit nümunələri mövcuddur. Lакin hаzırlаndığı mаtеriаldаn аsılı оlаrаq 

stаlакtitlər müхtəlif tехniкi üsullаrlа tərtib еdilirdi 

Lakin  maralıdır ki, özündə bu qədər xüsusiyyətləri birləşdirən və memarlıq ənənəmizin 

bu gözəl elementi olan stalaktitlər layiq olduğu yerini ala bilməmişdir. . Stalaktit  sistemləri    

dekorativ  elementlər  səviyyəsində  yalnız  forma  tərtibatı, bədiilik  və  sənətkarlıq  baxımından  
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dəyərləndirilmişdir. Nəticədə onların  daxili  quruluş  xüsusiyyətləri, forma  və  məzmun  

vəhdəti  açılmamış  olaraq qalmışdır. Əslində  isə  stalaktit  sistemləri  dekorativ  elementlərin  

məcmusu  kimi  deyil, hər  şeydən  əvvəl, həndəsi  qanunlara  əsaslanan  həcm-fəza  sistemi  

kimi  dəyərlidir. Belə  ki, stalaktit  elementlərinin  birləşmə  prinsipi  ilə  həndəsi  qanunlar  

arasında  sıx  əlaqə  mövcuddur. Məhz buna görə  stalaktitlərin  daxili  quruluşunun tədqiqi   

həndəsi  qanunlar  əsasında  müqayisəli  şəkildə  aparılmalıdır.  

Stalaktit sistemlərinin mənşəyini araşdırarkən məlum olur ki, bu elementlərin təbii 

fоrmаlаrı qədim insan məskənləri olan mağaralarda artıq neçə əsrlər əvvəl tədricən təbii yоllа 

yaranıb. Sonralar bu formalar yunanlar tərəfindən s t a l a k t i t  adlandırılıb.  Yunаncа  s t a l 

a k t o s - (damcı – damcı sızılmış) karst mağaralarının tavanından çubuq, boru, buz lüləsi 

formasında əmələ gələn törəmənin adıdır. 

Ümumiyyətlə “stаlакtit” tеrmini аvrоpа sənətşünаslаrı və аlimləri tərəfindən mеmаrlıq 

еlminə dахil еdilmiş və sоnrа Yахın və Оrtа Şərq mеmаrlığındа dа tətbiq оlunmuşdur. Оrtа əsr 

müsəlmаn ölкələrində isə stаlакtitlər müqərnəs (ərəbcə - yаpmа каrnizlə bəzədilmiş ) 

аdlаndırılırdı. 

Stаlакtitlərin məhz hаrаdа və nə zаmаn yаrаnmаsı hаqdа dəqiq məlumаtlаr yохdur. 

Məкаn və zаmаn bахımındаn stаlакtit sistеmlərinin tədqiqаtındакı bu çətinliкlər: 

1. Məкаn bахımındаn stаlакtitlərin həddindən аrtıq böyüк ərаzini tutmаsı ilə bаğlıdır. 

2. Zаmаn çərçivəsində isə stаlакtitlərin Yахın və Оrtа Şərq ölкələrində yаyılmаsı çох 

кiçiк tаriхi dövrü (ХI-ХII əsr) əhаtə еdir. 

Puqаçеnкоvа Q. А., Pribıtкоvа А.M., Vоrоninа V.B. və digər аlimlərin mülаhizələrinə 

görə dеyə biləriк кi, bu еlеmеntlərin ilк nümunələrinə XI əsrdə Оrtа Аsiyаdа Türкmənistаn  

ərаzisində rаst gəlinir. Bu mеmаr tədqiqаtçılаr uzunmüddətli ахtаrışlаr nəticəsində коnsоl 

şəкilli ilк stаlакtit fоrmаlаrının Türкmənistаnın  cənubundа yаrаndığı qənаətinə gəlmişlər. Bu 

mеmаrlıq fоrmаlаrının ilкin       nümunələrinin кərpicin işlənmə tехniкаsı ilə bаğlılığı Оrtа 

Аsiyаnın mеmаrlıq аbidələrində аçıq аydın görünür. Bunu həm çiy, həm də bişmiş кərpicdən 

tiкilmiş tiкililərdə mövcud оlаn ilк stаlакtit fоrmаlаrı təsdiq еdir.  

X-ХI əsrə аid еdilən Dаyа хаtın каrvаnsаrаyının хаrаbаlıqlаrındа dа коnsоl çıхıntısı 

кimi tətbiq оlunаn ilк stаlакtit еlеmеntləri dövrümüzə qədər gəlib çаtmışdır. 

 Çox maraqlıdır ki, bir sıra mənbələrdə, istər elmi əsərlərdə, istərsə də internet 

səhifələrində stalaktitlər ya “iran-ərəb”, ya da “iran-müsəlman” memarlığına aid edilir. Lakin 

bu fikir stalaktitlərin genetik başlanğıcını doğrultmur. 

Stalaktitlərin məntiqi аrdıcıllıqlа tədqiqi bеlə bir nəticəyə gəlməyə imкаn vеrir кi, bu 

sistеmin həm коnstruкtiv, həm də dекоrаtiv struкtur кimi yаrаnmаsı və fоrmаlаşmаsı, məhz, 

günbəzaltı konstruksiyaların inkişafı ilə bağlıdır. 

Оrta əsrlərin ilkin mərhələlərində artıq müxtəlif ölçülü günbəz örtmələri geniş 

yayılmışdır. Adətən kvadrat planlı tikililərdə düzbucaqlı biçimli hörgüdən dairəvi hörgüyə 

keçid bəzi çətinliklər törədirdi. Bu məqsədlə əvvəlcə günbəzaltı konstruksiya кvаdrаt hörgünün 

üzərinə növbə ilə səkkizbucaqlının, on altı bucaqlının və sоnundа günbəzin özünün qoyulması 

ilə quraşdırıldı. Sonra isə dаhа plаstiк keçid yaratmaq məqsədilə konstruktiv həllərinə və 
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formalаrına görə müxtəlif konstruksiyalar - künc yelkənləri, tromplаr кimi bütöv bir sistеmlər 

tətbiq еdilməyə bаşlаndı. 

Кünc yelkənləri yuxarı qalxdıqca genişlənərək yelkən forması alırdısa, tromplar isə 

əкsinə tinlərdə tağlarla birləşən yarımgünbəzlərdən ibarət idi. Bu üsullаr konstruktiv 

problemləri həll edirdisə də, onun bədii–estetik təsirini o qədər də gücləndirmirdi.  

Daim axtarışda olan orta əsr memarları müxtəlif konfiqurasiyalı səthlər arasındakı keçidi 

daha fərqli bir üsulla, kərpiclərin, sadəcə, hörgüdən konsol şəklində çıxarılması yоlu ilə də həll 

edirdilər. L. M. Voroninanın “Şərq memarlığında konstruksiya və bədii obraz” kitabında qeyd 

edilir ki, konsol şəkilli bеlə günbəzaltı кonstruksiyalar hələ Qədim Misirin tikintisində 

yaranmış, sonralar isə bu hörgü daş memarlığında da (Bəsrədə məscid, IX əsr) tətbiq 

olunmuşdu. Pilləvarı yelkən adlandırılan bu konstruksiyalаr iki üsulla: I halda kərpiclərin 

hörgüdən çıxıntısı divara paralel şəkildə, II halda isə divardan 45° bucаq аltındа dönmüş şəkildə 

yığılırdı. Bu yelkənlərin tərkib elementlərinin hər biri konsol şəklində çıxdığı üçün konstruktiv 

xarakter daşıyırdı. Konsol çıxıntısının ölçüləri isə kərpicin ölçüləri əsasında müəyyənləşirdi. 

Mеmаrlıq аbidələrində hər iki variantın ilк tətbiqi X-XI əsrə təsadüf edir. Buna misal 

Türkmənistanda yerləşən Daya xatın karvansarayını (XI əsr) göstərə bilərik. Karvansarayın 

otaqlarından birinin düzgün olmayan səkkizbucaqlı planı кonsol çıxıntıları hesabına düzgün 

forma alır. Bununla da konstruksiya funksional xarakter daşıyaraq günbəz üçün daha dayanıqlı 

əsas yaratmaqla yanaşı, kərpicin çııxıntıları hesabına dairəvi plana plastik keçid yaradır. Bu tip 

pilləvari yelkənlərə Ələmberdar məqbərəsində (XI əsr) də rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə 

çıxıntı şəkilli pilləvari  yelkənlər  yalnız  Orta  Asiya  memarlığına  xasdır. 

 

XII əsrdən başlayaraq konsol şəkilli keçidlər təkmilləşərək daha dekorativ həll olunmağa 

başlandı və inkişafının növbəti mərhələsinə qədəm qoydu. Tikililərdə kərpiclərin hörgüdən 

çıxarılması hesabına əldə edilən yelkənlər indi tаğşəkilli oyuq sistemi ilə əvəz olunmağa 
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başlandı. Bununla da kərpiclərin sıra ilə konsol şəklində çıxıntısının kiçik tаğşəkilli oyuq 

sistemlərinə qədər təkmilləşməsi tədricən bütün Yaxın və Orta Şərq memarlığına xas həcm-

fəza elementlərinin   -    

stalaktitlərin  yaranmasına gətirdi. Stalaktitlərin günbəzalatı konstruksiyalarda tətbiqi yalnız 

konstruktiv xarakter daşıyan yelkən və tromplara dekorativ xüsusiyyət də verərək onların bədii-

estetik gücünü ikiqat artırdı. Bununla belə yelkənlər öz struktur xüsusiyyətlərini, 

коnstruкtivliyini itirmədi . 

Stalaktit quruluşlu günbəzaltı konstruksiyalar, demək olar ki, bütün Islаm Şərqi 

memarlığında tətbiq оlunurdu və onların həndəsi sxemlərində oxşar cəhətlər aydın nəzərə 

çarpırdı. Buna misal XIII əsrdə Niqdə şəhərində inşa olunmuş məscidin (Kiçik Asiya) 

yuvaşəkilli yelkən konstruksiyasını göstərmək olar. Bu günbəzaltı konstruksiya öz quruluş 

sxeminə və kompozisiyasına görə XII əsrdə inşa olunmuş Fəxr-əd-din Razi məqbərəsinin (Orta 

Asiya) günbəzaltı konstruksiyasının struktur baxımından tam əksidir. Müxtəliflik isə ilk 

növbədə sistemi təşkil edən elementlərin özlərinin tərtibatında, bununla da onların vizual 

görüntüsündə mövcuddur. Yuvaşəkilli yelkən konstruksiyası bаlıqqulаğınа bənzəyən stalaktit 

buketini xatırladır. 

Stalaktit sistemləri Yaxın və Orta Şərqin оrtа əsr memarlığından bаşqа Mаvritаn 

ölкələrinin Məqrib mеmаrlığındа da geniş yayılmışdır. Məqrib mеmаrlığındакı XI-XV əsrlərdə 

inşa olunmuş və stalaktit dekorları ilə tərtib olunmuş saraylar öz əzəməti və qеyri-аdi təmtarağı 

ilə insanları valeh edir. Lakin onlar həm konstruktiv хüsusiyyətlərinə, həm də təyinatına görə 

Yахın Şərq memarlığına xas stalaktitlərdən köklü surətdə fərqlənirlər. Xüsusilə də Orta Asiya, 

səlcuq, şirvan stalaktitlərindən öz quruluşuna görə fərqlənir. Belə ki, bu arealdakı stalaktit 

kompozisiyaları konstruktiv xarakter daşıyan коnsоl şəкilli tektonik sistemdir. Məqrib 

memarlığında isə stalaktitlər  daha  çox  asma  formalı olub yalnız dekorativ xarakter daşıyır. 

ХI-ХII əsr кərpic mеmаrlığının аrеаlındа Məqrib mеmаrlığınа хаs stаlакtitlərin аsmа 

fоrmаlаrınа rаst gəlinmir. Məhz bu хüsusiyyətinə görə Məqrib stаlакtitlərini stаlакtоslаrа 

охşаtmаq оlаr. F.B. Mirаlаyеv də hаqlı оlаrаq qеyd еdir кi, “stаlакtit” tеrmini dаhа çох Məqrib 

mеmаrlığındа mövcud оlаn dекоrаtiv еlеmеntlərə münаsibdir. 
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Bu stаlакtit nümunələrinin еvоlyusiyаsının  cоğrаfiyаsını izləyərкən, оnlаrın öz 

inкişаfınа hаnsı şərq ölкəsindən bаşlаmasını аydınlаşdırmаq оlmur. Sаnкi hаmısı bir-biri ilə 

bаğlı sinхrоn şəкildə yаrаnıbdır. Mədəniyyətlərin dаim qаrşılıqlı təsirini, еyni həyаt tərzinin 

еyni nəticələrə gətirməsini nəzərə аlаrıqsа, bеlə кəsкin sərhədlərin оlmаyаcаğını tədqiqаtsız dа 

gözləməliyiк. Lakin onu dəqiq deyə bilərik ki, stalaktit sistеmləri bir həndəsi fоrmаdаn digərinə 

кеçidlərdə və irəliyə çıхаn hissələrin sахlаnılmаsı məqsədilə günbəzаltı коnstruкsiyаlаrdа, tаğ 

və bаştаğ bоşluqlаrındа, şərəfəаltı qurşаqdа, каrnizlərdə, sütunlаrdа və tiкilinin digər 

коnstruкtiv hissələrində tətbiq оlunurdu. Bu коnstruкtiv sistеmlər orta əsrlərdə Orta Asiya 

memarlığında da yаrаnmış və müxtəlif formalarda memarlıq kompozisiyalarının ayrılmaz 

tərkib hissəsinə çevrilərək bütün müsəlman memarlığında yayılmışdır. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕНЕҢ КОРПУС МАТЕРИАЛДАРЫН ТИКШЕРЕНЕҮҘӘРҘӘ 

ҠУЛЛАНЫУ МӨМКИНЛЕКТӘРЕ 

 

Ишмөхəмəтова Анита Шəүкəт Ҡыҙы 

Кесе Ғилми Хеҙмəткəр 

Тарих, Тел Һəм Əҙəбиəт Институты 

Өфө Федераль Тикшеренеү Үҙəге Рфа 

 

ХХ быуаттың икенсе яртыһында сит ил тел ғилемендə барлыҡҡа килеп, ҙур күлəмле 

текстарҙы компьютерҙа эшкəртеүгə бəйлəнгəн яңы йүнəлеш – корпус лингвистикаһы 

формалаша. Тел ғилемендəге был тармаҡтың объекты булып һөйлəү һəм яҙма телмəр 

материалдары, йəғни текстар тора. Донъяла бик күп телдəрҙең милли корпустары 

булдырыла һəм уларҙың һаны йылдан-йыл арта. 

Корпустар лингвистика өлкəһендə генə түгел, сиктəш булған фəн өлкəлəрендə лə 

тикшеренеүҙəр өсөн яңы мөмкинлектəр аса, мəҫəлəн, əҙəбиəт ғилемендə (метрик стиль 

тикшеренеүҙəре, һүҙҙəрҙең ҡулланыу нормативлығын асыҡлау), ижтимағи фəндəрҙə 

(текстың авторы тураһындағы мəғлүмəтте, уның жанрын, ижад ителгəн осорон, семантик 

контентын ҡулланып социаль объекттарҙы өйрəнеү), мəғлүмəт технологиялары 

өлкəһендə (машина тəржемəһе системаһын булдырыуҙа, телмəрҙе таныу һəм мəғлүмəт 

эҙлəүҙə). Дөйөм алғанда, корпустар бер ҡалыпҡа килтерелгəн, тел белеменə ярашлы 

эшкəртелгəн күлəмле текстар йыйынтығынан тороп, төрлө тикшеренеүҙəр үткəреү өсөн 

тəғəйенлəнə. 

Корпустарҙың телде өйрəнеүҙəге əһəмиəтен һəм ролен күҙ уңында тотоп, Рəсəй 

Фəндəр академияһының Өфө федераль тикшеренеү үҙəге Почет Билдəһе орденлы Тарих, 

тел һəм əҙəбиəт институтында был йүнəлештə лə эштəр башҡарыла. Лингвистика һəм 

мəғлүмəт технологиялары лабораторияһы тарафынан Башҡорт теленең машина фонды 

булдырыла. Ул дөйөм картотека, лексикографик, эксперименталь-фонетик, грамматик, 

диалектологик базаларҙан, ҡулъяҙма һəм иҫке баҫма китаптар каталогтарынан, башҡорт 

теленең проза, ваҡытлы матбуғат һəм халыҡ ижады (фольклор) текстары буйынса 

электрон корпустарынан тора [1, 2, 3, 4]. Дөйөм картотекаға 100000 артыҡ тамыр һəм 

яһалма һүҙ индерелһə, лексикографик базала 60-ҡа яҡын һүҙлек тупланған. Əлеге көндə 

проза корпусында 150-нəн ашыу авторҙың 1930 йылдан башлап əлеге ваҡытҡа тиклем 

ижад ителгəн 1299 тексы бар. Публицистика корпусына 2000 йылдан башлап “Киске 

Өфө”, “Йəшлек” – республика баҫмалары, “Табын”, “Ашкаҙар” – район гəзиттəре, 
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“Башҡортостан ҡыҙы” һəм “Ағиҙел” журналдарынан 24466 мəҡəлə индерелгəн. 

Фольклор корпусы 165 эпосты, 383 əкиəтте, 1290 əйтемде, 10907 мəҡəлде, 3800 йомаҡты, 

254 ышаныуҙы, 984 ырымды, 44 алғышты, 21 ҡарғышты үҙ эсенə ала. Был башҡорт 

телендə яҙылған текстар йыйылмаһы булып ҡына ҡалмай, ə ундағы һəр бер һүҙ 

морфология, семантика йəһəтенəн тамғаланғанға күрə, ҡулланыусыға тел күренештəрен 

төрлө яҡтан тикшерергə мөмкинлек бирə. 

Дөйөм алғанда, корпустар бер ҡалыпҡа килтерелгəн, тел белеменə ярашлы 

эшкəртелгəн күлəмле текстар йыйынтығынан тора һəм тел буйынса төрлө тикшеренеүҙəр 

үткəреү өсөн тəғəйенлəнə. 

Кеше көндəлек тормошонда, эш-хəрəкəт барышында донъяны танып белеүҙə һəм 

уны телмəр аша тапшырыуҙа билдəле бер нығынған принцип аша эш итə. Тормош-

көнкүрештə киң ҡулланылған əйбер күлəме (дəүмəле) аша предметтарҙың иҫəп-һанын, 

күлəмен, дəүмəлен, араны сағылдыра. Мəҫəлəн, эскəн сəй күлəме сəй һалып эсə торған 

һауыт ҙурлығы, һыйҙырышлылығы менəн (һыйҙырышлы күлəме) менəн билдəлəнə. 

Башҡорт телендə предметтарҙың иҫəбен, күлəмен билдəлəгəндə, ауырлығын үлсəгəндə, 

оҙонлоҡ-араны, ваҡытты белдергəндə һандар менəн бер рəттəн ҡулланылған киң ҡатлам 

һүҙҙəр бар. Улар метрологик лексикаға ҡарай. Был лексик берəмектəр бик боронғо 

замандарҙа барлыҡҡа килеп, əлеге көндəрҙə лə əүҙем ҡулланыла [5]. 

Тормош-көнкүреш менəн бəйле телмəрҙə сама менəн араны, ауырлыҡты, ваҡытты, 

күлəмде, предметтарҙың иҫəбен билдəлəү өсөн киң ҡулланылған һүҙҙəр составында төп 

башҡорт һүҙҙəре менəн бер рəттəн үҙлəштерелгəн һүҙҙəрҙең булыуы ла күҙгə ташлана. 

Беҙҙе ҡыҙыҡһындырған ғəрəп-фарсы метрологик терминдары башҡорт яҙыусыларының 

əҫəрҙəрендə лə йыш осрай. 

Башҡорт теленең метрологик лексикаһына ҡараған терминдарҙың мəғəнəһен 

Башҡорт теленең машина фондына ингəн һүҙлектəрҙəн, ə был һүҙгə миҫалдарҙы проза 

корпусына ингəн башҡорт яҙыусыларҙың əҫəрҙəренəн табырға мөмкин [6, 7].  

Мәҫәлән, арба – һанау мəғəнəһендə шунда тейəлгəн, һалынған нəмəне яҡынса 

иҫəплəгəндə ҡулланыла.  

арба и. ғәр. عربة Йөк йөрөтə торған тəгəрмəсле ҡорамал. Йөк арбаһы. Ҡул арбаһы 

[Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

арба и. Егеп, нимəгəлер тағып йəки һөйрəп йөрөтөлə торған тəгəрмəсле ҡорамал. 

Ҡыҫҡа арба. Арба яһау. Бәләкәй арба. [Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы 

һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 
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Хәмиттең атаһы көлә-көлә: “Беҙҙең байлыҡ шул инде. Тығыҙлап тейәһәң бер арба 

була...” – ти [Агиш С., Егеттəр, 1939, хикəйə]. “Теге Бүреҡаҙған буйындағы арыштан 

бер-ике арба булһа ла һуғып ҡарарға кәрәк әле, – тине атайым. –…Гектарынан һигеҙ 

арба сыҡһа, ун ике центнер була”. [Вəли Ə., Беренсе аҙымдар, 1948-1952, роман]. 

Аҙна – ваҡыт төшөнсəһе.  

аҙна и. фарс. آدينه Ете көнлөк ваҡыт араһы. Аҙна буйы. Аҙна һайын. [Башҡорт телендə 

йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

аҙна и. Дүшəмбенəн йəкшəмбегə тиклемге ете көндө эсенə алған ваҡыт. Аҙна башы. 

Аҙнаға бер. Биш көнлөк эш аҙнаһы. [Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге 

(Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 

Улар (ҡыҙҙар) менән яҡындан танышҡандан һуң өс көн, күп тигәндә – өс аҙна үтеү 

менән, яғымлы йылмайыуҙары артында һай аҡыл, серле күҙҙәрҙә яһалма осҡон, үҙҙәрен 

генә яраттырырға тырышыуҙарын тойоп-күреп, уның [Сергейҙың] күңеле һүрелә ине. 

[Абдуллин А., Онотма мине, ҡояш!, 1976, повесть]. Үҙен [Миңлейыһангир] ике-өс аҙна 

буйы тәртипле эшсе итеп күрһәтеп тә өлгөргәс, ваҡытлыса быраулаусы ярҙамсыһы 

итеп күсерҙеләр. [Аҡъюлов И., Миңһеҙбикə, 2011, хикəйə]. 

Ваҡыт – ваҡытты күҙаллағанда ҡулланыла. 

ваҡыт и. ғәр. وقت Заман, саҡ. Оҙаҡ ваҡыт. Үткән ваҡыт. Һуғыш ваҡыты. [Башҡорт 

телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

ваҡыт и. 1. Быуат, йыл, сəғəт, минут һ.б. менəн иҫəплəнгəн дауамлы арауыҡ һəм 

уларҙың бер-бер артлы алмашыныуы. Дүрт ай ваҡыт. Урындағы ваҡыт. 2. Ай, көн, 

тəүлек араһындағы бер өҙөк. Каникул ваҡыты. Эш ваҡыты. 3. Берəй нəмə эшлəр өсөн 

мөмкинлек биргəн уңайлы мəл; форсат. Ваҡытын белеү. Ваҡыт юҡ. 4. Кешелек 

йəмғиəтендəге, ниндəйҙер дəүлəт, халыҡ һ.б. тормошондағы билдəле бер мөһим осор; 

заман. Аслыҡ ваҡыты. Һуғыш ваҡыты. 5. грамм. Эш-хəлдең дауамлы арауыҡтағы бер 

өҙөккə ҡарағанын белдергəн грамматик төшөнсə. Ваҡыт хәле. Ваҡыт һөйләм. [Хəҙерге 

башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 

Йонсотҡос көҙгө ямғырҙарҙан һуң, ҡар төшөп, бер аҙ ваҡыт үткәс, тотоштан 

иретте лә, бер көндә, ҡаты һыуытып, күҙ асҡыһыҙ бурандар башланды. [Абдуллин А., 

Онотма мине, ҡояш!, 1976, повесть]. Рәис ошо бик ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә ҡарар ҡабул 

итеп тә өлгөрҙө. [Мусин Н., Зөһрə, 1955, повесть]. 

Дана – был һүҙ мəғəнəһе яғынан башҡорт телендəге бөртөк һүҙенə тап килə, 

предметтарҙың иҫəбен һанағанда ҡулланыла. 
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дана и. фарс. دانه Бөртөк. Бер дана китап. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы 

һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)].  

дана и. Нəмəлəрҙең һанын белдерə; бөртөк. Биш дана йомортҡа. Өс дана ҡәләм. 

[Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 

2005)]. 

Беҙҙе красный крест палаткаһына алып килделәр. Егерме бишәр дана папирос, 

берәр һауыт печенье, конфет, ҡағыҙ, ҡәләмдәр, молитвенниктар өләштеләр. [Д. 

Юлтый, Ҡан, 1957]. Ул [Зөһрә] баҙарға сығып, күлдәклек алып кереп, бер генә дана булһа 

ла матур күлдәк текте. [М. Ғафури. Əҫəрҙəр]. Әсәйҙең яҙа-йоҙа һөйләүенә ҡарағанда, 

ҡулъяҙманың бер данаһы ҡайҙалыр йәшерелгән, ахырыһы. [Ə. Хəкимов. “Башҡорт 

халҡының тарихы” китабының тəүге томы // Ағиҙел, №4, 2010]. 

Кеҫə – унда һалынған нəмəне яҡынса иҫəплəү өсөн ҡулланыла. 

кеҫə и. фарс. کيسه Кейемгə ҡуйып теккəн моҡсай. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп 

һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

кеҫə и. Əйбер һалыу өсөн кейемгə ҡуша тегелгəн моҡсай. Эске кеҫә. Кеҫәле салбар. 

[Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 

2005)]. 

Ана шул Ишмырҙа һыйынан мин [Кендек] Әсғәткә лә байтаҡ өлөш сығарҙым, һуңғы 

барыуҙа, ике кеҫә тултырып, баллы сәксәк алып ҡайттым. [Кəрим М., Оҙон-оҙаҡ бала 

саҡ, 1972-1978, повесть]. Матур тәтәй быялалар менән һәйбәт таштар ғына өс кеҫә 

булды. [Кəрим М., Беҙҙең өйҙөң йəме, 1983, повесть]. 

Каса/кəсə – иҫəплəү мəғəнəһендə эсенə һалынған нəмəне яҡынса һанағанда 

ҡулланыла. 

каса и. фарс. کاسه Йəйпəк ауыҙлы, тар төплө тотҡаһыҙ сынаяҡ. [Башҡорт телендə 

йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

каса и. Тар төплө, өҫ яҡҡа киңəйə барған тотҡаһыҙ сынаяҡ. Каса менән сәй эсеү 

[Башҡорт теленең академик һүҙлеге. Т IV, 2012]. 

Бер-бер артлы Низам мулла, староста, писарь килеп ингәс, бисәһенән берәр каса 

һары бал һоратып алды, урындыҡҡа түңәрәлеп ултырған ҡунаҡтары алдына ҡуйҙы һәм 

Өфө кешеләренең ниндәй йомош менән килгәнен әйтте. [Мусин Н., Мəңгелек урман Том 

1, 2003, роман]. Сөмбөл, тырыша-тырыша, бер телем икмәк менән бер кәсә һурпа эсте. 

[Ҡадирова З., Һағынырһың – мин булмам, 2013, повесть]. 

Майҙан – ҙур күлəмле урын. 
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майҙан и. фарс. 1 ميدان. Тирə-яғы сикле асыҡ тигеҙ урын. Ҡала майҙаны. 2. Тамаша 

йəки күмəк сара өсөн ойошторолған ҙур йыйын. Майҙан йыйыу. Майҙан асыу. [Башҡорт 

телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

майҙан и. 1. Ҡала йəки ауыл эсендəге асыҡ тигеҙ урын. Вокзал майҙаны. Ҡала 

майҙаны. 2. Берəй нəмə өсөн тəғəйенлəнгəн урын. Спорт майҙаны. Төҙөлөш майҙаны. 3. 

күсм. Киң күлəмдə алып барылған эш. Көрәш майҙаны. Эш майҙаны. 4. Берəй нəмə билəп 

ятҡан йəки күп халыҡ йыйыла торған киң урын, ер. Баҫыу майҙаны. Урман майҙаны. 

Һабантуй майҙаны. Майҙанға йыйылыу. 5. Күңел асыу йəки кəңəшлəшеү өсөн 

ойошторолған йыйын. Майҙан йыйыу. [Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы 

һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 

Иген тапшырыу заданиеһы иһә сәселгән майҙан иҫәбенән түгел, бәлки колхозға 

беркетелгән бөтә ер майҙанына ҡарап бирелә. [Ғилəжев Х., Погонһыҙ һалдаттар, 1965, 

роман]. Етмешенсе йылдарҙағы йорт планировкаһы бит беҙҙә, дөйөм майҙан бөгөнгө 

бер бүлмәле фатир кимәлендәй генә. [Тапаҡов Х., Ҡуласа, 2011, хикəйə]. 

Мыҫҡал – бик бəлəкəй үлсəү берəмеге.  

мыҫҡал и. ғәр. مثقال Ауырлыҡ үлсəү берəмеге. Мыҫҡалға һалып үлсәү. [Башҡорт 

телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

мыҫҡал и. Ҡаҙаҡтың 1/96 өлөшөн тəшкил иткəн үлсəү берəмеге (4,26 грамға тиң). 

Мыҫҡал менән үлсәү. [Башҡорт теленең академик һүҙлеге. Т VI, 2014]. 

Дамаск ҡоросонан яһалған йыландай һығылмалы үткер хәнйәрҙе ситек ҡуңысының 

аҫтарына беркетте, ҡытайлы сауҙагәрҙән бер семтеме филде үлтерерлек өс мыҫҡал 

ағыу алып, уны йөҙөк ҡашына, сапан ямауына бүлеп йәшерҙе (Сәйфелмөлөк). [Хəкимов 

Ə., Һауыр ҡумта, 1980-1981, роман]. Юлда барған саҡта ләззәтле хыял илә: “Был мәрйә 

ун тин бирерме икән? Әгәр ҙә ун тин бирһә, ике ҡаҙаҡ икмәк һәм, үҙемдең янымдағы бер 

тинде ҡушып, өс мыҫҡал сәй алып ҡайтыр инем”, — тип уйлай вә рәхәтләнә ине 

(Шәриф). [Ғафури М., Ярлылар йəки өйҙəш ҡатын, 1909, повесть]. 

Миҙан – ауырлыҡ үлсəү берəмеге. 

миҙан и. ғәр. ميزان Ауырлыҡты үлсəй торған ҡорамал; үлсəү. Миҙан табағы. Миҙан 

көнө – Алланың бөтә кешегә хөкөм сығарған көнө. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм 

фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

Һуңғы ҡылығын ғына алайыҡ: Һөйөмбикә менән Үтәмешгәрәйҙе аманат хәлендә 

тотоуы ниндәй миҙанға һыя? [Ямалетдинов М., Ҡуласа, 2007, роман]. 
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Сирек – ауырлыҡ үлсəү берəмеге, күлəмдең дүрттəн бер өлөшөн белдерə. Мəҫəлəн, 

бер ҡаҙаҡ ауырлыҡтың дүрттəн бер өлөшө сама менəн 100 грамға тиң. Элек 100 грамлыҡ 

сəйҙе “сирек сəй” тип йөрөткəндəр.  

сирек 1. и. фарс. چهريك Дүрттəн бер өлөш. Сирек метр. 2. Төрлө күлəм-дəүмəлдең 

дүрттəн бер өлөшө. Бер сирек ҡымыҙ. Бер сирек ер. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм 

фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

сирек и. 1. Ниндəйҙер күлəмдең, дəүмəлдең дүрттəн бер өлөшө. Сирек метр. Сирек 

көн. 2. Мəктəптə уҡыу йылының дүрттəн бер өлөшө. Беренсе сирек. Сирек тамамланыу. 

[Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор З.Ғ. Ураҡсин, 

2005)]. 

Улар шулай хәбәр арты хәбәр һөйләп, Үмәрҙең алып ҡайтҡан бер бау ҡаласы, бер 

ҡаҙаҡтай монпасийы, Муйылдың май-ҡаймағы, сөсө икмәге менән оҙаҡ итеп, самауырҙы 

өҫтәтеп-өҫтәтеп, бер сирек маҡтаулы аҡ ҡойроҡло сәйҙе бөтә яҙғансы эсеп 

таралдылар. [Дəүлəтшина Һ., Ырғыҙ, 1942-1952, роман]. Сәсһә, Ваһап шул ауыл 

тирәһендәге баҫыуға «бутҡалыҡ» тигән булып кеше ыңғайына бер сирек йә утыҙ аҙым 

тары, шул тиклем үк ҡарабойҙай сәсер ине. [Кейекбаев Ж., Туғандар һəм таныштар, 

1946, роман]. 

Сəғəт – ваҡыт берəмеге. 

сəғəт и. ғәр. ساعة Тəүлектең егерме дүрттəн бер өлөшөнə тигеҙ булған ваҡыт 

берəмеге. Һигеҙ сәғәт эшләү. Ярты сәғәт ял итеү. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм 

фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 2009)]. 

сəғəт и. 1. Тəүлектең егерме дүрттəн бер өлөшөнə (алтмыш минутҡа) тигеҙ булған 

ваҡыт берəмеге. Бер сәғәт. Сәғәт ярым ваҡыт. 2. Тəүлектең төн уртаһынан алып 

иҫəплəнгəн ваҡыт берəмегенең һаны. Төнгө сәғәт ике. 3. Бер дəрескə билдəлəнгəн ваҡыт. 

Биш сәғәт уҡыу. [Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор 

З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 

Мәрхәбә өсөн яңы ғына донъя ҡап-ҡараңғы бушлыҡ ине, ярты сәғәт тә үтмәне ҡояш 

нурын, сәскәләр төҫөн үҙ күҙе менән күрә алды. [Яҡшыбаева Л., Мөжəүир хəҙрəт, 2008, 

повесть]. Түшәмдән аҫылынып торған дәү түңәрәк яҡтыртҡыс аҫтында йәш хирург 

Аҡсәсәк Таһировна икенсе сәғәт инде бил яҙмай операция яһай ине. [Янбаев Ш., Зəңгəр 

сатыр, 1976, роман]. 

Һандыҡ – эсенə һалынған кейем һəм башҡа нəмəлəрҙе яҡынса һанау мəғəнəһендə 

ҡулланыла. 
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һандыҡ и. ғәр. صندوق Кейем-һалым һалып ултырта торған ҡапҡаслы ҙур ҡумта. 

Семəрле һандыҡ. [Башҡорт телендə йөрөгəн ғəрəп һəм фарсы һүҙҙəре (Ə.Ғ. Бейешев, 

2009)]. 

һандыҡ и. Нəмəлəрҙе һаҡлай торған ҡапҡаслы ҙур ҡумта. Семәрле һандыҡ. 

Һандыҡҡа һалыу. [Хəҙерге башҡорт əҙəби теленең аңлатмалы һүҙлеге (Яуаплы редактор 

З.Ғ. Ураҡсин, 2005)]. 

Улар (Абдрахман, Анастасия Петровна) икенсе көнө, Ҡыҙыл станицаһына барып, 

волость банкыһына бер һандыҡ аҡса тапшырҙылар: бер усҡа йоморлоҡ йөҙ дана берәр 

тәңкәлек алтын аҡса, ике йөҙ дана берәр тәңкәлек – һәр береһе мыҫҡал тартҡан көмөш 

аҡса алып ҡайттылар, һандыҡ тулып ултырған аҡсаны тапшырып ҡайтҡас, 

Абдрахман да, Анастасия Петровна ла, мунсанан һуң яңы күлдәк кейгән шикелле, 

еңеләйеп ҡалдылар. [Өмөтбаев Р., Ысыҡтан эйелə ҡылған, 1985, роман]. 

Тикшеренеүҙəн күренеүенсə, ғəрəп-фарсы сығанаҡлы ҡайһы бер үлсəү берəмектəре 

халыҡтың йəнле һөйлəү телендə əле лə ҡулланыла. Элекке осорҙо сағылдырған əҫəрҙəрҙə 

осраған, əммə əлеге көндə телмəрҙəн төшөп ҡалған һүҙҙəрҙең мəғəнəһен һүҙлектəргə 

мөрəжəғəт итеп асыҡларға була. Ə был инде, үҙ сиратында, əҫəрҙə һүҙҙең нимə 

тураһында барғанлығын тулыһынса төшөнөү мөмкинлеген бирə.  
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Açar sözlər: Türkdilli Xalqların Ortaq Mədəniyyətləri, Türk Dünyasında Turizm, Müasir 

Zaman Və Türk Dünyası 

                   

             Zaman sürətlə irəliyə doğru gedərkən biz sadəcə onun bir hissəsini seyr edərək 

kifayətlənirik. Əslində bir çoxumuz sadəcə seyr edir, az bir qismimiz nəyi isə dəyişməyə və ya 

dəyişərək məhv olacaq, özünü (mahiyyətini) itirəcək şeylərin itməsinin qarşısını almağa cəhd 

edirik. 

           Yer üzündə bu günə kimi bir çox mədəniyyətlər mövcud olmuş , bu mədəniyyətlərin bir 

çoxunun izləri  günümüzə gəlib çatmağı bacarmışdır. Hər bir mövcud olan mədəniyyət zamana 

və çoğrafi şəraitə uyğun olaraq inkişaf yolu keçmiş, özünün yeniliklərini dünya mədəni irsinə 

töhfə vermişdir. 

           Cəmiyyətdə insanların şəxsiyyətini ifadə etmək baxımından  inancları, vərdişləri, 

adətləri   daim onların  mədəni dəyərlərini təşkil etmişdir. Bu səbəbdən bir cəmiyyətin milli 

kimliyinin sağlam bir şəkildə meydana gəlməsi üçün milli mədəniyyət elementlərini düzgün 

şəkildə irəli sürmək lazımdır. 

           Milli mədəniyyət tarix boyu yaranmış, bir millətə şəxsiyyət verən və digər millətlər 

arasındakı fərqi müəyyənləşdirməyə kömək edən maddi və mənəvi dəyərlərin ahəngdar bir 

məcmusudur. Cəmiyyəti millət edən və bütövlüyünü təmin edən milli mədəniyyətdir (10). 

           Hər bir ölkənin ən önəmli, əvəzolunmaz sərvəti onun insanıdır. Hər sağlam düşüncəli 

insan həmin ölkənin uğuru və gələcək qalibiyyətidir. Bu baxımdan ölkənin “milli kimliyi” 

rolunu daşıyan insanları həmin ölkənin  həm də mədəni simasıdır. Belə milli kimliyin 

daşıyıcılarınından biri də, türk xalqlarının nümayəndələridir. 

           Türk xalqları zəngin keçmişləri, bənzərsiz memarlıq abidələri, tarixdə qəhrəmanlıq 

simvolu kimi yadda qalan şəxsiyyətləri, düşməni qorxuya salan dövlət siyasətləri, zəngin  söz 

xəzinələri, daimi qonaqpərvərlikləri, ortaq dil, din, mədəniyyətləri ilə bu gün də tarix 

səhnəsində ulu əcdadlarından onlara yadigar qalan maddi və mənəvi sərvətlərə varislik edərək 

onları gələcək nəsillərə çatdırmağa çalışırlar. 

           Türk milləti, şübhəsiz ki, bəşəriyyət tarixini formalaşdıran və bəşəriyyət tarixinə təsir 

göstərən ən qədim və ən vacib millətlərdən biridir.Türk sözü ilk dəfə Göktürklər dövründə 

istifadə olunmuş və sonradan bütün türk soyuna mənsub və türk dilində danışan bütün  

cəmiyyətlərin ümumi adı olmuşdur. Türk sözü isim olaraq artan, çoxalan, sifət olaraq güclü, 

qüvvətli, kamil mənasında  elm adamları tərəfindən qəbul edilmişdir. Türküstan (Orta Asiya) 

türklərin vətəni olaraq göstərilmiş, lakin Türküstanın (Orta Asiya) harada olması ilə bağlı elm 

adamları arasında dəqiq bir fikir yaranmamışdır. Tədqiqatlardan əldə edilən nəticələr onun 
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Altay dağlarının şimal-qərbində, Tanrı dağlarının şimalında, Aral gölü ətrafı və Xəzər gölünün 

şərqində olduğunu göstərmişdir (2; 56). 

            Mahmud Qaşqarinin Türk sözünə verdiyi şərh türk xalqlarının mənşəyi baxımından 

diqqəti cəlb edir. Beləki tədqiqatın obyekti türk xalqlarının mədəniyyətidir . "Türk əleyhissalam 

Nuhun oğlunun adıdır. Bu ad Nuh oğlu Türkün övladlarına tanrının verdiyi addır.  "Türk" sözü 

Nuhun oğlunun adı kimi işləndikdə tək bir adamı bildirir, övladlarının adı olanda "bəşər" sözü 

kimi çoxluq və cəm bildirir." (II cild s.357-358)  (Kazımı, 2014: 5). 

            Türk xalqları -Avrasiya ərazisində yaşayan türkdilli xalqlardır. Dünyada türk 

xalqlarının sayı 176 milyondan çoxdur.. Türk xalqlarının dinləri fərqlidir. Böyük bir hissəsi 

islam dininə etiqad edərkən, çuvaş və qaqauzlar xristian, yakutlar, dolqanlar və xakaslar 

şamanist, karaim və krımçaklar iudaizm, uyğurların böyük bir hissəsi isə buddizm dininə inanır.  

           Bir qrup tədqiqatçılar 30, bəziləri 60 müxtəlif adlarla, müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan 

türk xalqlarının adını çəkir. Tədqiqatçı Mədət Çobanov "Türkün qızıl kitabına" (Rəfiq Özbək)  

istinad edərək Türk xalqlarının 112 tanınmış dövlət qurumu haqqında məlumat verir. Bunlar 

arasında 15 imperatorluq, 38 dövlət, 34 bəylik, 4 atabəylik, 16 xanlıq, 5 cumhuriyyətin adı 

çəkilir. Tədqiqatçı F.Mustafa Araz nəşriyyatında 2012- ci ildə çapdan çıxmış "100 tyurkskix 

etyudov" ensiklopediyasında hal-hazırda mövcud olan 100 adda türk dillərini təsnifləşdirir. 

(Kazımı, 2014: 10,11 ). 

           Tarix boyu bu torpaqlarda Səlcuqlar, Atabəylər, Elxanilər, Misir məmlükları, 

Teymurilər, Baburilər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər və başqa bir çox qüdrətli 

dövlət qurumları mövcud olmuşdur.  

            Millətimiz inanclı bir cəmiyyətdir. Tarix səhnəsinə çıxdığı andan etibarən hər zaman bir 

inanca sahib olmuşdur. Keçmiş zamanlarda yaşadıqları bölgələrdə kitabı olmayan dinlərdən 

Şamanizm, Konfusyuçuluk, Buddizm kimi dinlərlə tanış olmuşlar. Türklərin bu növ inanç 

sistemlərini mənimsəmələri asan olmamışdır. Qərbə doğru köç edən Türk boyları Maniheizm 

ilə şimal-şərqə  doğru yayılma prosesində Musəvilik və Xristiyanlıqla qarşılaşmışlar.Şübhəsiz, 

Türk boylarına ən çox təsir edən din İslamiyyət olmuştur. Türklərin qərbə köçləri İslamiyyətin 

qərbə yayılma dövrü  ilə eyni zamanlara təsadüf etmiş, Türklər İslamiyyətlə bu dövrlərdə  tanış 

olmuşlar və miladi IX əsrdən etibarən kütlələr halında İslamiyyəti qəbul etmişlər. 

              Türk boylarının o zaman ki, vəhdəti  nəticəsində onların eyni bir ədəbi dildən istifadə 

etdiklərini bizə gələn məlumatlarda təsdiqini  tapmışdır. 

              Zamanında bir dildən istifadə edən və bir-birini anlayan insanlar  bir  zamanlar sonra 

siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə bir-birindən uzaqlaşırdılar. Bu uzaqlığı arandan qaldırmaq 

türkləri vahid bir dildə birləşdirmək üçün türk aydınlarının böyük  rolu olmuşdur. Bu sırada 

İsmayıl bəy Qaspıralının xidmətləri böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. 

          İsmayıl bəy Qaspıralı müxtəlif türk xalqların soyundan gələn və müxtəlif  türk 

ləhcələrində danışan insanları ortaq bir ədəbi dil ətrafında birləşməyə çağırmış və bu yolda 

dayanmadan səy etmişdi. O “Dildə, Fikirdə, İşdə Birlik” deyərkən ilk öncə ortaq bir türk dilinin 

təyin edilməsini qarşıda duran vəzifə kimi dəyərləndirirdi. Çünki, çarlıq rejimini dəstəkləyənlər 

türklərin daha kiçik hissələrə bölünməsini, daha çox ləhcənin olmasını istəyirdi. İrəli görüşlü 

aydınları çıxmaq şərti ilə insanlar bunu parçalanma kimi yox, özlərini ifadə etmək kimi anlayır, 

bunun üçün çalışırdılar. Lakin, bu addım əslində türkü-türkdən uzaqlaşdırmaq siyasəti daşıyırdı 

(Pınarer, 2020). 
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           Qaspıralının qayəsi türklərin bir bədənə çevrilməsi idi. Dünyadakı türklərin ayrı-ayrı bir 

millət (Azəri, Başkurt, Qazax, Qaraqalpaq, Qırğızıstan, Özbək Tatar, Türkmən ... və s.) 

olmalarını istəmirdi. Onun nəzərində bu türkləri bölmək siyasəti idi və sonda bölünmüş 

türklərin ikinci mərhələdə yer üzərindən silmək məqsədi daşıyırdı (Toker, 2001:34) 

          Rusiyada “Türkçülük” ideasının  ortaya çıxması türk boylarının birliyi və gələcəkdə  

birlikdə irəliləmək qayəsindən irəli gəlirdi. Qaspıralının türk millətinin ortaq bir dili üçün 

verdiyi təkliflər sırasında aşağıdakıları  görmək mümkün idi. 

1.mövcud olan türk ləhcələrinin  məhəlli xarakter daşıyan ara ifadələrini İstanbul ləhcəsinə 

uyğunlaşdırmaq, 

2.mümkün qədər xarici kəlmələri dildən kənarlaşdırılmaq,  

3.oxucu-yazarlar tərəfindən  başa düşülməyən fars və ərəb  ifadələrinin istifadəsindən 

uzaqlaşmaq( Devlet, 2011:97 ,Toker,2001:37). 

           Qaspıralının bu qayəsi onun məsləkdaşları tərəfindən bəyənilir və dəstəklənirdi. Çünki, 

“Tərcüman” qəzetinin istifadə etdiyi sadə türkcə qəzetin çatdırıldığı bütün ərazilərdə başa 

düşülürdü. Bu səbəbdəndir ki, “Ziya Göyalp bu qəzetin istər şimal türkləri, istər şərq türkləri, 

istərsə də, qərb türkləri tərəfindən başa düşüldüyünü vurğulamış və bu qəzet bütün türklərin 

vahid bir dildən istifadə edə biləcəklərinin canlı bir dəlilidir demişdir” ( Sarı, 2016). 

            Qaspıralı birliyin mümkünlüyündə təhsilinin rolunu dəfələrlə vurğulamışdır. İslam 

dünyasının o dövrdə keçirdiyi böhranlı vəziyyət yetişməkdə olan gənc nəslin yalnız dini təhsil 

alması, çağdaş olmayan dərs kitabları, oxuduqlarının mahiyyətini dərk etmədən  yalnız 

əzbərləmələri, əslində şərq insanının  geriləməsini, qərb insanının irəli getməsini göstərirdi. 

Bizə lazım olan isə təhsilli, savadlı, aydın düşüncəli, müəllimlər idi ki, onlarında yetişdirəcəyi 

gənclik özünü, kimliyini, mədəniyyətini tanımağa səy etsin və bunu bütün dünyaya tanıtsın. 

Qaspıralının sözləri ilə desək “ İnsanoğlu həqiqət və səadəti  tam mənası ilə heç vaxt tapa bilmir, 

lakin bu yolda addım atana yardımçı olan bir şey vardır; bu qaranlıqda fənərə bənzər, buna 

maarif yaxud bilik deyərlər; maarif insanın fikrini çox edər, ağlını kəskin edər, zəkasını artırar. 

Bir insanın ağlı və zəkası artsa qüvvəti və sərvəti də artar” (Devlet, 2011:52 , Pınarer, 2020 ). 

           Qaspıralının Bakıda Həyat qəzetinin redaktoru Əli Mərdan Topçubaşova göndərdiyi 

məktubda deyilir. “ İnsanları bir-birindən ayıran üç şey vardır. Biri məsafə uzaqlığı, biri din 

fərqliliyi, digəri isə dilsizlikdir. Bundan 25 il əvvəl bu məsələlərin həlli üçün zəif başımla 

anladım ki, dinimiz birdir, məsafə uzaqlığı və dilsizlik bizi ayırır. Gün keçdikcə gəmilər, 

dəmiryolları, telegraflar özünün inkişafı ilə məsafələri yaxın etdi, ayrılığımıza səbəb ancaq 

“dilsizlik” qaldı, yəni ədəbi dilimizin olmamağı əsas səbəb kimi acıq-aşkar ortaya çıxdı 

(Pınarer, 2020:186, Toker,2001:35). 

            Zaman keçdi, Qaspıralının qayəsi onun kimi məsləkdaşlarını bir arada topladı, lakin 

mənfur fikirli parçalama siyasəti öz işini görürdü. SSSR-nin yaranması və onun daxilində olan 

türk dilli xalqları bir arada etsə də, bu dəfə ortaq dilləri türk yox rus dili idi.  Yenə də əslində 

bir olduqları halda ayrı idilər. Zaman 70 il bu minvalla davam etdi. 1990-ci ildə SSSR-nin 

parçalanması yeni bir başlanğıc oldu. 

           Prof Doktor Nadir Devlet “Unutturulan Türkçü, İslamcı, Modernist İsmail Gaspıralı” 

adlı əsərində yazır  “ Yalnız 90-cı illərin  əvvəllərində Türkiyədən kənarda da öz kültürümüzə, 

dilimizə yaxın soydaşlarımızın olduğunun fərqinə vardıq. Dar akademik çərçivədə onları “ 

Kənar (xarici) Türklər” adlandırırdıq. Onsuzda türk adı Osmanlının süqutundan sonra 

işlənməyə başlamışdı. O zamana kimi din, məzhəb, soy ayrı seçkiliyi olunmadan hamı  bir nəfər 
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kimi “Osmanlı”lı  idi. Milli Türk kimliyi Cümhuriyyətlə rəsmiləşdi. Lakin bu kimlik 

vətəndaşlıq mənasını daşıdığı üçün o dövrdə yenə müxtəlif etnik kökə, dilə sahib fərdləri 

özündə cəmləşdirdi. Digər bir siyasi dəyişiklik özünü 1991-ci ildə Sovetlər Birliyindən türk 

soylu dövlətlərin ayrılması və müstəqil dövlət olması zamanı baş verdi. İndiyə kimi “Xarici 

Türklər”  dediyimiz  birliklərə “ Türk” deməyə başladıq. Ancaq Türkiyə Türklüyündən ayırmaq 

üçün özümüzə  Türkiyə Türkü və ya dilimizə Türkiyə Türkcəsi demədən onların etnik adların 

sonuna Türk sözünü əlavə etməklə məsələni həll etmiş hesab etdik. Lakin,  yeni müstəqillik 

qazanmış bu xalqlar öz dövlətlərinin adlarını öz etnik adlarından istifadə etməklə 

formalaşdırdılar. Bu səbəbdən bizim onlar üçün istifadə etdiyimiz “Türk” ifadəsinə soyuq 

baxdılar (Devlet, 2011). 

            “Bu gün Sovetlər Birliyi dostumuzdur, qonşumuzdur, müttəfiqimizdir. Bu dostluğa 

ehtiyacımız vardır. Fəqət, sabah nə olacağını kimsə bu gündən bilə bilməz. Eyni ilə  Osmanlı 

kimi,  Avstrya-Macarıstan kimi parçalana bilər, ovula bilər. Bu gün əlində möhkəm tutduğu 

millətlər ovuclarından qaça,  dünya yeni bir taraza çata bilər. Məhz o zaman Türkiyə nə 

edəcəyini bilməlidir. Bizim dostumuzun idarəsində dili bir, inancı bir, özü bir qardaşlarımız 

vardır. Onlara sahib çıxmağa hazır olmalıyıq. Hazır olmaq yalnız o günü susub gözləmək 

deyildir. Hazırlanmaq lazımdır. Millətlər buna necə hazırlanır?  Mənəvi körpüləri sağlam 

tutaraq. Dil bir köprüdür... İnanc bir köprüdür... Tarix bir köprüdür... Köklərimizə enməli və 

hadisələrin  böldüyü tariximiz içində bütövləşməliyik. Onların bizə yaxınlaşmasını 

gözləməməliyik.  Bizim     onlara yaxınlaşmağımız lazımdır.” 29 Ekim 1933, Çankaya Köşkü 

(2;57). 

            Tarix Mustafa Kemal Atatürkün  bu fikirlərinin həqiqi olduğunu göstərdi. 90-cı illərdə 

artıq müstəqil türksoylu dövlətlərin azadlıqları bəyan edildi. Bu bir çox sahədə özünü göstərdi.             

Bununla da,  Sovet Rusiyasından ayrılmış dövlətlər dünya ölkələrinə inteqrasiya etməyə 

başladı.                                                         Artıq qloballaşma  həmin ölkələrə də  nüfüz  edirdi. 

Qloballaşma yalnız iqtisadi sahəyə deyil,    həm də siyasi, mədəni, mənəvi sahələrə də təsir 

göstərirdi. Qloballaşma özlüyündə bütün ölkələrin, xalqların bütün sahələrdə yaxınlaşmasını, 

beynəlmiləşməsini, qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutur. Təbii ki, biz dünyada gedən prosesləri 

izləyir onların elmi yeniliklərindən faydalana bilən gəncliyin yetişməsini istəyirik. Lakin biz 

türk soylu, türkdilli xalqların qərbləşməsinin, milli kimliyini unutmasının əleyhinəyik.  

           Bu bir həqiqətdir ki, qloballaşmanın müsbət təzahürləri kimi mənfi təzahürləri də 

mövcuddur. Bu mənfi təzahürlərdən uzaq qalmaq üçün doğru seçilmiş strategiya zəruridir. 

Qloballaşma prosesində münaqişələrin, toqquşmaların baş verməməsi qaçınılmazdır. Bunun 

səbəbi bütün dövlətlərin bütün sahələrdə ortaq baxış mövqelərinin olmamasındır. Nəzərə 

alınmalıdır ki, insanlar fəqli dünyagörüşünə, dini inanclara, mədəniyyətlərə sahib fərdlərdir. 

Həmin fərqli baxışlarda olan fərdlərin bir baxış prizmasından həyata baxmasını   yer  kürəsinin  

bütün əhalisindən gözləmək nə dərəcədə doğru olar?  

 Təbii ki, dünya ölkələri arasında vəhdətə nail olmaq təqdirə layiq hərəkətdir. Bu həm də 

dünya insanının bir-birini tanıma şansını artırmış kilometrələrcə uzunluğu olan yer kürəsinin 

məsafəsini qısaltmış, insanları bir-birinə bir addım məsafə qədər yaxın etmişdir. Amma hansı 

insanları bizimlə eyni düşüncədə olan  insanlarımı  yoxsa fərqli mədəniyyət sahiblərinimi? 

           Sizcə hər kəs eyni mədəniyyətin daşıyıcısı  olsa yer kürəsində nələr baş verər? 

Bəli bu açıq-aydın bir reallıqdır ki, hər kəs bir-birini  anlamada çətinlik çəkməzdi. Bəs sonra? 

Dünyanı gəzməyin nə əhəmiyyəti olacaqdı hər kəs eyni mədəniyyətin daşıyıcısı olsaydı. Bir 
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dünya düşünək hər kəs eyni geyimdə, eyni dildə, dində, sadəcə fərqli regionlarda. Bəs onda ulu 

əcdadlarımızdan bizə miras qalan mədəni, tarixi, dini, abidələrimizin qorunmasının nə 

əhəmiyyəti olacaqdı? Hər kəs eyni dildə danışsa yer üzündə mövcud olan digər dillər hara 

gedəcək? Niyə xarici bir vətəndaş ölkəmizə gələrkən öz dilində danışır biz isə, xarici ölkəyə 

gedərkən onların dillərində danışmağı özümüzə borc bilirik? Niyə cəhd etmirik ki, onlar bizim 

dilimizi anlamağa çalışsınlar. 

           Biz dünyada gedən bu tendensiyaya istər istəməz qeyri-ixtiyari qoşulmuşuq. Bəli biz 

müasir düşüncəli, texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi XXI əsrin sakinləriyik. Biz qərb 

geyimli olmaqla qərb düşüncəlidəmi olduq? Hansı əsrdə qaldı bizim milli geyimlərimiz? 

Televiziyada baxdığımız  filmlərdəmi, geyim evlərindəmi, muzeylərdəmi, yoxsa yalnız milli 

bayramlarda müəyyən rəqslər ifa edən gənclərin üzərilərindəmi?! 

           Ünsiyyət mədəniyyətimizidəmi qloballaşma  dəyişdirdi, bizi beynəlmiləşdirdi  

sözlərimizi, duyğularımızı şəkillər(smile) əvəz etdi, insanları telefon, planşet, kitabları oyunlar 

əvəz etdi. Ünsiyyətdən uzaqlaşdıq, ailə içi söhbətlərdən, bir süfrə başında yemək yeməkdən 

uzaqlaşdıq, birgə gəzintidən uzaqlaşdıq. 

          Donub qalan muzeylərimizin nə zaman buzu əriyəcək? “Muzeyə  gedin deyərkən” niyə 

insanların üzlərində baş açılmaz ifadələr sezilir. Hətta sən muzeyə gedənsənsə sənədə qəribə 

baxırlar. Hər halda  sosial şəbəkələrdə keçirəcəyi vaxt qədər insana əyləncəli gəlmir muzeylərə 

getmək. Bəli əslində bir o qədər də əyləncəli olmamalıdır muzeyə getmək. Muzey yalnız 

əyləncə məkanı deyil, əslində maariflənmə məkanıdır. Görünür indiki gənclik maariflənməni 

yalnız internet şəbəkəsində verəcəyi axtarışla kifayətlənmiş hesab edir. (Düzdür muzeylərin bu 

gün ki, gündə standartlara tam cavab verə bilməməsi hallarıda mövcuddur lakin, bu istiqamət  

yazılan bu yazının əsas istiqamətini təşkil etmir). 

           XX əsrə qədər insan real münasibətlər dünyasında yaşayırdısa, o vaxtdan bəri artıq 

genişlənən informasiya məkanında yaşayır. Bu məkanın fəlsəfəsi bundadır ki, müasir insan 

“informativ varlıq” kimi dünyanı informasıya vasitəsi ilə qavrayır və fasiləsiz olaraq virtual 

ekranın seyrçisi qismindədir(Aslanova, 2007:76) . 

           İnsan seyrçisi olduğu bu dünyanı hər zaman doğru anlaya bilmir, çünki təqdim olunan 

informasiya hər zaman doğru olmur və bu informasiyanı alan şəxs və ya şəxslərin fikirlərində 

yalnışlıqlar yaradır və onların doğru analiz apara bilmək imkanını əllərindən alır. 

            Deməli insanların doğru informasiya almalarına zəmin yaratmalı, onları bu işə təşviq 

etməliyik. Səhv olan informasiya tarixin  yalnış yazılması, insanın şəxsi kimliyini tanımaması, 

ona təqdim olunanı qəbul etməsi və sonda dünya səhnəsindən silinib getməsi ilə 

nəticələnəcəkdir. 

           Türk soylu  xalqların vəhdətinə nail olmaq, ortaq dil yaratmaq insanlarımızı bir-birinə 

daha yaxın,  mədəniyyətlərimizi bir-birinə daha  rahat tanıtmış olacaqdır.  Bu baxımdan bu 

məqsədlə görülmüş fəaliyyətlər bütün türkdilli və türksoylu xalqlar tərəfindən təqdirə layiq 

hesab edilir. 

         1993-ci ildə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyə 

Respublikasının Mədəniyyət Nazirləri tərəfindən imzalanan razılaşma ilə Türkdilli xalqları  

birləşdirən TÜRKSOY yaradılmışdır(12). 

         Rusiya Federasiyasına bağlı Tatarıstan, Başqırdıstan, Altay, Saha, Tiva, Hakas 

Cumhuriyyəti,  Moldaviyaya bağlı Qaqauz  Respublikası, həmçinin Şimali Kipr Türk 

Respublikası TÜRKSOY-a müşahidəçi olaraq qatılmışlar. TÜRKSOY yarandığı gündən bu 
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yana Türk xalqlarının birliyini və qardaşlığını gücləndirmək, ortaq türk mədəniyyətini gələcək 

nəsillərə ötürmək və dünyaya tanıtmaq üçün çalışmışdır(12).  

            Türk dünyasının ortaq ənənəsi olan Novruz, TÜRKSOY-un səyi  sayəsində bütün 

bəşəriyyətin mülkü  elan edilmişdir. UNESCO Baş qərargahında, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş Assambleyasında təşkil edilən bayram şənliklərindən  əlavə olaraq, 

TÜRKSOY üzv ölkələrdən kənarda  Almaniya , Avstriya və İngiltərədə də, baharın gəlişini 

minlərlə sənət həvəskarının iştirakı ilə Novruz yığıncaqlarında  böyük coşğu ilə qeyd etmişdi 

(12). 

            Türk xalqlarının ortaq keçmişi  bütövlükdə dil, ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət ilə 

əlaqəli bir çox elmi araşdırma aparan TÜRKSOY, il boyu fərqli ləhcələrdə hazırladığı kitablarla 

oxucuları bir araya gətirir, həmçinin  anım illəri, anım tədbirləri ilə Türk dünyasının görkəmli 

şəxsiyyətlərinin qoyduğu mədəni irsi gələcək nəsillərə çatdırır. Bu baxımdan: 

 2010-cu il təvəllüdünün 120 illiyi münasibətilə Başqırd alimi Prof. Dr. Zəki Vəlidi 

Toğana, 

 2011-ci il təvəllüdünün 125-ci ildönümü münasibətilə Tatar Şairi Abdullah Tukaya, 

 2012-ci il təvəllüdünün 200 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan dramaturqu Mirzə 

Fətəli Axundzadəyə və anadan olmasının 150 illik yubileyi münasibətilə Hakas 

türkoloqu Nikolay Katanova, 

 2013-cü il təvəllüdünün 100 illiyini  münasibəti ilə Qazaxıstan bəstəkarı Mukan 

Tölyevevə, 

 2014-cü il təvəllüdünün 290-cı ildönümü münasibətilə Türkmən sufi Mahtumkulu 

Firaki və anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə Toktogul Satilganova, 

 2015-ci il  təvəllüdünün 100-cü ilində Türk teatr yazarı Haldun Tanerə və anadan 

olmasının 130-cu ilində məşhur Hakas dastancısı Semen Kadisevə, 

 2016-cı ildə təvəllüdünün 1000 illik yubileyi münasibətilə şair, alim və mütəfəkkir 

Yusuf Has Hacibə, 

 2017-ci il təvəllüdünün 300-cü ilində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından 

Molla Pənah Vaqifə, 

 2018-ci il təvəllüdünün  90-cı ilində Cingiz Aytmatova, 100-cü ilində  Qara Qarayevə, 

125-ci ilində isə Magcan Cumabaya, 

 2019-cu il təvəllüdünün 650-ci ilində İmadəddin Nəsimiyə, 125-ci ilində isə Aşıq 

Veyselə, 

 2020 – ci il təvəllüdünün 175-ci ilində Qazax mütəfəkkiri Abay Kunanbaya həsr 

olunmuş, həmin il Onların ili  elan edilmişdir... (12). 

             Özünü daim inkişaf etdirən və yeniliklərə imza atan  TÜRKSOY-un mədəniyyət 

həyatına əlavə etdiyi təşəbbüslərdən  biri də şəhərlərimizin mədəniyyət və sənət həyatına rəng 

qatan “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı”  tətbiqi olmuşdu. 

 2012-ci ildə Qazaxıstanın paytaxtı Astana, 

 2013-ci ildə Türkiyənin müasir üzü Əskişəhər, 

 2014-cü ildə Tatarıstan  tarixi şəhəri Kazan, 

 2015-ci ildə Türkmənistanın qədim şəhəri  Mərv; 

 2016-cı ildə Azərbaycanın təbiət möcüzəsi Şəki, 

 2017-ci ildə Qazaxıstanın Türkistan şəhəri,  
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 2018-ci ildə Türkiyənin Kastamonu şəhəri, 

 2019-cu ildə Qırğızıstanın Oş şəhəri, 

 2020-ci ildə  Özbəkistanın  Xivə şəhəri  “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” seçildi. 

        Türk Şurası, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və Miras  Fondu TÜRKSOY-un 

koordinasiyada işlədiyi qardaş təşkilatlardır. TÜRKSOY eyni zamanda eyni prinsip və 

hədəfləri bölüşdüyü bir çox universitet və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, eləcə də UNESCO və 

ISESCO kimi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir(12).  

TÜRKPA: (Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası) İstanbul sazişi əsasında yaradılmış, 

2008-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Türk PA 2009-cu ildə Bakıda təsis olunub. Təşkilatın 

Katibliyi Bakıda yerləşir. Katiblik baş katib, onun Türkiyədən və Qazaxıstandan olan 

müavinləri və ekspert qrupundan ibarətdir. 

Təşkilatda  Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan təmsil olunur. Qurumun əsas 

məqsədi türkdilli ölkələr arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qanunvericiliyin  beynəlxalq 

normalara uyğunlaşdırılması və digər məsələlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir (14). 

          Türk Akademiyası: 2010-cu ildə Qazaxıstanda qeydiyyatdan keçmiş təşkilat olaraq 

fəaliyyətə başlamışdır. Türk Akademiyasının yaradılması haqqında Saziş 22-23 avqust 2012-ci 

il tarixlərində TDƏŞ-in Bişkekdə keçirilmiş II Zirvə Görüşündə imzalanmış və Akademiyaya 

28 Avqust 2014-cü ildə beynəlxalq status verilmişdir. Türk Akademiyası Nur-Sultan şəhərində 

yerləşir(9). 

         Beləcə, Türk Dili danışan dörd dövlət tərəfindən (Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan 

Respublikası, Qırğızıstan Respublikası və Türkiyə Respublikası) könüllü olaraq qurulan 

beynəlxalq elm mərkəzi, işlərini "Beynəlxalq Türk Akademiyası" (ITA - International Turkic 

Academy) adı altında davam etdirməyə başladı. Məqsədi: Türk dünyasının tarixini, dilini, 

ədəbiyyatını və mədəniyyətini qədim dövrlərdən bu günə qədər araşdırmaq, türk dövlətlərinin 

bəşər sivilizasiyasındakı yerini və töhfələrini orijinal mənbələr əsasında müəyyənləşdirmək və 

türk dünyası ilə əlaqəli elmi tədqiqatları əlaqələndirən unikal mərkəz olmaq. 

Missiyası: Elm və təhsil sahəsində Türk xalqlarına kömək etmək, Türk dilində danışan 

ölkələrdə ziyalıların təşəbbüslərini dəstəkləmək və mütəmadi olaraq bir araya gətirmək(9,13). 

         Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu: Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Nizamnaməsi 22-

23 avqust 2012-ci ildə Bişkekdə keçirilmiş II Zirvə Görüşündə imzalanmışdır. Qərargahı Bakı 

şəhərində yerləşən  Fond türk dünyası ilə bağlı müxtəlif tədbirlər, layihələr və proqramları 

maliyyələşdirmək və dəstəkləmək yolu ilə türk mədəniyyətinin və irsinin qorunmasına, 

tədqiqinə və təbliğinə köməklik göstərir(9). 

        Türk Biznes Şurası. Türk Şurasının yaradılması məqsədlərindən biri, Naxçıvan Sazişinə 

görə, əmtəələrin, kapitalın, xidmət və texnologiyaların hərəkətinin asanlaşdırılması, maliyyə və 

bank əməliyyatlarının sadələşdirilməsi məqsədilə ticarət, investisiyalar, gömrük və tranzit 

prosedurlarının gələcəkdə sadələşdirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Tərəflər bu 

istiqamətdə bir çox fəaliyyətlər həyata keçirmişlər. Türk Biznes Şurasının yaradılması da 

bunlardan biridir. 2010-cu il sentyabrın 16-da İstanbulda keçirilən Türkdilli Ölkələrin Dövlət 

Başçılarının X Zirvə görüşündə iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə Türk Biznes 

Şurasının yaradılması qərara alınmışdır. Türk Biznes Şurası 2011-ci ildə təsis edilmişdir. Bu 

qurum Türk Şurasına üzv ölkələrin işgüzar dairələri və digər təşkilatları vasitəsilə türkdilli 

ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini həyata keçirir. Türk Şurasına üzv 

ölkələrin özəl sektorları arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2014-cü ildən 
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etibarən Biznes Şurası tərəfindən mütəmadi olaraq biznes forumları və ixrac malları sərgilərinin 

təşkil edilməsi qərara alınmışdır(8).  

         Türkdilli Dövlətlərin Ticarət və Sənaye Palatasının məqsədi Türkdilli dövlətlərin 

biznes sektorundakı əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və bununla iqtisadi inteqrasiyaya, iqtisadi və 

ictimai inkişafa nail olmaqdır. 

Beləliklə, Türkdilli dövlətlərin əməkdaşlıq Şurasının üzv dövlətlərinin bəyannaməsi əsasında 

Almatada, Bişkekdə, Qəbələdə, Bodrumda, Astanada və Cholpon Ata-da Türkdilli dövlətlər 

arasında keçirilən zirvə görüşlərinin təşkil olunması qərara alınıb. 

           Qurumun vəzifələri arasında üzv ölkələrin mal və xidmətlərin mübadiləsinə mane olan 

amilləri, o cümlədən nəqliyyat problemlərini aradan qaldırmaqla, bölgədə ticarətin 

asanlaşdırılmasını təmin etmək, xarici investisiya yatırımlarının artırılması məqsədilə 

investisiya mühitinin inkişafına kömək göstərmək və türkdilli dövlətlərin şirkətləri arasında 

yarana biləcək ticari mübahisələrin həllində yardımlaşma istiqamətləri də var. 

          Türkdilli Dövlətlərin Sənaye və Ticarət Palatası eyni zamanda Türk Şurası Sammiti 

müddətində dövlət rəhbərlərinin İqtisadi Şurasının verdiyi təlimatları yerinə yetirmək 

funksiyası daşıyır. 

         Qeyd edək ki, Türkdilli Dövlətlərin Sənaye və Ticarət Palatasının yaradılması barədə 

razılıq 14 dekabr 2018-ci il tarixində Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində Türkdilli 

Dövlətlərin Biznes Şurasının rəsmi görüşü zamanı əldə olunub (11).  

           Bütün bu sahələrdə yaradılan qurumlar ölkələr arasında əməkdaşlığı hədəfləyir. Bu isə, 

öz növbəsində turizm sahəsinin bir çox növlərində irəliləyiş olması deməkdir. Turizmi inkişaf 

edən ölkələr isə iqtisadiyyatı yüksək gəlir gətirən ölkələrdir.Turizmin inkişafı yalnız iqtisadi 

qazanc deyil, həm də milli mədəniyyətin  daha geniş arealda tanıdılması deməkdir. 

          Türk  fenomeni  böyüklüyü, bütövlüyü, dünyaya açıq olması, tolerantlığı, etnik 

özünəqapanmadan uzaq olması, din, dil, əlifba çərçivəsində məhdudlaşdırmamaqla özünü ifadə 

edir. Təsadüfi deyil ki, ən qədim zamanlardan türklər bir neçə dildə danışmış, bir neçə əlifbada 

yazmış və böyük bir coğrafiyada dominant xalq olmuşdu (Kazımı, 2014: 6). 

         Geniş coğrafi ərazidə türk xalqlarının uzun əsrlər boyu fenomen xalq olaraq həyatlarını 

davam etdirməsi, bu ərazilərdə tarixi, mədəni, dini abidələrinin mövcudluğunu 

labudləşdirmişdir. Əvvəldə də adı şəkilən şəhərlərin “Türk Dünyasının Mədəniyyət 

Paytaxtları” elan edilməsi həmin məkanların  bir daha tanıdılması məhz bu şəhərlərin timsalında 

türk xalqının adət və ənənələrinin qorunması, yaşadılması, gələcək nəsillərə ötürülməsi 

məqsədlərini daşıyır. 

         Nəticə olaraq soy kökümüzlə bağlı olduğumuz türk xalqları bizim ən yaxın dostumuz, 

sirdaşımız, sevinc və kədər günündə qardaş və bacılarımızdır. Biz bizdən uzaq məsafələrdə 

olsalar belə onların uğurlarına daim sevinirik. Çünki, bu uğurlar “Türk Dünyası”-nın  

uğurlarıdır.   Bizim ( Türk Dünyasının) zəngin ədəbiyyatımız ,dahi şəxsiyyətlərimiz, bənzənsiz 

memarlıq şedevrlərimiz  bu gün dünya mədəniyyəti inciləri sırasındadır. Qardaş Türk Xalqları 

ilə olan münasibətlərimizi daim inkişaf etdirməli, milli kimliyimizi hər zaman qorumalıyıq. 

Bizi dünyaya tanıdan mədəniyyətimiz,  Hüseyn Cavidin sözləri ilə desək “Turanə qılıncdan 

daha kəsgin ulu qüvvətimizdir”. Mədəniyyətimizin qorunmasını və tanıdılmasında gənc nəslin 

rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan yaradılan təşkilatlar, qurumlar, inistitutlar məhz gələcək nəslin  

addımlayacağı uğurlu yolların çırağı olacaqdır. 
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ÖZƏT 

 

   Azərbaycanda şəhər infrastrukturunun özünəməxsus inkişafı yeni advermə ənənələrinin 

meydana gəlməsini şərtləndirir. Azərbaycan onomastik məkanının bir parçası olan erqonimik 

məkan az öyrənilmiş sahələrdən biridir. İnsanların işgüzar birliklərinin: təşkilatlar, müəssisələr, 

şirkətlər, idarələr, cəmiyyətlər və s.-nin adları olan erqonimlər həm linqvistik, həm də 

praqmatik cəhətdən maraq kəsb edir. Bu adlar özündə maksimum informasiyanı cəmləşdirir. 

Həmin informasiyanın məqsədi insanların diqqətini cəlb etməklə erqonimlərin seçiminə təsir 

göstərmək, bununla da obyektin nüfuzunu qaldırmaq, onu digərlərindən fərqləndirməkdir. 

Lakin erqonimlər dəyişkən adlardır. Yeni sosial amillərin və sosial-iqtisadi mühitin yaranması 

onların tərkibinə təsir edir. Bu, erqonimlərin tədqiqat istiqamətlərində, adyaratma modellərində 

də dəyişikliklərə səbəb ola bilər.  

 

   Dünya şəhərlərinin əksəriyyətinin əsas cəhəti dil mühitinin çoxdilli – polilinqval olmasıdır. 

Müşahidələr göstərir ki, obyekt adı kimi əcnəbi dillərdən, xüsusən ingilis dilindən  istifadə get-

gedə daha çox populyarlıq qazanır. Əcnəbi dil elementlərindən erqonimyaratmada istifadə yeni 

mədəni, siyasi, texnoloji realiləri ifadə edən yad dil vahidlərinin milli dilə daxil olması ilə 

əlaqədardır. Buna baxmayaraq, erqonimlər arasında türk mənşəli sözlərin özünəməxsus yeri 

vardır. 

 

   Şəhər infrastrukturunun özünəməxsus inkişafı yeni advermə ənənələrinin meydana gəlməsini 

şərtləndirir. Müxtəlif şəhər obyektlərinin adlandırılmasında həm ümumi (ümumişlək sözlər 

(Dəniz, Bilik – mağazalar, Qazmaq – restoran, Sağlam diş – klinika), qohumluq bildirən sözlər 

(Qayınana – restoran, AtaBank, Qardaşlar – şirkət), mücərrəd mənalı isimlər (Uğur – motel) və 

s.), həm də xüsusi isimlərin (antroponimlər (Ayxan – internet kafe, Sevinc, Aynur - motellər, 

Çələbi – mağaza və şirkət), toponimlər (Çənlibel, Qarabağ, Göyçə - istirahət mərkəzləri, 

Turanbank), etnonimlər (Kəngərli – şirkət) və s.) növləri iştirak edir. Erqonimyaratmada  daha 

çox semantik transonimləşmə üsuluna üstünlük verilir. 
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   Araşdırmada türk mənşəli erqonimlər ilk dəfə tədqiqata cəlb edilmiş, erqonimyaratmada 

özünü göstərən müasir tendensiyalar müəyyənləşdirilmişdir.  

   Azərbaycan onomastikasında erqonimik leksikanın genişlənməsi ilə əlaqədar bu sahədə 

advermə prosesinin öyrənilməsi böyük aktuallıq kəsb edir. Tədqiqat materialının öyrənilməsi  

təsviri, tarixi, müşahidə, areal, sistemləşdirmə metodlarının köməyi ilə həyata keçirilmişdir. 

 

   Açar sözlər: onomastika, erqonim, advermə ənənələri, ad modelləri. 

 

  ABSTRACT 

   The peculiar development of urban infrastructure in Azerbaijan creates the emergence of new 

advertising traditions. Ergonimic space, which is a part of Azerbaijan's onomastic space, is one 

of the least studied areas. Ergonomics, which are the names of business associations of people: 

organizations, businesses, companies, offices, societies, etc., are both linguistic and pragmatic. 
The purpose of this information is to influence the choices of the erudite by attracting the 

attention of the people, thereby increasing the authority of the object and differentiating it from 

others. But ergonomics are variable names. The emergence of new social factors and the socio-

economic environment affect their composition. This may also lead to changes in the research 

direction and orientation patterns of the ergonomics. 

   The main feature of most cities in the world is that the language environment is multilingual 

- polylingual. Observations show that using foreign languages, especially English, as the 

object's name, is gaining more and more popularity. The use of elements of foreign languages 

in the liberation is connected with the inclusion of foreign language units in the national 

language, which represent new cultural, political, and technological realities. Nevertheless, 

Turkish words have a special place among the ergonims. 

   The peculiar development of the urban infrastructure promotes the emergence of new 

advertising traditions. There are also common (common words (Dəniz, Bilik - shops, Gazmag 

- restaurant, Saglam dish - clinic)), kinship words (Gayınana -restaurant, AtaBank, Brothers-

company), abstract nouns (Ugur - motel) and names in different city facilities. etc., as well as 

special nouns (Aykhan - internet cafe, Sevinj, Aynur - motels, Chalabi - shop and company), 

toponyms (Cenlibel, Karabakh, Goycha - recreation centers, Turanbank), ethnonim (Kangarli - 

company) and others. etc.) types. More semantic transonimization is preferred in ergonomics. 

For the first time, the research involved the Turkic origin of ergonims, and identified the modern 

tendencies in self-expression. The study of the adverbial process in this area is of great 
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relevance due to the expansion of ergonomic lexis in Azerbaijani onomastics. The study of the 

research material was done using descriptive, historical, observation, range, systematization 

techniques. 

      Keywords: onomastics, erkonim, adverbial traditions, name models. 

 

 

 

 

      Giriş. 

          Polietnik mühitdə onomastik vahidlərin öyrənilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki 

çoxdillilik məhz onomastik məkanda daha qabarıq nəzərə çarpır. Azərbaycan çoxmillətli, 

çoxkonfessiyalı ölkə kimi tanınır. Xalqımızın qədim tarixi, adət-ənənələri, milli mənəvi 

dəyərləri, yerləşdiyi coğrafi mühit də Azərbaycanın, xüsusilə də Bakının sivilizasiyaların 

qovuşduğu  bir məkana çevrilməsində böyük rol oynayıb.  

Azərbaycanda şəhər infrastrukturunun özünəməxsus inkişafı yeni advermə ənənələrinin 

meydana gəlməsini şərtləndirir. Azərbaycan onomastik məkanının bir parçası olan erqonimik 

məkan az öyrənilmiş sahələrdən biridir. “Erqonimlər şəhər onomastikonunun ən geniş və 

səciyyəvi təbəqəsidir. Burada müasir dilə və bütövlükdə müasir kommunikasiyaya xas bəzi 

tendensiyalar (məsələn, alınmalara,  əcnəbi leksikaya meyil, ümumdil mədəniyyətinin aşağı 

düşməsi, sözdüzəldici və orfoqrafik normaların pozulması) realizə olunur. Hal-hazırda şəhər 

dilinin öyrənilməsi müasir dilçiliyin fəal inkişaf edən istiqamətlərindən biridir. Bu tədqiqat 

linqvokulturoloji, praqmatik aspektlərdə həyata keçirilir. Şəhər dilinin öyrənilməsi tam şəkildə 

cəmiyyət həyatının dinamikləşmə, ünsiyyətin spontanlığı, dil oyununa cəhd, variativlik, dilin 

liberallaşdırılması ilə bağlı yeni tendensiyalarını nümayiş etdirir” (Həbibli, 2014, s.257). 

İnsanların işgüzar birliklərinin: təşkilatlar, müəssisələr, şirkətlər, idarələr, cəmiyyətlər və s.-nin 

adları olan erqonimlər həm linqvistik, həm də praqmatik cəhətdən maraq kəsb edir. 

Erqonimlərin ən geniş yayılmış tərifi N.V.Podolskayanın məşhur lüğətində verilmişdir 

(Podolskaya, 1988, s.151). A.Qurbanov, az da olsa, erqonimlərdən bəhs etmiş və belə bir tərif 

vermişdir: “İdarə, müəssisə, təşkilat, ictimai-mədəni obyekt, düşərgə və s. adlarını bildirən 

onomastik vahidlər erqonimlər adlanır” (Qurbanov, 2004, s.353).  Onlar, adətən, müasir 

meqapolisin onomastik məkanını səciyyələndirir və linqvokulturoloji əhəmiyyət daşıyır. Bu 

adlar özündə maksimum informasiyanı cəmləşdirir. Həmin informasiyanın məqsədi insanların 
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diqqətini cəlb etməklə erqonimlərin seçiminə təsir göstərmək, bununla da obyektin nüfuzunu 

qaldırmaq, onu digərlərindən fərqləndirməkdir. 

Dünya şəhərlərinin əksəriyyətinin əsas cəhəti dil mühitinin çoxdilli – polilinqval 

olmasıdır. Müşahidələr göstərir ki, obyekt adı kimi əcnəbi dillərdən, xüsusən ingilis dilindən  

istifadə get-gedə daha çox populyarlıq qazanır. Əcnəbi dil elementlərindən erqonimyaratmada 

istifadə yeni mədəni, siyasi, texnoloji realiləri ifadə edən yad dil vahidlərinin milli dilə daxil 

olması ilə əlaqədardır. Buna baxmayaraq, erqonimlər arasında türk mənşəli sözlərin 

özünəməxsus yeri vardır. Erqonimlərin yaranma mənbələri arasında türk mənşəli leksika da 

mühüm yer tutur. Erqonim əsası kimi ekvivalenti olan və ekvivalenti olmayan vahidlər çıxış 

edir.  

Türk mənşəli erqonimlərin yaranma mənbələri 

Azərbaycan dilçiliyində onimlərin öyrənilməsi ilə bağlı məqalə və monoqrafiyaların çap 

edilməsi,  dissertasiyaların müdafiə olunması onomastikanın inkişafında özünəməxsus rol 

oynamışdır. Lakin Azərbaycan onomastikasının həll edilməmiş bir çox problemləri  vardır. 

Belə problemlərdən biri bu vaxta qədər erqonimlərin, o cümlədən türk mənşəli və tərəflərindən 

biri türk mənşəli olan hibrid erqonimlərin linqvistik tədqiqata cəlb edilməməsidir. Şübhəsiz, 

belə 

bir mövzunun öyrənilməsi onomastikanın tədqiqi üçün zəngin materiallar verər, adyaratmada 

apelyativin funksiyası, motivləşmə meyarları və s. müəyyənləşə bilər ki, bu da nominatorun 

estetikası və psixologiyasını öyrənmək baxımından geniş imkanlar aça bilər. Linqvistik 

materialın çoxluğu ilə əlaqədar erqonimlərin tədqiqinə maraq getdikcə artır. Bu baxımdan türk 

mənşəli erqonimlərin (TME) dilçilik obyekti kimi öyrənilməsi aktualdır. TME – tərkibində türk 

mənşəli vahidlər olan idarə, müəssisə, təşkilat və s. adlarıdır. M.V.Qorbanevski erqonimlərin 

təsnifində regional əlamətə üstünlük verərək göstərirdi ki, təsnifat zamanı leksik-semantik və 

sözdüzəldici təhlil prinsiplərinin vəhdəti məqsədəuyğundur: birincisi rus dilinin lüğət tərkibinin 

zənginliyini göstərir, nominasiya prinsiplərində qanunauyğunluqların müəyyənləşdirilməsinə 

imkan verir, ikinci isə dilin leksikasının ayrıca təbəqəsi kimi erqonimiyanın sözyaratma 

imkanlarını müəyyən edir (Qorbanevski, 2005, s.58). 

   Xüsusi adların bir qrupu kimi erqonimlər dinamik inkişaf edən vahidlərdir. Onların əmələ 

gəlməsində həm müxtəlif növ onimlər, həm də ümumi isimlər fəal iştirak edir. Erqonimlərin 
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çoxu türk mənşəli ümumi isimlərdən meydana gəlmişdir. TME-nin işləndiyi leksik qrupları 

aşağıdakı kimi müəyyənləşdirə bilərik: 

   1.Ümumi isimlərdən düzələn TME: 

   Ümumi zoonimlərdən düzələn adlar: “Qaranquş” (uroloji sanatoriya) 

   Ümumi fitonimlərdən düzələnlər: “Günəbaxan”, “Dəmirağac”, “Palıdlı” (istirahət 

mərkəzləri), “Gavalı” (mağaza), “Çinar” (hotel), “Çinar Plaza” (biznes mərkəzi), “Sumaq” 

(kafe və restoran) 

   Mücərrəd isimlərdən düzələnlər: ”Bilik” (dəftərxana ləvazimatı mağazası) 

   Coğrafi nomenlərdən düzələn erqonimlər: “Dəniz” (məktəb ləvazimatları mağazası), “Göl” 

(motel, restoran), “Qaya” (motel, əyləncə kompleksi), “Bulaq” (istirahət zonası) 

   Müsbət emosiya ifadə edən sözlərdən düzələnlər:  “Sevinc”, “Uğur”  (motellər) 

   İnformativ xarakterli adlar:  “Ucuzluq” (mağaza) 

   Predmet bildirən sözlərdən düzələnlər: “Altun” (motel)  

   Zaman bildirən sözlərdən düzələnlər: “Gecələr” (istirahət mərkəzi) 

  Peşə leksikası ilə əlaqədar adlar: “Dənizçi” (istirahət mərkəzi) 

  Qohumluq bildirən sözlərlə düzələnlər: “Qardaşlar mebel” (şirkət), “Qayınana” (restoran), 

“AtaBank”  

  Vokativlərdən düzələn erqonimlər: “Ay qonşu” (restoran) 

  Etiket bildirən vahidlərdən düzələnlər: “Günaydın” (kafe və restoran) 

  Təbiət hadisələrini bildirən sözlərdən düzələnlər: “Göy qurşağı” (istirahət mərkəzi), “Dalğa” 

(biznes mərkəzi, TV, restoran) 

   2.Xüsusi isimlərin iştirakı ilə düzələn TME-ni aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik: 

   Antroponimlərdən düzələn erqonimlər: “Turqut”, “Koroğlu”,  “Aydınoğulları” (motellər), 

“Elturan” (mağaza), “Ayxan”, “Atilla”  (internet-klublar), “Toğrul” (sağlamlıq mərkəzi), “Dədə 

Qorqud” (istirahət mərkəzi), “Avisenna” (aptek), “Paşa Holdinq” (şirkət) 
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  Etnonimlərdən düzələnlər: “Kəngərli” (şirkət), “Alban Resort” (hotel) 

  Toponimlərdən düzələn erqonimlər: “Qarabağ”, “Kəpəz”, “Goran” (sanatoriyalar),  

“Gəmiqaya”, “Göyçə”,  “Əlincə”  (istirahət mərkəzləri) 

  Kosmonimlərdən düzələnlər: “Ay Ulduz”, “Dan ulduzu”  (istirahət mərkəzləri), “Ulduz” 

(şokolad fabriki) 

   Erqonimləri yaradarkən nominatorlar  müxtəlif  sözyaratma üsulları ilə düzələn vahidlərdən 

istifadə edirlər.  “Leksik yolla sözlərin əmələgəlmə prosesinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 

ümumiyyətlə, leksik vahidlər (sözlər) dilə ya hazır bir şəkildə daxil olur və ya sözün tərkibində 

dəyişikliyin əmələ gəlməsi ilə düzəlir” (Cəfərov, 2007, s.121). Erqonimik məkanda işlənən belə 

sözlər içərisində müxtəlif semantikalı leksik vahidlər vardır. Yeni məna kəsb etmək hesabına 

söz yaradıcılığı üzrə əmələ gələn TME-yə “Dolma” (restoran), “Göyərçin” (uşaq bağçası) və s. 

kimi adları misal göstərmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplərlə (ümumi və xüsusi 

isimlərdən TME-nin yaranması) düzələn erqonimlər məhz bu üsulun nəticəsidir. 

   Morfoloji yolla yaranan sözlərdən düzələn erqonimlər: Damcılı, Günəşli (motellər), Daşlı, 

Görüş (istirahət mərkəzi) və s. 

Sintaktik üsulla yaranan erqonimlər arasında təyini söz birləşmələri modelində olan vahidlər 

çoxdur. Nümunələr əsasında bunları nəzərdən keçirək: 

   I növ təyini söz birləşməsi modelində: “Altun kitab” (nəşr evi), “Ağ göl”, “Aylı gecə”,  “Yaşıl 

bağ”, “Yeddi bulaq”  (motellər),  “Üç bulaq”, “İki qardaş”, “Beş qardaş”,  “Asma körpü”,  “Ballı 

bulaq” (istirahət mərkəzləri), “Altun saray”, “Böyük Saray”, “Ağ saray” (restoranlar), “Bol 

market” (mağaza) və s.  Məlum olduğu kimi, “belə birləşmələr sözlərin yanaşmasından əmələ 

gəlir, birinci tərəf atributiv, ikinci tərəf isə həmişə substantiv xüsusiyyət daşıyır. Birinci növ 

təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi, bir qayda olaraq, isimlə və ya substantivləşmiş hər hansı 

bir sözlə, birinci tərəfi isə isimlə, sifətlə, sayla, əvəzliklə və feili sifətlə ifadə olunur” 

(Abdullayev 2007, s.47). Verdiyimiz nümunələrdən də aydın olur ki, I növ təyini söz birləşməsi 

modelində olan TME-nin birinci tərəflərində, əsasən, sifətlər və saylar işlənir. 

   II növ təyini söz birləşməsi modelində: “Xan bağı” (motel), “Ay işığı”, “Dağlar qoynunda” 

(istirahət mərkəzləri), “Qartal yuvası” (oyun zalı) və s. Əsasən, mücərrədlik bildirən bu növ 

birləşmələrin tərəfləri məhdud ifadə vasitələrinə malikdir. Nümunələrdən görürük ki, belə 

TME-nin tərəfləri isimlə ifadə olunmuşdur və bu tərəflər birlikdə vahid anlayışla yanaşı, poetik 
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məzmun bildirir. Bildiyimiz kimi, adətən, mürəkkəb idarə adları məhz bu birləşmələrlə ifadə 

edilir. 

   Mürəkkəb söz modelində olan erqonimlərə aşağıdakıları misal göstərə bilərik: 

“Balbulaq”, “Buzbulaq”, “Dəmiraparan”, “Babayurd”, “Ceyranbulaq”, “Uludağ”, “Gil-torpaq” 

(istirahət mərkəzləri). Mürəkkəb söz modelindəki TME-nin bəziləri II növ təyini söz 

birləşmələrinin formasına əsaslanır, məsələn: “Qaşaltı”, “Çaydaşı” (istirahət mərkəzləri), 

“Gölüstü” (motel) və s. 

       Nəticə 

Yekun olaraq qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq türk mənşəli 

erqonimlər leksik-semantik və söz yaradıcılığı cəhətdən təhlil olunmuş, dildaxili və dilxarici 

amilləri nəzərə almaqla erqonimik məkanda advermənin mahiyyəti üzə çıxarılmışdır. Bu 

məqsədlə türk mənşəli erqonimlər – TME termini elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. 

Topladığımız faktik materialın təhlili göstərir ki, müasir erqonimiyada spesifik nominativ 

prosesləri əks etdirən mikrosistemlər formalaşmaqdadır. Bununla da müəyyən obyektlər 

növünə özünəməxsus struktur-semantik modellər üzrə adların verilmə ənənəsi meydana çıxır.  
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 XÜSUSİ ADLARIN LİNQVOKULTUROLOJİ TƏSVİRİ 

(Əcnəbilər üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi əsasında) 

THE LINGUOCULTUROLOGICAL DESCRIPTION OF THE PROPER NAMES 

(on the basis of the textbook for foreigners “The Azerbaijani language”) 

                                                          Doç. Dr. Reyhan HƏBİBLİ 

                           Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan 

 ÖZƏT 

Hazırda beynəlxalq ünsiyyət kütləvi hal aldığı üçün xarici dillərin öyrənilməsinə tələbat 

yüksəkdir. Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası, mədəni, 

sənaye, turizm mərkəzi kimi inkişafı Azərbaycan mədəniyyətinə və xarici dil kimi Azərbaycan 

dilinə marağı artırmışdır. Bu baxımdan Azərbaycan xüsusi adlarının etnokultur fonunun 

öyrənilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan dilinin xarici dil kimi öyrədilməsində iki aspekt nəzərdə tutulmuşdur: 

kommunikativ aspekt və linqvokulturoloji aspekt. Dilöyrənmənin baza səviyyəsini təmin edən 

dərsliklər xarici tələbələri məişət, sosial-mədəni və təhsil sferaları ilə bağlı situasiyalarda 

sərbəst ünsiyyətə hazırlamaq, onları ölkənin tarixi və mədəniyyəti ilə tanış etmək məqsədi 

daşıyır. Bu zaman fon biliklərinin əsas mənbələrindən biri etnokultur səciyyəli xüsusi adlar 

sayılır. Dərsliklərdə bunlara xeyli sayda rast gəlmək olar. Onimlərə aid mədəni-tarixi 

informasiyanın verilməsi əcnəbi tələbənin kommunikativ səriştəsinin formalaşmasına şərait 

yaradır. Presedent adların linqvokulturoloji potensialı bu onimlərdən ölkənin və xalqın tarixi, 

incəsənəti, mədəni həyatı haqqında ekstralinqvistik informasiya mənbəyi kimi istifadə etməyə 

imkan verir. 

Tədqiqatın aktuallığı əcnəbi adresata milli onimlərin təqdim edilmə üsullarının zəruriliyi 

ilə müəyyənləşir. Bu isə əcnəbilərə milli mədəniyyəti daha dərindən qavramağa, 

Azərbaycandilli sosiuma uyğunlaşmağa və yad mədəni mühitdə öz kommunikativ niyyətlərini 

həyata keçirməyə imkan verir.  

Tədqiqatın obyekti əcnəbilər üçün “Azərbaycan dili” dərsliyində verilmiş etnokultur 

səciyyəli Azərbaycan xüsusi adlarıdır. Tədqiqatın predmeti həmin onimlərin məzmunundakı 

milli-mədəni komponentdir. 

Araşdırmada məqsədimiz əcnəbilər üçün “Azərbaycan dili” dərsliyində yer almış 

onimlərin linqvokulturoloji potensialının üzə çıxarılmasıdır. 

Tədqiqatın əsas metod və üsulları bunlardır: təsviri metod, linqvokulturoloji təhlil metodu, 

sözyaratma analizi metodu. Tətbiq edilən bütün metod və üsullar xüsusi adları mədəni-tarixi 

cəhətdən şərh etməyə, onların semantikasının milli-mədəni komponentinin təsvirinə, onimlərin 

motivləşməsini öyrənməyə şərait yaradır. 

Tədqiqatda Azərbaycan dilini xarici dil kimi öyrənən əcnəbilərə təqdim edilən onimlərin 

linqvokulturoloji potensialı üzə çıxarılır, dərslikdə bu leksikanın mədəni fonunun 

reprezentasiyası üsulları təhlil edilir, həmin materialın onomastik linqvokulturoloji lüğətlərdə 

verilmə prinsipləri nəzərdən keçirilir. 

Açar sözlər: onomastika, onim, xüsusi adın linqvokulturoloji potensialı 

www.iksadkongre.org Sayfa 182 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

            

                                                   Assoc. Prof. Dr. Reyhan HABİBLİ 

                                 Baku State University, Azerbaijan  

 ABSTRACT 

At present the international communication is widespread so the need for study of the 

languages is high. After gaining independence, integration of Azerbaijan into the world 

community, its development as a centre of culture, industry and tourism have increased interest 

to Azerbaijani culture and the Azerbaijani language as a foreign language. From this standpoint, 

study of the ethnocultural background of the Azerbaijani proper name is very significant.  

Study of the Azerbaijani language as a foreign one includes two aspects: communicative 

and linguoculturological ones. Textbooks, manuals that are theoretical basis of study of the 

language are aimed at the following: to prepare foreign  students for free communication in the 

different situations connected with everyday life, social-cultural and educational spheres, to 

acquaint them with history and culture of the country. At that time the main sources of the 

background knowledge are the proper names which have ethnocultural character. They occur 

in large numbers in textbooks. The cultural-historical information about onyms creates 

conditions for formation of the foreign students’ communication skills. The 

linguoculturological potential of  the precedent names makes it possible to use these onyms as 

extralinguistic information source about the history, art, cultural life of the country and people. 

The urgency of the research is substantiated by the need for the methods of  presentation 

of the national onyms to the foreign addressee. This allows foreigners to better understand the 

national culture,  to adapt to the Azerbaijani society and  realize their communicative intention 

in the foreign cultural environment. 

The object of the research is the Azerbaijani proper names that have ethnocultural 

character given in the textbook for foreigners “The Azerbaijani language”. The subject of the 

research is the national-cultural component in the content of these onyms. 

The purpose of the research is to reveal the linguoculturological potential of the  onyms 

given in the textbook.  

The main methods of the research are the following: the descriptive method, the method 

of the linguoculturological  analysis, the method of the word formative analysis. All these 

methods create conditions for explanation of proper names from the cultural-historical 

standpoint, for description of the national-cultural components of their semantics, for study of 

motivation of onyms.  

The research reveals the linguoculturological potential of the  onyms presented to 

foreigners who study the Azerbaijani language as a foreign one; the textbook contains the 

analysis of the methods of representation of the cultural background of this vocabulary; the 

principles of presentation of this material in the onomastic linguoculturological dictionaries are 

considered. 

Keywords: onomastics, onyms,  linguoculturological potential 
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1.Giriş 

Dünya ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni sahədə qarşılıqlı əlaqələr, millətlər və dillər 

arasında olan münasibətlər ünsiyyət prosesində yeni mərhələlər açır. Müasir cəmiyyətdə 

informasiyaya malik olmaq da ünsiyyət  imkanlarının genişlənməsində böyük rol oynayır. 

Hazırda beynəlxalq ünsiyyət kütləvi hal aldığı üçün xarici dillərin öyrənilməsinə tələbat 

yüksəkdir. Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası, mədəni, 

sənaye, turizm mərkəzi kimi inkişafı Azərbaycan mədəniyyətinə və xarici dil kimi Azərbaycan 

dilinə marağı artırmışdır. Bu da onun xarici dil kimi tədrisində qarşıya yeni nəzəri və praktik 

problemlərin qoyulmasını və həll yollarının tapılmasını, yeni metod və metodologiyaların 

tətbiqini tələb edir. 

Lakin dili mədəniyyətdən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyilir. Hər hansı bir dili 

öyrənərkən həmin dilin aid olduğu mədəniyyətlə də dərindən tanış olmaq lazımdır. Çünki dil 

və mədəniyyət qarşılıqlı əlaqədədir və vəhdət təşkil edir. Xarici dildə olan hər bir  söz və ya 

anlayış fərqli bir mədəniyyəti ifadəçisidir. Bu baxımdan Azərbaycan xüsusi adlarının etnokultur 

fonunun öyrənilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan dilinin xarici dil kimi öyrədilməsində iki aspekt nəzərdə tutulmuşdur: 

kommunikativ aspekt və linqvokulturoloji aspekt. Kommunikativlik dar mənada başa 

düşülməməlidir. O, bir növ, şəxsi ünsiyyət və mütaliə vasitəsilə başqa xalqların mənəvi 

dəyərləri ilə tanışlıq üsulu kimi də anlaşıla bilər. Dilöyrənmənin baza səviyyəsini təmin edən 

dərsliklər xarici tələbələri məişət, sosial-mədəni və təhsil sferaları ilə bağlı situasiyalarda 

sərbəst ünsiyyətə hazırlamaq, onları ölkənin tarixi və mədəniyyəti ilə tanış etmək məqsədi 

daşıyır. Bu zaman fon biliklərinin əsas mənbələrindən biri etnokultur səciyyəli xüsusi adlar 

sayılır. Dərsliklərdə bunlara xeyli sayda rast gəlmək olar. Bu araşdırmamızda mənbə kimi 

əcnəbilər üçün “Azərbaycan dili” dərslik komplektindən (dərslik, iş dəftəri, audiodisk) istifadə 

edəcəyik (Rəhimova, Qurbanova, Fərəcullayeva, Həbibli , 2016a). 

2.Onimlərin linqvokulturoloji təhlili 

Onomastikanın linqvokulturoloji aspektdə öyrənilməsi xüsusi adın etnokultur 

spesifikasının tədqiqi deməkdir. Onomastik məkan etnosun milli mədəniyyətinin dərk 

olunmasına şərait yaradır. Xüsusi adın – onimin məzmununun milli-mədəni komponenti 

ekstralinqvistik və linqvistik informasiyadan ibarətdir. “Təhlil edilən linqvomədəniyyətin 

daşıyıcılarının məişətinin ayrımaz hissəsini təşkil edən toponimlər, antroponimlər, siyasi 

realilərin, ictimai təşkilatların, dövlət strukturlarının, məşhur kitabların, filmlərin, şəkillərin və 

digər realilərin adları mədəniyyət markerləri, yəni mədəni işarələr kimi çıxış edir” (Leontoviç, 

2007, 21).  

Bəllidir ki, dil  dərslərində  məzmun və  onu   təşkil  edən   linqvistik   elementlərin  

qavranılması məqsədilə  mətn üzərində  iş  aparılır. Mətn  üzərində iş nitq vərdişlərinin   

formalaşmasında   və ünsiyyət   bacarıqlarının   inkişafında   başlıca   amil   rolunu   oynayır.  

Əcnəbilər üçün “Azərbaycan dili” dərsliyində verilən mətnlər xüsusi ada malik obyekt 

haqqında informasiya mənbəyidir, yəni xüsusi adın milli-mədəni semantikasını təsvir edir. 
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Tədris mətnlərində daha çox işlənən xüsusi ad növləri bunlardır: presedent antroponimlər və 

toponimlər: müəyyən mətnlər tanınmış şəxslər və məşhur topoobyektlər barədə informasiya 

daşıyır. Bunlar əsas onomastik vahidlər sayılır, bu da onların kulturoloji və kommunikativ 

əhəmiyyətini göstərir. Məsələn, “Molla Nəsrəddin” mətnini nəzərdən keçirək:  

Səkkiz əsrdir ki, onun adı gələndə Anadoludan Çinə qədər böyük ərazidə yaşayan 

türklər istər-istəməz gülürlər. Çünki onun adını eşidən kimi lətifələr yada düşür. Bu gün bir 

çox ölkələrdə lətifə soruşsan, ilk lətifə Molla Nəsrəddin lətifəsi olacaq. 

Həyatı və dövrü 

Molla Nəsrəddin Anadoluda dünyaya gəlib. O, mədrəsədə müəllim işləyib. Daha sonra qazı 

vəzifəsində çalışıb. Molla Nəsrədiin həm də şair olub.  Lakin şeirləri bizə qədər gəlib 

çatmayıb. Onun həyatı XIII – XIV əsrlərdəki tarixi hadisələrlə bağlıdır. 

Real və əfsanəvi şəxsiyyət 

Molla Nəsrəddin müxtəlif adlarla məşhur olmuşdur. Anadoluda ona Xoca, 

Azərbaycanda Molla Nəsrəddin, Orta Asiyada Xoca Nəsrəddin deyirlər. Xalq onu həm real, 

həm də mifik şəxs kimi qəbul edir. Bəzi alimlər onu folklor obrazı sayırlar. Molla Nəsrəddinin 

hər lətifəsində dərin məntiq var. Dünyada Molla Nəsrəddin kimi güldürən və düşündürən 

ikinci şəxs tapmaq çətindir. Molla Nəsrəddin Şərqin müdrik ağsaqqalıdır. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalı 

Molla Nəsrəddin heç kəsdən qorxmayan, hazırcavab, cəsarətli bir şəxs olmuşdur. Təsadüfi 

deyil ki, böyük yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə öz jurnalını “Molla Nəsrəddin” adlandırmışdı. 

Bu populyar, satirik jurnalın ilk nömrəsi 1906-cı ildə çıxmışdır. Buradakı məqalələr sadə xalq 

dilində yazılırdı. “Molla Nəsrəddin” həqiqəti yazan, demokratik həyat və mədəniyyət üçün 

mübarizə edən bir jurnal olmuşdur (Rəhimova, Qurbanova, Fərəcullayeva, Həbibli, 2016a, 

s.104).  

Periferik onimlərin semantikasının milli-mədəni komponenti dərslikdə ensiklopedik tipli 

mətnlərdə təsvir olunur:  

Mənim adım Deviddir, kanadalıyam. Bir neçə ildir ki, Bakıda yaşayıram. Bakı öz gözəlliyi 

ilə məni valeh edir. Burada möhtəşəm tikililər var. İndi sizə onlardan biri haqqında danışmaq 

istəyirəm. Bu, Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzidir. Mərkəz müasir Bakının 

simvollarından biridir. Binanın quruluşu dalğavarıdır, sonsuzluq effekti yaradır. Binanın 

xətləri sanki keçmişlə gələcəyin birləşməsini ifadə edir. Mərkəz postmodernist üslubda tikilib. 

Bina ağ rəngdədir. Ağ rəng parlaq gələcəyin simvoludur. Bu rəng sayəsində bina üzərinə düşən 

işıq şüaları əks olunur, onu əhatə edir, binanın qabarıq hissələrini bir qədər artıq nəzərə 

çarpdırır (Rəhimova, Qurbanova, Fərəcullayeva, Həbibli, 2016b, s.30). 

Bir qayda olaraq, xüsusi ad ya mətnin başlığı, ya da başlığın komponenti olur. Öz 

növbəsində, bu mətnlərdəki informasiya növündən asılı olaraq, onları üç qrupa bölmək 

mümkündür: 

1)Ölkəşünaslıq məzmunlu tədris mətnləri – ensiklopedik arayış prinsipi üzrə sıralanmış, 

yəni yalnız ekstralinqvistik informasiyadan ibarət olan mətnlərdir. Belə mətnlərdə, əsasən,  

şəhərin mövqeyi, əhalisi, əsas mədəni və təhsil obyektləri (muzeylər, teatrlar, ali məktəblər və 

s.) və s. haqda məlumat verilir. Məsələn: 

Azərbaycanın paytaxtı Bakı qədim şəhərdir. Bu şəhər Xəzər dənizinin sahilində, Abşeron 

yarımadasının cənubunda yerləşir. Bakının iqlimi mülayimdir və bu şəhər isti yayı, yumşaq qışı 
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ilə seçilir. Tarixçilərin fikrinə görə, şəhərin 2000 ildən çox yaşı var. Bakıda həmişə sərt küləklər 

əsdiyi üçün onu “küləklər şəhəri” adlandırırlar. 

Bakı dünyada neft şəhəri kimi tanınır. Burada həm quruda, həm də dənizdə neft çıxarılır. 

Əvvəllər nefti tuluqlara doldurub gəmi ilə uzaq ölkələrə aparırdılar. Həmin vaxtlar Bakı yalnız 

indiki “İçərişəhər”dən ibarət idi. İndi Bakı böyük və güclü sənaye şəhəridir. Burada neft 

zavodu, neft  emalı, tikinti materialları zavodu, başqa sənaye sahələri inkişaf etdirilmişdir. 

Bakıda sürətlə tikinti və abadlıq işləri aparılır. Yeni yaşayış sahələri salınır, uca və 

yaraşıqlı binalar tikilir. Dənizkənarı bulvar – Milli park şəhərin bəzəyidir. Gecə şəhər çox gözəl 

görünür. Gözəlliyinə görə Bakını Neapola bənzədirlər. 

Bakı Azərbaycanın ən mühüm dəmir yolu, hava yolları və dəniz limanlarından biridir. 

Bakı, eyni zamanda, mühüm elm və mədəniyyət mərkəzidir. Burada Elmlər Akademiyası, 

universitetlər, elmi tədqiqat institutları, muzeylər, kitabxanalar, teatrlar, stadionlar və s. var 

(Rəhimova, Qurbanova, Fərəcullayeva, Həbibli, 2016a, s.44). 

Qeyd edək ki, ensiklopedik informasiya verən şərh tipi xüsusi adların izahında aparıcı 

mövqe tutur.  

2)Linqvoölkəşünaslıq məzmunlu mətnlər – bunlar formasına görə göstərilən realilərin 

təsviridir və müvafiq onimlərin mədəni fonunun əsas məzmununu açıqlayır. Belə məlumat şərh 

adlanır, ensiklopedik arayışdan fərqli olaraq darixtisaslı informasiyadan ibarət deyil və adın 

ifadə etdiyi ümumi biliklərin modelləşdirilməsidir. Məsələn: 

Novruz Azərbaycan xalqının ən əziz bayramlarından biridir. O, martın 21-də qeyd edilir. 

Novruz bərabərlik, dostluq, səmimilik, birlik, sülh bayramıdır. “Novruz” sözü “yeni gün” 

deməkdir. Bu bayramda hər şey təzələnir, təbiət oyanır.  

Həm Şərq dövlətlərinin, həm də türk dünyasının möhtəşəm bayramı olan Novruz 

Azərbaycanla yanaşı, İranda, Türkiyədə, Tacikistanda, Türkmənistanda, Özbəkistanda, 

Əfqanıstanda, Hindistanda və dünyanın bir çox ölkələrində qeyd edilir.  

Novruz bayramına bir ay qalmış ardıcıl olaraq dörd həftənin çərşənbə axşamı “Su”, 

“Od”, “Yel” və “Torpaq çərşənbəsi” adlanır. Novruz adətləri bunlardır: papaq atmaq, qulaq 

falına çıxmaq, tonqaldan tullanmaq, üzük falına baxmaq, yumurta döyüşdürmək, qonaq getmək, 

şam yandırmaq. Novruzda küsülülər barışır. 

Növruzda səməni göyərtmək bərəkət rəmzidir. Axırıncı çərşənbədə Novruz xonçası 

hazırlanır. Adı “s” hərfi ilə başlanan yeddi nemət – səməni, su, sarıkök, sumaq, süd, süzmə, 

səbzi – səməni halvası, rəngbərəng boyanmış yumurtalar, al-əlvan şamlar Novruz süfrəsinin 

bəzəyidir. 

2009-cu ildə Novruz bayramı YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilib. 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyasının sessiyasında 21 mart “Beynəlxalq Novruz 

Günü” kimi elan olunub (Rəhimova, Qurbanova, Fərəcullayeva, Həbibli , 2016b, s.65). 

Belə mətn növü daha informativdir, materialın təsviri zamanı fon və ensiklopedik biliklər 

nəzərə alınır ki, bu da mədəni reali olan onimi ətraflı təsvir etməyə imkan verir. 

3)Linqvokulturoloji tipli mətnlərdə həm linqvistik (etimoloji arayış, onimin nitqdə işlənmə 

variantları), həm də ensiklopedik informasiya var: 
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“Çövkən” Azərbaycanda milli atüstü oyun növlərindən biridir. Komanda oyun növü olan 

“Çövkən” yarışları eramızın birinci minilliyinin ortalarında formalaşmışdır. Arxeoloji 

qazıntılardan, Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərindən, “Kitabi-Dədə Qorqud” 

boylarından məlum olur ki, Azərbaycanda “Çövkən”in tarixi hətta  VI – VII əsrlərə gedib çıxır. 

Azərbaycanda “Çövkən” oyununda həm kişilər, həm də qadınlar iştirak edirdilər. 

“Çövkən”, yaxud, “çoğan” sözü Azərbaycanda “ağaccıq” kimi işlədilmişdir. 

“Çövkən” oyununun da adı bu sözdən götürülmüşdür. Oyunçu bir əli ilə çövkən ağacı vasitəsilə 

topu vurur, digər əli ilə atı idarə edir – onu sağa, sola, geriyə döndərir, qəfildən dayandırır və 

ya irəli çapır. Oyun musiqinin müşayiəti ilə keçirilir. Atlılar iki dəstəyə bölünür. Əsas məqsəd 

topu çövkənlə rəqib qapısından keçirməkdir. Qarabağ atları “Çövkən” oyunu üçün ən ideal 

atlardır. 

XIX əsrdə Hindistandan İngiltərəyə gətirilən bu oyun “Polo” adı ilə ilk dəfə 1900-cü 

ildə Parisdə II Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil edilmişdir. 

“Çövkən”  milli Azərbaycan oyunu kimi YUNESKO-nun qeyri-adi mədəni irs siyahısına 

salınmışdır. Bu oyun cəsurluq, qəhrəmanlıq və çeviklik rəmzidir (Rəhimova, Qurbanova, 

Fərəcullayeva, Həbibli , 2016a, s.122). 

3.Nəticə 

Yekun olaraq qeyd etmək istərdik ki, onimlərə aid mədəni-tarixi informasiyanın verilməsi 

əcnəbi tələbənin kommunikativ səriştəsinin formalaşmasına şərait yaradır. Presedent adların 

linqvokulturoloji potensialı bu onimlərdən ölkənin və xalqın tarixi, incəsənəti, mədəni həyatı 

haqqında ekstralinqvistik informasiya mənbəyi kimi istifadə etməyə imkan verir. Xüsusi adların 

linqvokulturoloji potensialının nəzərdən keçirilməsi əcnəbiyə ölkənin siyasi-inzibati quruluşu, 

müxtəlif regionları, mədəniyyəti, tarixi, həyat tərzi və digər xüsuiyyətləri ilə tanış olmasına 

şərait yaradır. 
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AZERBAYCAN - TÜRK HALK MÜZİKLERİNİN ORTAK  ÖZELLİKLERİ 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

      Öğrt. Pervin HAZAR OKUYUCU 

Bursa-Mem Ş.J.Uzm.Ç.İlyas Genel İlkokulu Sınıf Öğr. 

Sabahattin ÇİÇEK 

Bursa Uludağ Üniv.Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi  

ÖZET 

Müzik, insan yaşamının anne karnına girdiği ve cenin oluşmaya başladığı andan itibaren   

yaşamın sonuna değin devam eden bir süreçtir. 

     Yunan mitolojisinde müzik sözcüğü;” Esin Perileri, Musalardan kaynaklanır. Musa’ya aittir, 

Musa’ya yaraşır bir sanat anlamındadır. Musa, dokuz eş yürekli kızlardır. Bunların bütün işleri 

ezgiler söylemek ve dans etmektir”.1 

    Eski Yunan’da müzik sözcüğü, “ Musike” sözcüğünden ortaya çıkmıştır. Müzik,  dans, şiir, 

eğlenceler  ve dinsel törenler birbirinden ayrılmaz, birlikte dile getirilirdi. 

   Müzik, insan ya da çalgı seslerinin belli bir biçimsel, güzellik veya duygusal bir ifade 

yaratacak şekilde düzenlenip, bir araya getirilme, derleme işidir. Müzik, aynı  zamanda duygu 

ve düşüncelerimizin  sesler ve ritimlerle de anlatma sanatıdır. Müzik; dil, din, ırk, renk ayrımı 

yapmadan, herkesi kucaklayan ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan, en yalın, en net ve 

en ortak bir dildir. 

   “Biyo-Pisişik , kültürel ve toplumsal bir organizma olan insan, var olduğu çağlardan beri 

algıladığı sesleri çözümleyip, değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım biçimine 

dönüştürmüştür.”2 

    Müziğin bir çok türleri arasından Halk Müziği ; halkın yaşam biçimini , dertlerini, 

sevinçlerini , ayrılıklarını, aşklarını , kavuşmalarını , yaslarını, kahramanlıklarını  vb. 

özelliklerini gerek şiirlerle gerek destansı gerek ezgilerle anlatan   ve  genellikle anonim          ( 

yazarı, yapanı , yakanı, ve söyleyeni  belli olmayan)  özellikler taşır.Ancak sözleri ve  ezgileri 

belli olan, halk ezgileri  karakterinde bestelenmiş makamsal özellikler  taşıyan ve artık birer 

halk türküsü kabul edilen eserler de oldukça çoktur.  

“ Halk müziği denince, bir yandan halkın yarattığı, öte yandan halkın sevdiği , beğendiği, 

çoğunlukla dinlediği müzik anlaşılır.”3 

 

 1- İlyasoğlu Evin, Zaman içinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, Sayfa 6 

2- Say Ahmet, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1995, sayfa 17 

3-        Mimaroğlu İlhan, Varlık Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 210                                                                                                                                         
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Halk  ezgileri genellikle sanat müziği oluşumunu koşullayan bilinçten uzak olarak ve söz ya da 

oyunlarla çalgı eşliğinde ( çalgısız da yapılmaktadır) kendiliğinden oluşan  doğaçlama 

ezgilerdir. Bu özellikleriyle de ulusal ve yöresel bir özellik taşırlar. Ritmik yapıları, biçimleri , 

ezgileri , çalgıları, sözleri gibi özellikleri dikkate alındığında hangi iklim ve çoğrafi yapı 

ülkelerine ait oldukları anlaşılabilir. 

     Bu çalışmada genel olarak müziğin ve türlerinin neler olduğu incelenmiş, kaynak tarama ve 

anket yöntemleriyle Türk ve Azerbaycan Halk Müziklerinin ortak, benzer  ve ayrıldıkları 

özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 

    Türk ve Azerbaycan Halk Müziklerinin genel anlamda ezgi yapıları , temaları, iletileri ve 

öğretilerinin birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. İki ülke Halk Müziklerine katkı sağlayan ozan 

ve sanatçıların kimler olduğu ve Halk Müziklerine ne gibi katkılarının olduğu incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anonim, derleme, makam  
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AZERBAYCAN - TÜRK HALK MÜZİKLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

     Müzik, insan yaşamının anne karnına girdiği ve cenin oluşmaya başladığı andan itibaren 

yaşamın sonuna değin devam eden bir süreçtir. 

     Yunan mitolojisinde müzik sözcüğü;” Esin Perileri, Musalardan kaynaklanır. Musa’ya aittir, 

Musa’ya yaraşır bir sanat anlamındadır. Musa, dokuz eş yürekli kızlardır. Bunların bütün işleri 

ezgiler söylemek ve dans etmektir”.1 

    Eski Yunan’da müzik sözcüğü, “ Musike” sözcüğünden ortaya çıkmıştır. Müzik,  dans, şiir, 

eğlenceler ve dinsel törenler birbirinden ayrılmaz, birlikte dile getirilirdi. 

   Müzik, insan ya da çalgı seslerinin belli bir biçimsel, güzellik veya duygusal bir ifade 

yaratacak şekilde düzenlenip, bir araya getirilme, derleme işidir. Müzik, aynı  zamanda duygu 

ve düşüncelerimizin  sesler ve ritimlerle de anlatma sanatıdır. Müzik; dil, din, ırk, renk ayrımı 

yapmadan, herkesi kucaklayan ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan, en yalın, en net ortak 

bir dildir. 

   “Biyo-Pisişik, kültürel ve toplumsal bir organizma olan insan, var olduğu çağlardan beri 

algıladığı sesleri çözümleyip, değerlendirmiş ve giderek sesleri bir anlatım biçimine 

dönüştürmüştür.”2 

    Müziğin bir çok türleri arasından Halk Müziği; halkın yaşam biçimini, dertlerini, sevinçlerini 

, ayrılıklarını, aşklarını , kavuşmalarını , yaslarını, kahramanlıklarını  vb. özelliklerini gerek 

şiirlerle gerek destansı gerek ezgilerle anlatan   ve  genellikle anonim          ( yazarı, yapanı , 

yakanı, ve söyleyeni  belli olmayan)  özellikler taşır. 

 Ancak sözleri ve  ezgileri belli olan, halk ezgileri  karakterinde bestelenmiş makamsal 

özellikler  taşıyan ve artık birer halk türküsü kabul edilen eserler de oldukça çoktur.  

“ Halk müziği denince , bir yandan halkın yarattığı , öte yandan halkın sevdiği , beğendiği, 

çoğunlukla dinlediği müzik anlaşılır.”3 

  

      1- İlyasoğlu Evin, Zaman içinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994, Sayfa 6 

     2-  Say Ahmet, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1995, sayfa 17 

     3-        Mimaroğlu İlhan, Varlık Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 210     
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     Halk  ezgileri genellikle sanat müziği oluşumunu koşullayan bilinçten uzak olarak ve söz ya 

da oyunlarla çalgı eşliğinde ( çalgısız da yapılmaktadır) kendiliğinden oluşan  doğaçlama 

ezgilerdir. Bu özellikleriyle de ulusal ve yöresel bir özellik taşırlar. Ritmik yapıları, biçimleri , 

ezgileri , çalgıları, sözleri gibi özellikleri dikkate alındığında hangi iklim ve çoğrafi yapı 

ülkerine ait oldukları anlaşılabilir. 

 

     Sanat insanlık tarihiyle başlar ve Müzik de sanat dallarının ilkidir. “İlkçağ düşünürleri 

müziğin temelini içinde yaşadığımız evrenin doğal ritmik düzenine, uyumuna bağlamışlardır. 

Ay, güneş, gezegenler, gece gündüz, mevsimler, her biri belli bir ritim içinde devinen, belli bir 

uyum sergileyen nesneler ve olaylardır.”4                                                                                

     Platon ve Aristoteles gibi Eski Yunan Filozofları Müzik ve Matematiğin birbiriyle ilişkili 

olduklarını belirtmişler, daha sonra ortaya çıkan felsefeciler de, müziğin doğrudan insan ruhu 

ile birleşen yüce sanat olduklarını savunmuşlardır. 

    İlk insanların doğadaki rüzgârın, kuşların, denizin seslerini taklit ederek kendi seslerini 

kullanırlarken ilk ezgilerin ortaya çıktıkları bilinmektedir. 

    Doğa güçlerine tapınmak için seslerini mırıldanarak, korkularını yenmek için çığlıklar 

atarak, daha sonraları da ruhsal durumlarına göre hüzünlü veya neşeli ezgiler yaratmışlardır. 

     Yerleşik düzene geçmeyle birlikte müzik hastalıkların tedavisinde, büyüleyici ve topluluklar 

üzerinde uyarıcı özellikler kazanmıştır. Savaşlarda atılan çığlıklar ve sert karakterli ezgiler daha 

sonra marşlara, tapınma sırasındaki mırıltılı ezgiler de dini müziklere dönüşmüştür. 

      Müzik; daha sonraki yıllarda her toplumun kendine özgü bir anlatım biçimiyle günümüze 

değin değişiklikler göstererek gelmiştir. 

       Türk Halk Müziği; genellikle bestecisi belli olmayan, dilden dile söylenerek ortaya çıkan 

anonim ezgilerdir. Buna karşın ozan ve âşıkların ürettikleri beste türleri de çok yaygındır. Türk 

Halk Müziği; gerek ezgileri, gerek sözleriyle Türk Halkının özünü teşkil eder. Halkın acılarını, 

sevinçlerini, sevgi ve nefretlerini, kahramanlıklarını, hoşgörülerini, aşklarını, ayrılıklarını, 

ağıtlarını bir arada barındıran en önemli müzik türüdür Halk Müziği. 

     

4-        İlyasoğlu Evin, Zaman içinde Müzik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994,  
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  Atatürk, “Bizim gerçek musikimiz Anadolu halkında işitilebilir.” , derken müziğin Türk 

Halkını ne denli bir iletişim aracı olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Türk Halk Müziği için, 

Halkın yaşantısına bağlı olarak yaşamın etkisini en çok dile getiren sanat dalıdır. Halk Müziği, 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde farklı ağız ve dil özellikleriyle zengin söylemlerle karşımıza 

çıkar. Sözlü ve sözsüz olarak iki karakteristik özelliği vardır. Sözlü Türk Halk Müziğine ‘türkü’ 

adı verilir. Türküler, genellikle yöresel derlenmiş ve anonim özellikleriyle karşımıza çıkarlar. 

Ya da ağızdan ağıza söylenerek herkes tarafından tanınırlar. 

    “Ezgilere göre, usulsüz ve usullü olmak üzere türküler ikiye ayrılır. Usulsüz olanlar; divan, 

bozlak, koşma, hoyrat ve uzun havalardır. Usullü olanlar; oyun havaları ve kırık havalardır.”( 

Mahmut Ragıp Gazimihal) 

      Halk türküleri genellikle konularına göre de şöyle sınıflandırılabilirler: Ninniler, çocuk, 

doğa, aşk, kahramanlık ve askerlik türküleri, tören türküleri, iş oyun ve güldürü türküleri, ölüm 

ve ayrılıklarla ilgili ağıtlar. 

       Türk Halk Müziğinin ses sistemi, ezgi ve ritim yapısı, makamsal özellikleri dikkate 

alındığında dünya müzik tarihinde önemli ve farklı yere sahiptir. Batı müziğinin tampere (tam 

ve yarım seslerden oluşur) majör ve minör ezgi oluşumu Türk Halk Müziğinde 1 tam ses 

9,yarım ses 4 komaya  (iki ses arasındaki en küçük aralık) bölünerek çok zengin bir ezgi özelliği 

vardır. Batı müziğinin basit ve bileşik ölçülerine ek olarak Türk Halk Müziğinde “Türk Aksağı” 

adı altında (5/8, 5/4, 7/8, 7/4, 9/8, 9/4, 10/8, 15/6 …) farklı ölçüler ve usuller vardır. 

       Türk Halk Müziğinin bir başka önemli özelliği de Ayak’larıdır. Ayak, bir halk ezgisinde 

türkülerden önce bir çalgı ile yapılan başlama müziğidir. Buna açış ve gezinti denir. Maya 

dizileri, Hüseyni, Garip, Kerem, Bozlak, Müstezad, Azeri, Yörük, Misket ve Fidayda gibi çeşitli 

ayaklar bu zengin müziğin oluşumunda önemli rol oynarlar. 

       Türk Müziğinde en çok kullanılan enstrüman, bağlama olarak karşımıza çıkar. Azerbaycan 

ve Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılan ‘ tar, cura, kabak kemane kemençe, 

sipsi, tulum, mey, zurna, klarnet, davul, dümbelek, tef, kaşık, zilli maşa ‘ gibi özgün ve yöresel 

çalgılar halk türkülerinin icralarında eşlik ederler. 

      Azerbaycan Halk Müziği, Türk Halk Müziğinden kavram olarak daha farklı 

algılanmaktadır. Azerbaycan Halk Müziği denilince ‘ Azerbaycan halkının dinlediği müzik’ 

olarak akla gelmektedir. Azerbaycan Halk Müziği makam ve usulleri daha az çeşitlidir. Usul 

olarak eski dönemlerde Azerbaycan Halk Müziğinde aksak ritimlere az rastlanmakta. 

Azerbaycan Halk Müziğinde makamlar dörtlü ses gruplarıyla tetrakot (1-1-1/2) bir araya 

gelmesiyle ve komaların kullanılmamasıyla oluşur.  
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      Azerbaycan Halk Müziğinde sazla icra edilen (taksim) seslendirim çok önemlidir. Yakın 

makamlara geçkiler bol, uzak geçkiler nadirdir. 

     Azerbaycan Halk Müziğinde ezgilere ‘mahnı’ adı verilir. Uzun hava şeklinde çalınıp okunan 

ezgilere ‘mugammat’ denir. Hemen hemen her ezgi girişine veya arasında sözlü ve sazla icra 

edilen söylem yer alır. Azerbaycan Halk Müziğinde türkü söylenirken ,özgün gırtlak nağmeleri, 

çarpmaları ve vurguları  sanatçı kendi yöresine uygun olarak uyarlar.  

      Azerbaycan Halk Müziğinden çok kullanılan enstrüman tar, kemançe, balaban, gaval, 

zurna, def, nağara, koşa nağaradır. 

 

 

TABLO 1:TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ YAŞ ORTALAMA SORUSU 

  

 

 

  

      Ankete katılanların yaş ortalamaları, Türkiye’de %45.1  41-60 yaş iken, Azerbaycan’ da %55’i 61 yaş üstü olduğu görülmektedir.  

  

TABLO 2: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ ÖĞRENİM DURUMU SORUSU 

       

    Öğrenim durumları açısından yapılan değerlendirmede Türkiye’de %59.2’si lisans, Azerbaycan’ da %44.4’ü lisans mezunu olarak benzerlik 

göstermektedir. 
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TABLO 3: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ GİTTİKLERİ EĞİTİM KURUMLARINDA ALDIKLARI 

MÜZİK EĞİTİMİ ORAN SORUSU 

 

 

Okullarda müzik eğitimi aldıklarına ilişkin soruya Türkiye’de %28.2, Azerbaycan’da %55.6’sı 

evet yanıtını vermişlerdir. Azerbaycan’da Türkiye’ye göre iki kat daha fazla müzik eğitimi 

alındığı görülmektedir. 

 

TABLO 4: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ ALDIKLARI 

MÜZİK EĞİTİMİ TÜRÜ SORUSU 

 

Alınan müzik eğitimi türüne cevap olarak Türkiye’de %78.9 , Azerbaycan’da %48’i müzik 

öğretmeni/öğretmenleri tarafından verilen müzik eğitimi alındığını belirtmiştir. 

 

TABLO 5:TÜRKİYE VE AZEBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ MÜZİĞİN İNSAN 

YAŞAMI ÜZERİNDEKİ KATKI ORANI SORUSU 
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Müziğin insan yaşamına katkısının sorulduğu soruya Türkiye’de %98.6, Azerbaycan’da 

%77.8’i evet cevabını vermiştir. Oranın Türkiye’de daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

TABLO 6:TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ MÜZİK 

DİNLEME SIKLIK SORUSU 

 

Her iki ülkede de müzik dinleme alışkanlığının az olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

TABLO 7: 

 

Halk müziği dinleme oranı Türkiye’de %76.1, Azerbaycan’da %44.4 olarak çıkmıştır. 

 

TABLO 8:TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ KATILDIĞI 

MÜZİĞİN İNSAN YAŞAMI ÜZERİNDEKİ ETKİ SORUSU 
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Müziğin insan yaşamına katkısına cevaben Türkiye’de bir çok etken, Azerbaycan’da ise günün 

stres ve sıkıntısının  azaltılması olarak belirtilmiştir. 

 

 TABLO 9: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ ENSTRÜMAN 

ÇALMA SORUSU 

 

Bir enstrüman çalma oranı her iki ülkede de yaklaşık dört kişiden biri bir çalgı çaldığını 

belirtmişlerdir. 

 

 TABLO 10: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ ÇALDIKLARI 

ENSTRÜMAN SORUSU 

 

Çaldıkları enstrümanlar Türkiye’de ağırlıklı bağlama ve blok flüt iken, Azerbaycan’da ağırlık 

piyano olduğu görülmüştür. 

 

TABLO 11: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ HER İKİ 

ÜLKEDE KULLANILAN ÇALGILARIN AD/ADLARINI BİLME SORUSU 
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     Azerbaycan Halk Müziğinde kullanılan çalgıların ad/adlarını Türkiye’de %80.3; Türk Halk 

Müziğinde kullanılan çalgıların ad/adlarını Azerbaycan’da %61.1 ‘i  bildiğini belirtmiş. 

 

 

TABLO 12: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ HER İKİ ÜLKE 

İÇİN ÇALGILARINI ÇALIYOR MUSUNUZ SORUSU 

 

Türkiye’de bir Azerbaycan çalgısını , Azerbaycan’da da bir Türk çalgısını %2 - %4 oranında 

çalabildikleri belirtilmiş. 

 

 

TABLO 13:TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ İKİ ÜLKEDE 

VE ŞEHİRLERDE BULUNMA SORUSU 
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 Türklerin %4’ü Azerbaycan’da ve Bakü’de  bulunduğunu belirtirken, Azerbaycanlıların 

%50’si Türkiye’de ve Denizli’de daha çok bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu oranın çok farklı 

olmasının nedenleri başka bir araştırma konusuyla ortaya çıkarılabilir. 

 

 TABLO 14: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ HER İKİ 

ÜLKEDE TANIDIĞI HALK MÜZİĞİ SANATÇILARI SORUSU 

 

 

         Türkiye’de en çok tanınan Azerbaycan Halk Müziği sanatçıları Alim Qasimov, Nezaket 

Teymurova, Ramiz Guliyev iken ; Azerbaycan’da tanınan Türk Halk Müziği sanatçıları Aşık 

Veysel,  Neşet Ertaş, Selda Bağcan, Orhan Hakalmaz, Yavuz Bingöl olarak belirtilmiştir. 

 

TABLO 15: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ HER ÜLKEDE 

HALK MÜZİKLERİNİN BİRBİRİNE BENZERLİĞİ SORUSU 

 

 

Her iki ülkenin Halk Müziklerinin birbirlerine benzediğine ilişkin oran %50 - %55 olarak 

belirtilmiştir. 
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TABLO 16:TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KATILIMCILARININ HER İKİ ÜLKE 

MÜZİĞİNİN ORTAK YANI SORUSU 

 

İki ülke müziğinin ortak yanının %60 oranında “verilen duygu ve düşüncenin “ benzer olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

TABLO 17: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ANKET KTILIMCILARININ İKİ ÜLKE 

MÜZİĞİNİN FARKLI YANLARI SORUSU 

 

 

       

 Anketlerde; iki ülkenin birbirlerini ve Halk Müziklerini tanıdıkları, ortak duygu ve düşünceye 

sahip oldukları, yaygın olarak Halk Müziği dinledikleri, ülkelerinin Halk Müziği Sanatçılarının 

tanındığı, kullandıkları çalgıların bilindiği genel ortak yanlar olarak tespit edilmiş, en farklı 

özelliğin eğitim kurumlarında ‘müzik eğitimi alma oranları’ olduğu görülmüştür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

     Her iki ülkenin en çok ortak yanlarının kullandıkları dilin benzer olduğu ortaya çıkmıştır.                     

     Her iki kardeş ülke de en çok dinlenen müzik türü Halk Müziği olduğu; en çok kullanılan 

Halk Müziği çalgısının Türkiye’de bağlama, Azerbaycan’da tar olduğu; her iki ülke halkının 

müziklerinde ortak paydalarının vatan, hasret, ayrılık, aşk türküleri olduğu tespit edilmiştir. 

    Eğitimin her kademesinde ders programlarında müzik derslerinin kredilerinin artırılması 

karşılıklı olarak ülkeler ders programlarında birbirlerinin müzik eğitimleri ve halk müziklerinin 

tanınıp bilinmesi için ilgili derslere yer vermeleri uygun görülmektedir. 

     İki kardeş ülke halkının birbirini ve kültürlerini daha da pekiştirmek için sanatsal ve kültür 

alanlarında ziyaret ve etkileşim anlamında iletişim kurulmalıdır. 

    Karşılıklı derleme çalışmaları yapılmalı, bu zengin müziklerin daha fazlasının ortaya 

çıkarılması gerektiği düşünülmektedir. 

    Halk Müzikleri ve halk kültürlerine ilişkin daha çok bilimsel çalışmalar ve etkinlikler 

düzenlenmeli. 

    Devletler kendi ülkeleri halk ezgilerinin ortaya çıkarılması için derlemeler yapacaklara bütçe 

ayırmalı. 

    Bilimsel anlamda üniversitelerde karşılıklı Halk Müziği kürsüleri kurulmalı. 
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MÜASİR MUĞAM İFAÇILIĞINDA ALİM QASIMOV FENOMENİ 

Rüstəmli Ləman Sahib Qızı 

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu  

 

XÜLASƏ 

Təqdim edəcədiyimiz məqalə Şərqin məhsulu olan muğam sənətinin inkişafında əvəzsiz rolu , 

böyük xidmətləri ilə seçilən Alim Qasımov yaradiciligi haqqindadir. Məqalədə qısa da olsa Alim 

musiqisinin özünəməxsus cəhətlərini, sənət keyfiyyətlərini açmağa çalışdıq, onun ifaçılıqda uğur 

qazanmasının əsas amillərini göstərməyə cəhd etdik.Eyni zamanda Alim Qasımovun muğam 

sənətinə ənənə və müasirliyin vəhdətində yanaşmasından və ifa xüsusiyyətlərindəki 

yeniliklərdən bəhs etdik. 

 

Açar sözlər: Muğam sənəti, ənənə , xanəndə ifaçılığı, Alim Qasımov, xalq musiqisi. 

 

SUMMARY 

The article that we are going to present is about the productivity of Alim Gasimov who has 

irreplaceable roles in development of the Art of Mugham that was created in the East.We tried 

to inform our readers briefly about the specific characters of the music of Alim and highlight the 

quality of his artistic performance and main perspectives of his success.At the same time we tried 

to talk about the new attitude of Alim Gasimov to Mugham that combines the traditional and 

innovative views, and new trends 

Key words: The art of mugham,  tradition,  singer singing,  Alim Gasimov, folk music 

 

РЕЗЮМЕ   

Предлагаемая статья посвяшена творчеству Алима Гасымова отличившимся большими 

заслугами и сыгравщего незаменимую роль в искусстве мугама являюшегося даром 

Востока В статье мы постарались вкратце о своеобразных качествах музыки Алима 

постарались раскрыть качества его искусства и показать основные показатели его 

исполнительского успеха В то же время мы рассказали о новшествах которые внес Алим 

Гасымов в искусство мугама обьединив традиции и современности. 

Ключевые слова:искусство мугама, традиция, исполнительское искусство, Алим 

Гасымова, народная музыка 

 

 

 Muğam aləmi sonsuz bir ümmandır. Oraya çoxları baş vursada,dibinə gedib çıxanı az olur.Mən 

də özümə inanıram. 

 ( Alim Qasımov) 

 

 Muğam sənətinin istər instrumental, istərsədə xanəndəlik ifaçılığı yönündən öyrənilməsi 

musiqişünaslığın aktual problemlərindəndir və həmişə musiqişünasların diqqətində 

olmuşdur.Lakin 50-60-cı illərin əvvəllərindən muğama folklor kimi baxılmış,daha sonra bu 

problem təkcə Azərbaycanın deyil, eyni zamanda Şərq mədəniyyətinin məhsulu kimi öz həllini 

taparaq klassik sənət növü kimi qiymətləndirilmişdir.Müstəqillik əldə olunduqdan,ideoloji 
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qadağalar götürüldükdən sonra muğam sənətinə yeni mövqeden baxmaq daha çox marağa səbəb 

oldu. 

 Müasir dövrümüzdə dövlət tərəfindən bu sənətə olan diqqət, qayğı və maraq inkar olunmazdır. 

İstər instrumental ifaçılıq, istər xanəndə ifaçılığı mövzusunda tədqiqat , elmi araşdıma və 

məqalələrin sayı buna bariz nümunədir.Bu araşdırmalar gənclərimizə keçmiş musiqimiz 

haqqında maraqlı və qiymətli məlumatların ötürülməsi üçün əvəzsiz xəzinədir. Muğam 

Azərbaycan xalqının milli sərvəti, dünəni, bu günü və gələcəyidir.Bu məqamda dahi musiqişünas 

Zemtovskinin fikirlərini qeyd etmək yerinə düşər: “Azərbycan muğamı həyat sevgisi ilə 

alovlanan, intibah dövrünün inciləri qədər qüdrətli, ruhi gərginlikdən doğan və böyük estetik 

kamilliyə malik sənətdir” . 

Muğam Şərqin məhsuludur, buna görə də şərq dünyagörüşü mövqeyindən 

yanaşmadıqda nəticə əldə etmək mümkün deyildir.Bildiyimiz kimi muğamlar ustad-şagird 

ənənələrinə əsaslananır və bu üsulla qədim dövrlərdən çağdaş zamanımıza qədər gənc 

xanəndələrimizə ötürülür.Muğamlarımıza xüsusi nəfəs verən, özünəməxsus rəng çalarları əlavə 

edən xanəndələr, məhz muğam ifaçılığının təbliğində xüsusi rol oynayırlar.Hər bir xanəndənin 

özünəməxsus ifa üslubu, muğamları təfsir etmə üsulu, muğam sənətinin inkişafına təsir edən 

ifaçılıq ənənələri vardır.Lakin xanəndə ifaçılığında öz ifası, muğamlara verdiyi özünəməxsus 

fərqli nəfəsi ilə, nəinki Azərbaycan xalqı tərəfindən həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrdə ifaları 

ilə sevilən Alim Qasımovu xüsusi qeyd etmək lazımdır.Xanəndə haqqında yazılmış kitab və 

məqalələri tədqiq etdikdə,dahi ustadı “Əsrimizin muğam sultanı”, “Şərqin bülbülü”, 

“Azərbaycanın qızıl səsli xanəndəsi”, “Muğamın məracı”, “Muğam dağı” kimi təqdim etdiklərini 

görürük və bu heç də təsadüf deyildir. Dövlətimiz tərəfindən də Alim Qasımovun ifası yüksək 

qiymətləndirilərək ölkəmizin də ən ali medal və mükafatlarına, “Şöhrət” (2008) və “Şərəf” 

(2017) ordenlərinə layiq görülmüşdür. Sözsüz ki, ustadın bu adlarla qiymətləndirilməsi səbəbsiz 

deyildir. Onun muğamlarımızın dünya səviyyəsində tanınmasında əməkləri əlbətdəki 

danılmazdır.Sənətə gəlişi ilə muğama yeni nəfəs, yeni təfsir gətirib, muğamın bu vaxta qədər 

eşidilməyən səs, intonasiya ilmələrini, naxışlarını açıqlaya bilib və onun sənətində bizi cəlb edən 

və ovsunlayan əsas amil klassik ənənənin və üslubun davam etdirilməsidir. Onun oxuma üslubu 

məhz klassik Azərbaycan muğam ənənəsinə söykənir eyni zamanda müasir muğam ifaçılığını 

tərənnüm edir. Müasir muğam oxuma sənətində əsas qayə varisliyə xələl gətirmədən onu davam 

etdirərək gələcək nəsillərə ötürməkdir ki, bu da Alim Qasımov sənətinin özəyini təşkil edir. 

Bildiyimiz kimi musiqinin dili, irqi yoxdur. Məhz Alim Qasımovun ifalarını dilindən, 

dinindən, irqindən, yaşından asılı olmayaraq hər kəs sevərək dinləyir. Muğam dərin və mürəkkəb 

musiqi sənətidir, lakin Alim Qasımovun ifasıın dinləmək, anlamaq üçün musiqiçi olmağa ehtiyac 
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yoxdur.O, muğamı təkcə ifa etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda semantik hereketlərlə,jestlərlə, 

o ruhu, yaşadığı hissi dinləyiciyə ötürməyi bacarır.Alim Qasımovun ifası zamanı ilk nəfəsindən 

doğulan səslər canlı səsdir, sanki hər şey açıq aydın ifadə olunur.Onu dinləyərkən daxildə baş 

verən prosesin fəlsəfəsini dərk etmək ücün məhz şərq paradiqmasından yanaşmaq lazımdır.Hər 

bir xanəndə muğamı ənənə çərçivəsində ifa edir, lakin, Alim Qasımovun bu xanəndələrdən fərqi 

ənənəni yaşadaraq eyni zamanda o muğamı daxilən hiss edərək müəyyən çərçivəyə salmayaraq 

ifa edir.O, oxuyarkən hər bir zənguləni belə səsə qənaət etmədən yaşadığı hislərimifasında 

göstərərək səsləndirir.Eyni zamanda böyüyüb yaşadığı mühit onun yaradıcılığına da  təsirsiz 

ötüşməmişdir. Yaşadığı çətinliklərə baxmayaraq heç vaxt sənətdən imtina etməmiş ,zamanla 

daha da yaradıcılığını inkişaf etdirmişdir. 

 Alim Qasımovu dövrünün tanınmış ifaçıları Hacı Məmmədov, Bəhram Mansurov, 

Möhlət Müslimov, Fəxrəddin Dadaşov, Elman Bədəlov, Malik Mansurov, Elşən Mansurov və 

başqaları müşaiyət etmişdir.Alim müəllimin özünəməxsus geniş diapazonlu səsi, aydın nitqi, 

dəqiq musiqi duyumu, mükəmməl qavalda ifa etmə bacarığı ona Allah tərəfindən verilmiş bir 

istedaddır. Səs diapazonu geniş olduğu üçün Alim müəllim bütün muğamları sərbəst və asanlıqla 

ifa etməyi bacarır, bundan başqa fikrimcə sənətkarın saz və tarda ifa etmə bacarığının olması 

musiqi duyumunun dəqiq olmasına və istədiyi səsi düzgün səsləndirməsinə kömək edən 

amillərdəndir. Güclü hafizəsinin olması bütün dəstgahları əzbərləməsinə və ən qəliz qəzəlləri 

belə yaddaşında saxlaması, sözlə musiqinin vəhdətinə zəmin yaradır. Alim Qasımovun ifası heç 

kəsi təqlid etmədən, özünəməxsus ifa tərzi ilə muğamın fenomenallığını göstərir və onun 

görünməyən tərəfdən öyrənilməsinə zəmin yaradır. Baxmayaraq ki, özündən əvvəl yaşamış 

qocaman xanəndələrin, ustadların ifasını dinləmiş, lakin, onun ifalarının ən əsas fərdi cəhəti odur 

ki, əksər dəstgahların mayəsində qəzəlin vəznini qabarıq tərzdə verə bilir və zərbi muğamların 

ifa xüsusiyyətini genişləndirmiş, tərkibinə müxtəlif təsnif, mahnı, instrumental musiqi epizodları 

əlavə edir. Fəxr hissi ilə deyə bilərik ki, o, tanınan bütün zərbi muğamların və şikəstələrin 

hamısını ifa edən yeganə ifaçıdır.Məhz bu ifaları dinləyən zaman onun dəfdə mükəməl və dəqiq 

ritmlərlə ifa etməsinin şahidi oluruq. Hər bir Xanəndə əruz vəzninin bütün qayda-qanunlarını 

yaxşı bilməli və oxuduğu qəzəllərdə məharətlə istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu baxımdan da 

Alim Qasımov xoşbəxt sənətkarlardandır.Müasir gənc xanəndələrimizdə Alim Qasımov kimi 

xanəndələrimizdən nümunə götürməlidirlər.Çünki, gənc xanəndələrdə olan ritm problemləri və 

yaxudda qavalda ifa etmə bacarıqlarının olmaması nəticəsində çox zaman üçlüklərlə birgə ifa 

zamanı nağara alətinin əlavə edilməsi ilə nəticələnir, buda qədim sazəndə dəstəsinin ənənəsini 

pozan bir amildir. Bundan başqa müasir dövrümüzdə gənc xanəndələrin ifası zamanı muğam 

dəstgahlarının qısaltmaları, qəzəl seçimində, tələffüzündə səhvlərə yol vermələri və yaxud 

www.iksadkongre.org Sayfa 204 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

muğamın xarakterini verməkdə çətinlik çəkirlər. Yuxarda qeyd edilənləri nəzərə alsaq belə 

nəticəyə gəlirik ki, sözlə ustad xanəndə olmaq üçün yalnız gözəl səsin olması kifayet etmir. 

Sonda qeyd etmək lazımdır ki, muğam dünyasında çox adlar unudulub, amma elə adlar da yaşayır 

ki, bu gün də, sabah da, gələn əsrdə də onlar xalqın milli sərvəti kimi anılacaq. Əminliklə deyirəm 

ki, Alim Qasımovda bu xanəndələrimiz sırasındadır. Onun sənəti gələcək üçün yaranır. 
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XX  əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm rol oynamış , 

özünəməxsus yeri olan sənətkarlardan biri də Abbas Səhhətdir . O , bütün ömrü boyu xalqına , 

vətəninə ləyaqətlə xidmət etmiş , böyük şöhrət qazanmışdır . Abbas Səhhət romantik şair olmuş 

və şeirlərində vətən məhəbbəti , vətəndaşlıq duyğularının tərənnümünə əsas yer vermişdir 

.Vətənin taleyi , vəziyyəti onun kədərinin səbəbini , ümidinin mənasını ,xəyalının səciyyəsini 

müəyyən edir .Şairin bütün fədakarlığı Vətən üçündür.Vətən onun canıdır ,qanıdır , hər şeyidir 

.Ən uca məhəbbət – Vətən məhəbbətidir. 

              Mən vətəni canım kimi sevirəm , 

              Ruhum, ətim, qanım kimi sevirəm. 

Şairin romantik xəyalı vətəni qarış- qarış gəzir , bu torpaq onun ruhunu coşdurur, ona 

zövq verir . Şairin vətəni yer üzünün ən gözəl guşələrindən biridir : 

              Gözəl torpaq , gözəl ölkə , gözəl yer ! 

              Dünya  üzrə bimislü bibədəl yer ! 

              Bu cür  gözəl məmləkəti kim sevməz ?! 

              Bunca firavan neməti kim sevməz ?! 

Vətənə həsr olunan şeirlərində hərarətli , odlu bir ürəyin döyüntüsü eşidilir. Vətəndaş 

ürəyinin , həqiqi insan ürəyinin döyüntüsü ! ... 

Buna görə də Səhhətin vətənpərvərliyi bütün xalqlara , bəşəriyyətə ünvanlanıb. Şeirləri 

insanları öz  Vətənini sevməyə səsləyən humanist məzmuna malikdir . Elə bu nöqteyi – 

nəzərdən yanaşanda şairin  “Vətən” şeiri diqqəti cəlb edir : 

                Könlümün sevgili  məhbubu mənim  

                Vətənimdir , vətənimdir , vətənim ... 

 

 

               Vətən - əcdadımızın mədfənidir , 

               Vətən – övladımızın məskənidir . 

               Vətənin sevməyən insan olmaz , 

               Olsa  ol şəxsdə vicdan olmaz . 

Realistlərdən  fərqli olaraq vətən mövzusu və onun romantik həlli Səhhət şeirində xalq 

mövzusunun ideya – estetik səciyyəsini müəyyən edir .Realistlərdə xalq əsasən ayrı – ayrı 

fərdlərin şəxsində təmsil olunur. Onlar – Hacı Qara və Usta Zeynal , Şeyx Şəban və Novruzəli 

, İskəndər və Fərhad ayrı – ayrı tipik xarakterləri özlərində birləşdirən surətlərdir .Romantik 

şairlərdə isə belə fərdiləşdirmə mövcud deyil ( 4, səh 10). Xalq  ümumi əlamətlərlə təsvir olunur 

, o  cümlədən də qəhrəman , tip , surət fərdi keyfiyyətlərdən daha çox ümumi keyfiyyətlərə 

malikdir .Səhhətin   “Şair , şeir pərisi və şəhərli” şeiri buna misaldır . 

Şairin nəzərində Vətən ictimai varlığın əsası özülüdür , qürur və ləyaqət nişanəsidir.  

Şairə görə , vətənsiz insan heçdir, ölüdür . Vətən müqəddəsdir , əzizdir , əvəzsizdir.  İnsan üçün 

ondan böyük nemət  , ondan böyük dövlət yoxdur və ola da bilməz . “Ölərik, əldən əgər getsə 

vətən “ deyən şairin vətən və millət haqqındakı fikri qəti və aydındır . O ,  Vətənə xidməti 

özünün əsas amalı , vəzifəsi adlandırır : 

              Şişə  çəksəz də diriykə ətimi , 
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              Atmaram mən vətənü  millətimi . 

              Məsləkim tərcümeyi – halımdır , 

              Lütfi – həq qayeyi – amalımdır .  

Romantik şair yaradıcılığında Vətən və Ana sözlərinə bilərəkdən eyni məna verərək , 

onları həmişə  hər yerdə qoşa işlədir .Şairə görə insanı həyata gətirən , duzu , çörəyi  ilə böyüdən  

, boya – başa çatdıran Ana və Vətəndir . İnsan öz varlığı,  həyatı və səadəti üçün hər şeydən 

əvvəl bu iki amilə borcludur : 

                 Anadır  hər kişiyə öz vətəni : 

                 Bəsləyib sinəsi üstündə onu . 

                 Südüdür kim , dolanıb qanım olub ,  

                 O mənim sevgili cananım olub , 

                 Saxlaram gözlərim üstə onu mən . 

                 Ölərəm əldən əgər getsə Vətən ... 

Abbas Səhhətin dünya görüşü , həyat və cəmiyyət haqqındakı anlayışları ilə yanaşı,  

vətənpərvərlik duyğuları daim inkişaf etmış , əsaslı təkamül prosesi keçmişdir . Qafqaz  

qitəsidir mənim vətənim  deyən şairin xüsusi iftixar hissi keçirdir , Vətəninin  qeyrətli , şücaətli 

, hünərli , etibarlı övladlarından söhbət açır, torpağı qızıl olan , hər küncündə bir xəzinə yatmış 

doğma yurdunun gözəlliklərindən , tükənməz təbii sərvətlərindən böyük səmimiyyətlə söhbət 

açır:  

                  O  yerdə kim , qara quşu , tərlanı –  

                  Adlanmışdır Qaf dağının sultanı . 

                              O , yerdə kim, vardır qızıl ormanlar, 

                              Dağlarda gəzir vəhşi ceyranlar . 

Bu şeirlərdə sənətkarın müşahidə qabiliyyəti diqqəti cəlb edir : 

                              O, yerdə kim , göyün üzü şəffafdır , 

Çeşmələri qayət sərindir , safdır... 

Meyvəlidir ormanlarda ağaclar , 

Şaqqıldayır qırqovullar , turaclar , 

Cəh – cəh vurur çəməndə bülbülləri , 

Meh əsdikcə ətir saçır gülləri .                   

                   

Bura  əfsanəvi Qafqazın əsrarəngiz bir hissəsidir , tərlanlar bu diyarın sultanıdır , vəhşi 

ceyranlar oylağı olan  bu yerlərin uca dağları buludlarla qucaqlaşır , qalın, yamyaşıl meıələri 

göz qamaşdırır  , meyvəli bağları elə bil cənnətdir , adama gəl – gəl  deyir , çölləri , çəmənləri 

gül – çiçəklidir . Şair bu gözəlliyin ahəngini , ona qovuşan səsləri , sədaları belə unutmur : 

qırqovulların , turacların şaqqıltısı , bülbüllərin cəh – cəhi aləmi bürüyür ... 

Yaradıcılığında  cazibədar , romantik bir üslubu rəhbər tutan Abbas Səhhət təbiətə aid 

şeirlərində təkcə gözəl  şair deyil ,həm də həssas , yüksək zövq sahibi olan rəssamdır . Şairin 

təbiətə həsr olunmuş şeirlərinin təsir gücü də məhz burdadır . Onun hər fəslinin öz ahəngi , öz 

rəngi , öz boyası vardır : 

                    Od  tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfiq , 

                    Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfiq ... 

                    Yumşaq  göy çəmənin üstə düşüb şeh gecədən . 

                    İsti yoxdur, hələ var bir balaca meh gecədən . 

                    Ağ dumanlar ucalır göy üzünə dağlardan , 

                    Çox  sərindir havası , keçmə bu yaylaqlardan . 

Abbas Səhhətin peyzajlarında Azərbaycan təbiətinin çox incə xüsusiyyətləri öz əksini 

tapmışdır. Azərbaycanın doğma çöllərinə gedir , onun geniş düzlərinin ,yaşıl yamaclarının 

ətrini duyur , axşam və səhərlərini , isti və soyuğunu hiss edir . Böyük bir ustalıq və sənətkarlıqla 

yaradılmış bu şeirlər Azərbaycan poeziyasının incilərindəndir . 
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Poeziyamız tarixində özünəməxsus yeri , mövqeyi olan , orjinal üsluba ,parlaq istedada 

malik olan ölməz sənətkarlarımızdan biri də Mikayıl Müşfiqdir. Ürəkləri fəth edən , coşğun 

təbiətli şair vətəninə , xalqına layiq olmağı , onun üçün yazıb – yaratmağı özünə vətəndaşlıq 

borcu bilirdi . O, vətən eşqi ilə yaşayıb , vətən eşqi ilə ölməyi insanlığın əsas amallarından 

sayırdı . Doğma yurdun gözəllikləri onun ilham mayası olan , ecazkar , füsunkar , əvəzsiz təbiət 

mövzulu  şeirlərində böyük bir duyğuyla , emosiya ilə vəsf olunurdu : 

                        Mənə ilham verir o yaşıl çəmən , 

                        Üstümə quşbaşı yağan yasəmən  

                               Demək sevimlidir bahar da, qış da  

                        Bir yenilik duyub mən hər baxışda  

                        Sevirəm dəyişən , dönən varlığı 

                        Bu günün , yarının bəxtiyarlığı  

                        Sevdasılə coşan nə bəxtiyardır ! 

O mübarizənin , məzmunlu həyatın , yaxşı insanların , ana təbiətin , gözəl və mənalı 

olan hər şeyin vurğunu , aşiqi idi . o bu nemətlərdən vaxtsız ayrılmaq istəmirdi . 

                    Bir yanda tərlanlar , dumanlı dağlar , 

                    Bir yanda kəkliklər , ayna bulaqlar , 

                    Bir yanda bülbüllər , çiçəkli bağlar  

                    Mən , bu tamaşadan necə əl çəkim ? 

Ümumiyyətlə , Müşfiq poeziyasında doğma Vətənimiz Azərbaycanın bir – birindən 

gözəl guşələri , səfalı yerləri əlvan , poetik şəkildə təsvir olunur . Müşfiqin bu mövzuya həsr 

olunmuş “Qafqaz” , “Göygöl” , “Mingəçevir həsrəti” , “Tərtərhes nəğmələri” və s. bu 

qəbildəndir . Bu şeirlərində gündən – günə gözəlləşən , abadlaşan Vətəni ilə  fəxr edən , öyünən 

şairin ən pak , ən səmimi duyğuları , ürək çırpıntıları öz əksini tapmışdır . Şairin Vətən və 

quruculuq mövzusuna həsr olunmuş şeirləri içərisində Tərtərhes nəğmələri  özünəməxsus yer 

tutur . Burada gedən quruculuq , abadlıq işlərini görən şairin ilhamı coşğun dəniz kimi təlatümə 

gəlir , sevinci yerə - göyə sığmır . Şairə görə Vətənini gözəlləşdirmək , abadlaşdırmaq , onun 

adını aya , ulduza yazmaq üçün  bütün qüvvələri səfərbər etmək və əl - ələ vermək lazımdır : 

               Gəl döyəlim döşümüzə , 

               Başlayalım  işimizə , 

               Qüvvə səndən , hikmət məndən ... 

               Elə işıq səndən gəlsin  

               Yar – yaraşıq səndən gəlsin, 

               Şeir , nəğmə sənət məndən . 

Şair şeiri , sənəti daxili hərarətsiz xəyalsız , xülyasız təsəvvür edə bilmirdi . Daim 

axtarışlarda olan özünəməxsus təravəti , yeniliyi ilə seçilən şairin şeirlərinə romantika hakim 

idi : 

             Qaşlardan – qaşlara süz romantikam ! 

             Könül sularında  üz , romantikam !  

             Bu əngin sənindir , bu yer sənindir , 

             Ulduzlar  sənindir , güllər sənindir . 

             Çırpınsın şövqünlə söz , romantikam ! 

             Ey mənim könlümə göz , romantikam ! 

             Bu zəngin varlığı bəzəsin , burax , 

             Mənim öz xəyalım , öz romantikam ! 

Bu romantikanın əsasında zəngin varlıq müasir həyat dayanır , daha dəqiq desək , doğma 

, füsunkar gözəllikdə əvəzi olmayan Azərbaycan torpağı , odlar diyarı durur . 

Sözdən , sənətdən əl çəkə bilməyən şair  daim onunla nəfəs alır , onunla yaşayırdı. İstər 

şeir olsun , istərsə də sənət bunlar  onunçün hər şey deməkdir : Müşfiqin ruhu , canı , nəfəsidir 
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. Öz duyğularını , arzularını , istəklərini , ən ülvi hisslərini , məhəbbətini , sevgisini gənc 

sənətkar şeirlərində canlandırırdı : 

         Qarşımda dalğalı dərin bir ümman , 

         Ümmanı sarsıdır bir acı tufan , 

         Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan  

         Şeirdən , xülyadan necə əl çəkim ? 

Müşfiq təkcə Vətəninin təbii gözəlliklərini , bugünkü əzəmətini və nailiyyətlərini 

tərənnüm etməklə kifayətlənmir , onu daha abad ,daha qüdrətli görmək arzusu ilə yaşayırdı.  

Şair  “Bəyaz çöllər” şeirində Mil , Muğan düzlərində əzmlə çalışan , tarlalarda xarüqələr 

yaradan əməkçilərə müraciətlə deyirdi : 

       Əkilən pambıqlar hələ azdır , az  

       Bununla iş bitməz , əsla kar aşmaz. 

       Pambıq əkinləri gərək çoxalsın , 

       Qəlbimizdə gəzən həsrət yoxalsın . 

        Pambıq əkinləri çoxaldıqca fabrik canlanır , 

        Pambığın çoxluğu çoxluğumuzdur . 

        Pambıq “çörəyimiz” , neft “suyumuzdur” . 

Müşfiqin poeziyası üçün səciyyəvi olan nikbin , coşğun bir pafos sonuna qədər davam 

edir . Şair üzünü zəhmətkeş kütləyə , dövrün sənətkarlarına tutur , onları qurub-  yaratmağa , 

yeni zirvələr fəth etməyə çağırır , Vətənin gələcəyi üçün mübarizə aparmağa səsləyir . Neft və 

pambıq kimi düşünən beyinlər də Vətənin , xalqın sərvətidir . Hər zaman qürur duyacağı  bir  

sərvət: 

       Yüksəl . yüksəl mənim şöhrətli ölkəm ! 

       Şeirdən , şairdən dövlətli ölkəm ! 

       Sənin qırılmayan qanadların var , 

       Tarixdə ləyamut busatların var . 

       Böyük Füzuliyə ruh verən ellər , 

       Özünü tarixə göstərən ellər . 

       İşini vaxtında bitirəcəkdir , 

       Hər zaman Cəfəri yetirəcəkdir . 

“Mənə bu vətənim bu xalqım yetər” deyən şair xalqının yaddaşında yaşayır . Heykəli 

vətən torpağında yer alır , ruhu doğma Vətənin gözəlliklərini seyr edir . 
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 Mifologiya qədim milli düşüncəmizi, düşüncəmiz isə mənəviyyatımızı əks etdirir. Orta 

əsr Azərbaycan şairlərinin ədəbi irsində türk etiqadlarının yer alması onların əsərlərinin 

poetikasına da təsirsiz qalmamış, yaradıcılıqlarının milli bədii səciyyəsinin əsas cəhətlərindən 

biri olmuşdur. Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli, Xətayi və b. sənətkarlar mifik təsəvvürdən 

faydalanmaqla beytlərini məzmun baxımından da zənginləşdirmiş, müxtəlif məna çalarları 

yaratmağa müvəffəq olmuşlar.  

Milli mifik düşüncədə səma cisimləri ilə bağlı maraqlı əfsanələr mövcuddur. Burada 

Günəş və Ay xüsusi qeyd olunmalıdır. Hər ikisi özündə şüanı və işığı əks etdirir. Müqəddəs 

kitabda “Şəms” və “Qəmər” surələri vardır. Dini və dünyəvi elmləri dərindən mənimsəyən, 

milli-mənəvi dəyərlərə söykənən mütəfəkkirlərin ədəbi irsində Günəş, Ay və ulduzlarla bağlı 

dini-mifik təsəvvürlərlə yanaşı, elmi baxışların da yer aldığı müşahidə olunur. 

 

Müşahidə etdiyi hər şeydə, hər hadisədə məna axtarmaq insana xas olan keyfiyyətdir. 

Bu təkcə təfəkkürlə bağlı deyil, həm də təxəyyül, bacarığına söykənir. K.Armstronqun qeyd 

etdiyi kimi, “dini və mifologiyanı yaradan güc təxəyyül qabiliyyətimizdir” (3, 6). 

 Hər xalqın özünəməxsus mifik düşüncə sistemi mövcuddur. Ən qədim dövrlərdə 

yaşayan insanlar təkcə müşahidə etdiklərini deyil, gözlə görülməyənləri də təfəkkür 

süzgəcindən keçirərək əsatirlər yaratmışlar. Bu isə mifologiyanın Allah, Kainat və insanla bağlı 

milli təfəkkürü əks etdirən ayna mövqeyində olduğunu düşünməyə əsas verir. Türk 

mifologiyası gözlə görülənlərə, eləcə də görünməyib təsəvvür edilənlərə qədim türk baxışlarını 

açıqlayan bir topludur. 

 Qədim dövrlərdə yaşamış şairlər harada yaşamalarından, hansı dildə yazmalarından asılı 

olmayaraq, öz yaradıcılıqlarında doğma folklora söykənmiş, milli düşüncəni əks etdirmişlər. X 

əsrdə gözəl şeirləri ilə tanınan Bərəkeveyh Zəncani ərəbcə şeirlərindən birində yazırdı: 

 

   Səhər tezdən evdən çıxıb işimin dalınca 

   getmək istədikdə Züheyr qarşıma çıxdı. 

   Atın yüyənini geri döndərməyib yoluma davam  

etməyi qərara aldım. 

Sənin üzün, ey Züheyr, ya pislik, ya da  

xeyir gətirməlidir (11, 34). 

 

 Şeirin filoloji tərcüməsini “Ərəbcə yazmış azərbaycanlı şair və ədiblər (VII-XII əsrlər)” 

kitabında təqdim edən M.Mahmudov yazır ki, “qədim azərbaycanlıların etiqadınca insan səhər 

evdən çıxarkən işinin düz və ya əyri gətirəcəyi üzünə çıxdığı ilk adamın pisliyindən, yaxud 

yaxşılığından asılı olur” (11, 36). Göründüyü kimi, diqqətə çatdırılan örnəkdə bu inanc əks 

olunmuşdur. 

 Türk mifologiyasına görə, Dövlət quşu uğur, səadət gətirir. Bu quşun kölgəsi kimin 

başına düşərsə, o adam şah seçilərmiş. Əfsanəyə görə, həmin quş uçub rəiyyət içindən olan bir 

qadının başına qonmuş, qadın xan seçilmişdir (13, 694). B.Ögelə görə, bu quşla bağlı motiv 
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bəlkə də Güney mədəniyyəti çərçivəsindən gələn anlayışdır. Dövlət sözünü “qut” anlayışı ilə 

əlaqələndirən alim Göytürk dövründə, eləcə də İslama qədərki türk ədəbiyyatında Tanrı ilə 

bəndə arasında belə bir quşun vasitəçi olduğundan söz açılmadığını da qeyd edir (13, 706). Bu 

gün də el arasında yüksək mövqe sahibi olan, eləcə də varlanan şəxs haqqında “Başına dövlət 

quşu qonub” deyirlər. Maraq doğuran cəhət bu quşun Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığında 

Hüma quşu kimi yer almasıdır. Bu isə xalq arasında “dövlət quşu” deyildikdə məhz Hüma 

quşunun nəzərdə tutulduğunu düşünməyimizə əsas verir. Qədim türklərdə qadınların 

qoruyucusu olan quş “Umay” adlanırdı (13, 693). Əfsanədə dövlət quşunun qadının başına 

qonması Umayın sonralar “Hüma” şəklini almasını ehtimal etməyimizə əsas verir. Hətta 

Nəsimi yaradıcılığında hümayün sözünə də rast gəlirik. Hüma quşunun sayəsində hökmdarlığa 

yüksəlmək olurdu. Bu qəbildən olan “hökmdarlara hümayun deyirlərmiş” (14, 271). Nəsimi 

mifdən faydalanaraq beytdə təsəvvüfi məzmun yarada bilir: 

 

   Ey Nəsimi, qafil olma şol hümayun kölgədən, 

   Kim, qılır hərdəm təcəlli Qafdan bizə. 

 

 Nəsimi Tanrı ilə ruhi-mənəvi yaxınlığa nail olmanı rəmzi olaraq Hüma quşu ilə 

əlaqələndirir. Hüma quşunun kölgəsi dilənçini şah edə bilirsə, ilahi məqama yaxınlıq da şairə 

səadət gətirir. 

 Hüma xoşbəxtliyin rəmzidir. Sevgilinin lütfü ilə aşiqin xoşbəxt olması Xətayi şeirində 

də bu inancdan qaynaqlanaraq vurğulanır: 

 

   Ey xublar icrə tələti hüsn ilə bay olan, 

   Ol sərv qəddü sayəsi zilli-humay olan. 

 

 İnanca görə, Hüma sümüklə qidalanar, kimsəni incitməzmiş (14, 272). Nizami Gəncəvi 

bu etiqada işarə edir və hüma quşuna bənzətdiyi insana “az ye, az danış, az incit” (7, 114) 

deyərək müraciət edir. 

 Qədim təqvimə görə, mart ayının 21-i gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündür. Yeni il 

milli düşüncədə bu tarixdən başlayır. M.Füzuli beytlərindən birində Novruzla bağlı inanca işarə 

edərək maraqlı məzmun yaradır. Sevgilisinin gəlişi ilə gecənin gündüzə çevrildiyini bəyan edən 

şair ikinci misrada gecə ilə gündüzün bərabər olduğunu baharın rəmzi kimi diqqətə çatdırır və 

beləliklə, birinci misradakı fikrini qeyri-adilikdən çıxardaraq həmin fikrə inandırıcılıq gətirir. 

T.Kərimlinin fikrincə, “burada adiləşdirmənin əsasında eyniləşdirmə − identifikasiya durur” 

(10, 552). Göründüyü kimi, sevgilinin vüsalı baharın gəlişinə bənzədilir: 

 

   Qıldı vəslin şamımı sübhə bərabər, yox əcəb, 

   Rəsmdir fəsli bahar olmaq bərabər ruzü-şəb. 

 

 Klassik şeirimizdə çərşənbələrlə bağlı miflər də geniş yer almışdır. Bu özünü daha çox 

Xaqani, Nəsimi yaradıcılığında büruzə verir.  

 Xaqani və Nizaminin əsərləri bizə fars dilində gəlib çatsa da, bu əsərlərə türk ruhu 

hopmuşdur. Hər iki şair mənsub olduğu xalqın adət-ənənə, mərasim və inanclarını öz 

yaradıcılığında əks etdirərək mühüm ideyalar silsiləsini cəmiyyətə təqdim etmişlər. Günəş, Ay, 

ulduzlarla bağlı əfsanələr onların yaradıcılığında geniş yer tutur. Xaqani aya baxdıqdan sonra 

axar suya baxmanın gərək olması ilə bağlı milli inanca işarə edirsə (Ayın yaradılışı mifdə su ilə 

bağlanır), Nizami “Xosrov və Şirin” əsərində “Sənin ay çeşmən soyudu” ifadəsi ilə qədim 

türklərdə ayın soyuğun simvolu olduğunu xatırladır. Nizami “Xosrov və Şirin” əsərində 

dünyanın öküz, öküzünsə balıq üzərində durduğuna işarə edir. Şair mədh etdiyi şəxsin qeyri-

adi gücə sahib olduğunu diqqətə çatdırmaq məqsədi ilə mifologiyadan faydalanır: “Əgər 
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suvarılmış qılıncını dəryaya vurarsa, öküz balığa “Kefin necədir?” – deyər” (6, 15). 

Qəhrəmanın qılınc zərbəsindən quru və dəniz çalxalanar, tərpənər fikri beytin filoloji 

tərcüməsindən göründüyü kimi, lakonik ifadə edilmişdir. Xaqani Şirvani “Töhfətül-İraqeyn” 

əsərinin “Şikargahın təsviri” bəhsində bu qədim təsəvvürü nəzmə çəkmişdir: 

 

    Yerin sakit yatan öküzü, budur, 

    Onun fərmanının bir sübutudur. 

        (8, 39) 

 

 Xaqani beytdə xəlifəni mədh edərək, onun hökmranlığı zamanı yerin öküzünün belə 

fərman ilə sabit durduğunu, hər yerdə əmin-amanlıq, sakitlik hökm sürdüyünü bildirir. 

B.Ögel dünyanın nəyin üzərində durması ilə bağlı Krım türklərinin inancından bəhs 

edərkən mifə müraciət edir: “Dünya bir buğanın buynuzları üzərində dururdu. Buğanın altında 

bir dəniz, dənizdə bir balıq vardı. Onun altında rüzgarlar ilə qaranlıq bir dünya vardı” (13, 322). 

Anadolu etiqadına görə, böyük bir dəniz, dənizdə balıq, balığın üstündə isə öküz varmış. 

Dünya bu öküzün buynuzları üzərində dururdu (13, 322). 

Xaqani və Nizami yaradıcılığında Xızır obrazına müraciətlərdə də bu məşhur mədəni 

qəhrəmanla bağlı türk baxışlarında yer alan səciyyəvi keyfiyyətlərin vurğulandığını görürük. 

H.Araslı Nizami yaradıcılığında rast gəldiyimiz “zirə suyu vermək”, “turac kimi kabablıqdan 

xəbər vermək”, “ayın işığını özünə ip etmək” kimi xalq psixologiyası ilə bağlı ifadələrin şairin 

doğma mühitində geniş yayıldığını qeyd edir (1, 25-26). N.Araslı isə XVI əsr şairi Güvahinin 

“Pəndnamə” əsəri ilə Nizami poemalarını müqayisə edərək türk xalq deyimlərinin hər iki şairin 

yaradıcılığında çox oxşar, hətta eyni şəkildə əks olunduğunu örnəklər vasitəsilə diqqətə çatdırır 

(2, 189). “Su sənəyi suda sınar”, “Nərdivana pillə-pillə ayaq qoyarlar”, Taysız və yoldaşsız 

ancaq Tanrı ola bilər” və s. hikmətlər Nizami sənətinə türk xalq yaradıcılığından gəlir (2, 189-

190). 

 Qətran Təbrizi “Divan”ında aslan və qurdla bağlı düşüncələr türk mifik təfəkküründən 

qaynaqlanmışdır. 

 Qədim türklər göyü çadır kimi təsəvvür etmişlər (13, 203). Dünya xalqlarının 

mifologiyasında yer alan göyün dirəyinin çadır dirəyi kimi düşünülməsi ən qədim türk 

baxışlarında da yer almışdır (13, 213). İ.Nəsimi bu düşüncəni beytlərindən birində əks 

etdirərkən göyü yer üzünü örtən bir çətirə bənzədir: 

 

    Bu doqquz çətri-müəlləq nədən oldu tərtib, 

    Fələk altında qamu kövkəbi-səyyar nədir. 

 

 Nəsimi “bu doqquz başaşağı çadır” deyərkən göyün 9 qatını – 9 fələyi nəzərdə 

tutmuşdur. Qədim türklərə görə də göyün 9 qatı vardır.  

 Türk düşüncəsində Günəş xüsusi yer tutur. Qədim türk xalqlarında odun müqəddəs 

sayılması Günəşə inam ilə də bağlıdır. İnsanlar odu ona görə müqəddəs bilirdilər ki, onu 

Günəşin yerdəki atributu sayırdılar. Hunlar Günəşə və Aya ehtiramla yanaşır, qurbanlar 

kəsirdilər. XIV əsr şairi Qazi Bürhanəddin beytlərdən birində sevgilinin üzünü aynaya 

bənzədərək təsəvvüfi məzmun yaradır. Burada türk mifik təfəkkürünün təsiri hər iki misrada 

aydın görünür: 

 

    Ay və günəşdə günəş ilə ayıl tutulmasını gözüm gördü, 

    Aynaya bənzər üzünü necə günəş ilə aya bənzədim. 

 

Günəşin və ayın yaranışı ilə bağlı miflər bu beytin şərhinə aydınlıq gətirir. Əfsanəyə 

görə, ən qədim zamanlarda ay və günəş yaranmamışdan əvvəl insanlar havada uçar, uçarkən 
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ətraflarına işıq saçar, hərarət verərlərmiş. Bir gün onlardan biri xəstələnir, onu sağalda bilmirlər. 

Tanrı onlara bir varlıq göndərir. Tanrının bu hədiyyəsi böyüyərək iki böyük aynaya çevrilir. 

Aynalar göy üzünə çıxaraq ətrafı işıqlandırır, göyə və yerə istilik paylayırlar (13, 238). Şair 

“aynaya bənzər üzünü necə günəş ilə aya bənzədim” deyərkən bu mifdən faydalanmışdır. 

Qədim əsatirə görə, ay ilə günəş arasında bir əjdaha dayanır və bu zaman gün və ay 

tutulması baş verir. Günəş və ay tutulduqda qaranlıq olur. Sevgilinin üzü isə daim nur saçaraq 

ayna tək bərq vurur. Şair sevgilisini gündüzü aydınladan günəşdən, gecəni işıqlandıran aydan 

bu xüsusiyyəti ilə fərqləndirir. Beytdə gözəlin üzündə daim sevinc, təbəssüm görmək arzusunun 

dolayısı ilə ifadə olunduğunu görürük. Burada irfani məzmun da yer almışdır. Allah əbədi nur 

və gözəllik sahibidir. Dünya və maddi olan nə varsa, fanidir, ölümə məhkumdur. Maddi aləm 

İlahi nuru ayna kimi əks etdirir. Günəşdə və ayda tutulmalar zamanı onların işığı qaranlıqla 

əvəz olunur. Sevgilinin üzündəki parlaqlıq isə əbədi nurun əksidir, ilahi mənşəli ruhun pak 

işığıdır. İnsan mərifətə yetdikdə qəlbə nur nazil olur. Üzdə zahirə çıxan işıq isə qəlbin işığıdır. 

Qəlbə Tanrı nurunun axması üçün insan nəfsini tərbiyələndirməlidir. Mifdə yer alan əjdaha 

təsəvvüf ədəbiyyatında rəmzi olaraq əmmarə nəfslə eyniləşir.  

Q.Bürhanəddinlə bir dövrdə yaşayan İ.Nəsiminin şeirlərindən birində əjdaha rəmzi 

olaraq saçla əvəz olunur: 

Sünbülə bənzər saçının örtüyü aya düşüncə, ay buluda girər, 

günəşin kölgəsi düşər. 

 İrfanda saç küfr və zülmət mənasındadır. Saç dünyəvi həvəslərin təzahürü kimin nəsflə 

bağlanır. Üz vəhdətə işarədirsə, saç kəsrət rəmzidir. Saç təsəvvüfdə rəmzi olaraq qaranlığı, üz 

isə işığı təmsil edir. Saç parlaq üzün pərdəsi mövqeyindədir, nəfsin kəsrət aləminə bağlılığının 

simvoludur. Nəsimi bu beytdə “həqiqi gözəlliyi, işığı görməyə can atan kəs maddi həvəslərin 

əsiri olmamalıdır” ideyasını təlqin edərkən səma cisimlərini rəmzi olaraq şeirə gətirir, mifdə 

yer alan əjdaha irfani məzmundakı paraleli olan “saç”la əvəz olunur. Füzuli beytlərindən 

birində kəsrətin rəmzi olan saçın əjdahaya bənzədilməsi bu qənaəti bir daha təsdiqləyir. 

Unutmaq olmaz ki, Nəsimi yaradıcılığında əjdaha, div dedikdə şeytana və pis ruhlara da işarə 

etmişdir.  

M.Füzuli beytlərinin birində ulduzların və onların sistemli hərəkətlərinin Tanrnın 

hikmətindən xəbər verdiyinə işarə edir. Ulduzları bürclərdə yerləşdirən Allahdır. Türklər ulduz 

və bürclərlə bağlı biliklərə xüsusi önəm vermişlər. Şərq mədrəsələrində nücum elmi tədris 

olunurdu. Səma cisimləri ilə bağlı geniş məlumatı olan şair türk mifik inanclarına da yaxından 

bələd olmuşdur: 

     Yedi gündür ol ayı görməzəm axunt şırarıyla 

     Nola qılsam Bənətün-nəş ilə yeksan Sürəyyayı. 

           (3, 289) 

 Yeddi gündür ayüzlü sevgilisini görə bilməyən şair Bənatün-nəş, yəni yeddilər deyilən 

ulduz toplusu ilə Sürəyyanı bir-birinə qataraq fələyin altını üstünə çevirəcəkdir. Sürəyya 

ulduzuna türklər Ülkər bürcü də deyirlər ki, bu bürc “7 ulduz” olaraq qəbul edilmişdir. Qırğızlar 

Böyük Ayı bürcünə (bənatün-nəş) yeddi quldur da deyirlər. B.Ögel bunu Qırğız inanclarına 

yaxın olan bir Altay əfsanəsi ilə əlaqələndirir. Həmin əsatirə görə, uğurlu bir inək dünyaya 

vahimə salan Məçin adlı bir böcəyi öldürərək parçalarını göyə sovurmuş, 6 parçadan Ülkər 

ulduz toplusu yaranmış, bir hissəni isə Böyük Ayı bürcü mənimsəmişdir. Bu üzdən Ülkər Yeddi 

qardaşı (Böyük Ayı bürcünü – S.Q.) qovalamaqdadır (13, 267). Şimali Asiya inanışları bir 

qədər fərqlidir (Alcer) adlı ulduzu zəbt edərək quldur adı almış Böyük Ayı bürcü Kiçik Ayı 

bürcünü izləyərək qovmaqdadır (13, 264). Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sevgilisini 

aya bənzədən şair bu əsatirlərdən faydalanaraq Aya düşmən olan Sürəyya, yəni Ülkər bürcünü 

digər ulduz toplusu ilə, yəni Böyük Ayı bürcü ilə bir-birinə vurmağa hazırdır. 

 Miflərdə Ülkər ulduzunun Zöhrəyə aşiq olması ilə bağlı inanclar da yer almışdır. Onlar 

bir-brini çox sevir, 6 aydan bir görüşüb ayrılırlar. Onlar görüşən vaxt qar fırtınaları baş verir. 
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Böyük Ayı bürcünün ən işıqlı, parlaq görünüşü də qar yağışını xatırladır. Q.Bürhanəddin 

yaradıcılığında bu görüşlər yer almışdır. Digər şairlərin yaradıcılığında da Zöhrə ulduzunun 

gözəllik simvolu kimi işləndiyini görürük. 

Azərbaycan poeziyasında səma cisimlərinə müraciət geniş yer almışdır. Bu zaman 

şairlər mifik düşüncədən faydalanaraq ədəbiyyatı təkcə məna baxımından zənginləşdirməmiş, 

astral miflərlə bağlı şeirdə çox sayda rəmz, simvol və işarələr yaratmışlar. Orta əsr astronomiya 

elminə dərindən bələd olan şairlər sətraltı məzmunda elmi biliklərini şifrələmişlər. Onların 

əsərlərində elmiliklə bədiiliyin vəhdəti göz önündədir.  
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ABSTRACT 

  

Mythology reflects the ancient national  thinking, the national  thinking  reflects 

the  national spirituality. The Turkic beliefs took  a special place in the medieval Azerbaijani 

poets'  literary  legacy, so this  had an  impact on the  poetics of  their works and  was one  of  the 

main  features of the national artistic character of  their  creation. Creatively using the  mythical 

notions such  great masters  as Nizami, Khagani, Nasimi, Fizuli, Khatai and  others enriched 

the content  of  their couplets  and  were  able  to create the various shades  of  meaning.  

     There  are  very  interesting legends in  the  national mythical thinking 

connected  with  selestial  bodies. The  Sun  and  the Moon  should  be  highlighted  here. 

Both  of them reflect light and glow. There are  Surahs " The Sun" and  "The  Moon"  in 

the  sacred book. Both the  religious -mythical notions related  to  the Sun, the Moon, stars and 

the scientific views take  an  important  place in  the literary legacy  of  the thinkers who deeply 

comprehended the religious and  secular sciences and  based themselves on  the  national-

spiritual values.  
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MƏHƏMMƏD HADİNİN ŞEİRLƏRİNDƏ SUAL CÜMLƏLƏRİNİN POETİK - 

ÜSLUBİ ASPEKTLƏRİ 

POETIC - STYLISTIC ASPECTS OF THE QUESTION SENTENCES IN THE 

POEMS OF MUHAMMAD HADI 

 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

Azərbaycaf Dövlət Pedaqoji Universiteti 

ÖZƏT 

 XX əsrin əvvllərindəki mürəkkəb tarixi şəraitdə xalqın köhnə dünya əleyhinə mübarizə 

apardığı dövrdə yaşayıb-yaradan görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Hadinin dil 

mədəniyyətimizin inkişafı tarixində misilsiz xidmətləri olmuşdur.Xalq tərəfindən yaradılmış və 

ümumxalq dilinə, milli dilə keçmək hüququ qazanmış hər bir həyatı, səciyyəvi və tipik dil 

vahidini bu söz ustad söz sənətkarı da seçib götürmüş, yaradıcılıqla inkişaf etdirərək, öz 

şeirlərini cilalamış, ədəbi dili yeni vasitələrlə zənginləşdirməyə çalışmışdır.  

  Məhəmməd Hadi şeirlərində digər sintaktik vasitələr kimi sual cümlələrindən də yerli-

yerində istifadə etmiş, misralar və bəndlərdə bir-birindən maraqlı və zəngin fəlsəfi dünyagörüş 

sistemi yaratmışdır. Məlumdur ki, “...sual cümləsi, adətən, cavab almaq üçün işlədilir, nitq 

mədəniyyətində sual cümləsinin hansı tonda işlədilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır” (1, 508). 

Bu romantik şairin şeirlərində sual cümlələri müxtəlif nitq situasiyalarında meyfdana çıxır və 

poetik fikrin oxucuya hərtərəfli bir şəkildə çatırılmasında mühüm rol oynayır. M.Hadı poetik 

örnəklərində cümlənin məqsədə görə növlərindən biri olan sual cümləsindən də bol-bol istifadə 

etmişdir ki, “...təhlil prosesində bunların poetiklik imkanlarını izləməklə çoxlu sayda üslub 

faktları aşkar etmək mümkündür” (2, 53). Bu söz sənətkarının yaradıcılığında müxtəlif söz, 

ifadə, cümlə tiplərindən istifadə edilərək sual çaları yaradılmışdır ki, bunlar poetik mühitdəki 

emosional-ekspressiv keyfiyyətləri daha da zənginləşdirir, şair həyati faktları öz baxışları ilə, 

öz qənaət və müşahidələri ilə zənginləşdirməyə nail olur. 

Hadinin şeirlərinin dili üzərində   apardığımız müşahidələr göstərir ki, şairin 

yaradıcılığında –mı.-mi,-mu,-mü sual ədatından və kim,nə, niçin sual əvəzliklərindən intensiv 

şəkildə istifadə etmişdir ki, bunlar qrammatik vəzifə ilə yanaşı, sırf üslubi bir vəzifə üçün də 

işlənmiş və beləliklə də, poetik dilin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət göstərmişdir. 

Açar sözlər: Məhəmməd Hadi, şeir, cümlə, sual, poetik, üslub. 

ABSTRACT 

The outstanding Azerbaijani poet Mohammed Hadi, who lived and created in the 

difficult historical environment of the early 20th century, had a great role in the history of the 

development of our language culture. Every life created by the people and having the right to 

translate into the national language, the national language, has been chosen by the master of 

this word, the creator of the word, the creator, polishing his poems, and enriching his literary 

language with new means. 
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Like other syntactic tools in Muhammad Hadi's poems, he used question phrases locally, 

creating a fascinating and rich philosophical outlook system in his verses and paragraphs. It is 

well known that "... the sentence sentence is usually used to obtain the answer, and in the culture 

of speech it is important that the tone of the sentence is used". In the poems of this romantic 

poet, question sentences appear in a variety of speeches and play an important role in conveying 

a poetic idea to the reader in a comprehensive manner. In his poetic specimens, Hadi has often 

used the question sentence, which is one of the most appropriate types of sentences, "... in the 

process of analysis it is possible to reveal a large number of stylistic facts". The words of the 

artist were created using questions, phrases and phrases in their creativity, which further 

enriched their emotional and expressive qualities in the poetic environment, enriched the life 

facts with their views, observations and observations. 

Observations on the language of Hadith's poems show that in the poet's creativity, he 

used intensive questions such -mı,-mi,-mu,-mü grammatical tasks, both purely for a task. 

developed and thus served to improve the quality of the poetic language. 

Keywords: Muhammad Hadi, poetry, sentence, question, poetic, style. 

 

 XX əsrin əvvllərindəki mürəkkəb tarixi şəraitdə xalqın köhnə dünya əleyhinə mübarizə 

apardığı dövrdə yaşayıb-yaradan görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Hadinin dil 

mədəniyyətimizin inkişafı tarixində misilsiz xidmətləri olmuşdur.Xalq tərəfindən yaradılmış və 

ümumxalq dilinə, milli dilə keçmək hüququ qazanmış hər bir həyatı, səciyyəvi və tipik dil 

vahidini bu söz ustad söz sənətkarı da seçib götürmüş, yaradıcılıqla inkişaf etdirərək, öz 

şeirlərini cilalamış, ədəbi dili yeni vasitələrlə zənginləşdirməyə çalışmışdır.  

  Məhəmməd Hadi şeirlərində digər sintaktik vasitələr kimi sual cümlələrindən də yerli-

yerində istifadə etmiş, misralar və bəndlərdə bir-birindən maraqlı və zəngin fəlsəfi dünyagörüş 

sistemi yaratmışdır. Məlumdur ki, “...sual cümləsi, adətən, cavab almaq üçün işlədilir, nitq 

mədəniyyətində sual cümləsinin hansı tonda işlədilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır” (1, 508). 

Bu romantik şairin şeirlərində sual cümlələri müxtəlif nitq situasiyalarında meyfdana çıxır və 

poetik fikrin oxucuya hərtərəfli bir şəkildə çatırılmasında mühüm rol oynayır. M.Hadı poetik 

örnəklərində cümlənin məqsədə görə növlərindən biri olan sual cümləsindən də bol-bol istifadə 

etmişdir ki, “...təhlil prosesində bunların poetiklik imkanlarını izləməklə çoxlu sayda üslub 

faktları aşkar etmək mümkündür” (2, 53). Bu söz sənətkarının yaradıcılığında müxtəlif söz, 

ifadə, cümlə tiplərindən istifadə edilərək sual çaları yaradılmışdır ki, bunlar poetik mühitdəki 

emosional-ekspressiv keyfiyyətləri daha da zənginləşdirir, şair həyati faktları öz baxışları ilə, 

öz qənaət və müşahidələri ilə zənginləşdirməyə nail olur. Məs:  

Məktəb nə demək? Şəmsi – şəbistani – cəhalət, 

Məktəb nə demək? Seyqəli – miruti – təbiət, 

Məktəb nə demək? Ümmətə bir babi-səadət, 

Eylər qədəmim sizlərə həqqilə vəsayət (3,27). 

 Bu bənd “məktəb nə demək” sual cümləsi ilə müşayət olunur və burada lirik “mən”in 

psixoloji durumunun obrazlı şəkildə qabardılması mühüm rol oynayır.  
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Hadi bəzən bütöv poetik örnəyini sual cümlələri vasitəsilə qurur ki, bu zaman poetik 

fikrin ahənginə uyğun bir ahəng yaratmağa müvəffəq olur və bu baxımdan “Tərneyi-qəmpər-

vəranə” şeiri olduqca xarakterikdir: 

Cəhanə gəlmədən məqsəd nədir insanə bilməm ki?  

Həqiqətmi bu xilqət, yoxsa bir əfsanə, bilməm ki? 

Mən idrak etmədim dünyayə gəlməkdən asdır tikust? 

Yaratmaqdan nədir hikmət bizi, sübhanə bilməm ki? 

Mücəssəm bir xəyalə bənəzəyir timsalı imkanın, 

Niçin dildadeyi – şövqsiz xəyalistanə, bilməm ki? 

Kitabi-kainatın sirri heyrət-bəxş əmandır, 

Bu sirri kəşfə yoxdur yol niçin bilməm ki? (3, 34) 

Hadinin bu şeiri 15 beytdən ibarətdir və demək olur ki, hər misrada niçin sual sözündən 

istifadə edilmişdir. Niçin (nə üçün) sual əvəzliyi poetik məzmuna uyğun işlədilir, poetik 

mühitdə xüsusi yer tutmaqla onun semantik əlamətini müəyyənləşdirir, söyləmi formalaşdırır 

(4,8; 5,355). Qeyd etməliyik ki, sözügedən şeirdə təkcə niçin sual əvəzliyindən deyil, nədir sual 

əvəzliyində və -mi, yoxsa ədatlarından da istifadə olunmuşdur ki, bunlaar da poetik mühitdəki 

sualı qüvvətlləndirməklə bərabər, emosional mühakimə tərzinə də xüsusi fəallıq vermişdir.  

Silsilə şəkildə düzülmüş ritorik suallarda hiss-həyəcanlar üzərində qurulmuş misralarda 

poetik “mən”in hissi-psixoloji aləmi şairin yaradıcılığında çox vaxt ön plana çəkilmiş, şeirin 

məzmunu və dili cəlbedici şəklə gətirilmişdir ki, bu baxımdan da müəllifin “dünya sahəyi-

qəmdir” şeiri xüsusi ilə maraq doğurur:  

Gülşəni-aləmdə bir gül varmı bixar olmasın? 

Hansı bülbüdür cəfayi-xardan zar olmasın? 

Gördünüzmü, bir çiçək baqi-fənada solmasın, 

Hansı bir nəxmi-əməl vardır ki, bibar olmasın? 

Göstərin bir Yusifi məhsudi-ixvan olmasın, 

Hansı bir Yəqubdur məhvuri-didar olmasın (3,39). 

Müşahidələrimiz göstərir ki, Hadinin yaradıcılığında sual məqsədi ilə işlənən müəyyən 

bir qismi –mı, -mi, -mu, -mü ədatlarının vasitəsilə yaradılmışdır. Məs: 

Atdılar nar bəlayə həzrəti İbrahimi, 

Varmı bir Yəhya şəhidi –tiği-qəddar olmasın? 

Hansı Musa görmədi zülmü sitəm firondan, 

Varmı bir İsayi-can-bəxşa ki, bər dar olmasın? 

Hansı peyğəmbər olubdur çəkməsin yüz min əza, 

Varmı bir Əhməd düçari-təni-əşrar olmasın? 
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Hansı Bəstamidir ol kim xəlq təklifetmədi, 

Varmı bir Mənsur kim zibi-səri-dar olmasın? 

Hansı aşiqdir cahanda nail-diadri-yar,   

Varmı bir pərvanə məhvi –söleyi  nar olmasın (3, 35 ). 

Göründüyü kimi, Hadinin seirlərinin dilində intensiv .əkildə müşahidə edilən –mi  ədatı 

H. Mirzəzadənin qeyd etdiyi kimi, tarixən qədim olub, başqa ədatlara nisbətən aktiv vəziyyətdə 

olmuşdur. Həmin ədat öz həmcinslərindən bir  daha onunla fərqlənir ki, yalnız ritorik cəhətdən  

bədii cümlərdə deyil, eyni zamanda qrammatik  cəhətdən  də sual cümlələrinin əmələ 

gətirilməsində yaxından  iştirak etmişdir. Mövcud materialların dilindən aydın olur ki, - mi 

sadəcə  olaraq cümlənin xəbəri kimi işlənən feil və  ya isimlər deyil, eyni zamanda cümlədə 

məqsəddən asılı olaraq, xüsusi məntiqi vurğu qəbul etmiş hər hansı bir sözün sonuna gətirilir , 

dəqiqlik  və reallıq  tələb edən əşya  və əlamətin  zühüra çixmasına  kömək edir. (6, 270). 

Nədir sözü  ilə düzələn sual  cümlələri Hadinin seirlərində çoxluq təşkil edir  və 

bəndlərdə  bu  sual  yaradan vasitə daha çox anrifonik  mövqedə  özünü  göstərir. Məsələn 

Nədir bu əncümi – rəxşan fəzayi-minadə? 

Nədir bu mövci –xüruşan sütuhi – dəryadə? 

Nədir  həqiqəti –cuşan cəhani – xülyadə? 

Nədir  bu fikri –pərişan  dili –qəməfzadə? 

Nə məqsədilə yaranmış cidalgahıi- həyat? 

Nədir həyat ilə dəva edən cünudi-məmayət ? 

Nədir imarəti təqib edən  bu təxribat ?  

Gəlir xəyalə bu sirri edəndə tədqiqat(3, 80). 

Bu dahi şairin şeir dilində anaforanın , özü də sual çaları yaradan  anaforik söz və 

ifadələrin spesifik təzahür formaları vardır və işlənmə tezliyi baxımından da kəmiyyət 

üstünlüyünə malikdir.” Şeirin estetik yetkinliyi naminə anafora obrazlı fikir, xoşagəlimli 

məzmun ifadə etmək cəhətdən emosionallıq, ekspessivlik istiqamətindədir, Annforik təkrarla 

lağlı bir faktı da xüsusi olaraq xatırlatmaq yerinə  düşər ki, müəyyən söz anaforik təkrar 

mövqeyində dayanırsa, şeir mətni  bütövlükdə təkrar elementlərinin poetikləşdirmə imkanlarına 

möhtac olur”(7,246 ). 

Azadlıq ideallarına sadiq olmaq, istibdad əleyhinə  kəskin mübarizə aparmaq Hadiyə 

görə ən müqqədəs  işdir. Sənətkar “ xəstə bədənləri sağalda  bilmək məqsədilə kəsən” cərrah, 

onun qələmi ilə cəmiyyətdəki yaraları kəsib atan bir “ inqilab  bıçağı” olmalıdır. Bu nöqteyi-

nəzərdən yanaşdıqda da Hadinin şeir dilində işlətdiyi sual cümlələrinin üslubi aspektləri 

oxucuya çox şeyləri diqtə edir və bu baxımdan şairin “ Gül, sevdiciyim gül “ şeirində işlətdiyi 

ritorik sualların emosional və ekspessivlik dəyəri olduqca güclüdür: 

Ərbab eşqə bunca sitəmlər rəvamıdır? 

Hər dəmdə min cəfa çəkilir, istilamıdır?  
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Könlüm Hüseyn, ərzi-dilim Kərbalamıdır? 

Səncə cəfamı, yoxsa ki, eyni –vəfamıdır? (3,41 ) 

Hadinin şeirlərinin dilində -mı,-mi,-mu,-mü sual ədatının  yazılış formasında ikili 

xüsusiyyətlər özünü göstərir. Bu sual ədatı gah sözlərə bitişik, gah da  ayrı yazılır.Qeyd 

etməliyik ki, bitişik yazılanlar ayrı yazılanlardan daha çoxdur. 

Bitişik yazılanlara aid nümunələr:  

Hicrin misalı canımı yandırdı vəslətin,  

Nirani – eşqdirmi behişti təbiətin? (3,108) 

Girsinmi tənimlə bu həqaiq  də məzarə,  

Kəşf  eyliyəlimmi bu  həyulalar içində (3,116) və s. 

Ayrı yazılanlara aid nümunələr: 

Aya, o cahanlar da mı matəmgati-qəmdir? 

Bu əsr kimi saheyi-qəm, səhni-əlamdir?(3, 57). 

Hər kəs nə bilirsə eliyor yoxmu nizamat? 

Onlar da mı həsrətkeş- rüxsaru-müsavat?(3,57). 

Onlar  da mi tək fir edir ərbabi –kəmali? 

İrsali-Şüunat qıl, ey müxbiri –ali!(3, 97). 

Göründüyü kimi, harda ki, mı4 sual ədatı da qüvvətləndirici ədatından sonra gəlirsə, şair 

bunları bitişik yazmır və harda nitq hissələri işlənirsə, orada –mi4 ədatını sözlərə bitişik  

yazmağı lazım bilir. Qeyd etməliyik  ki, müasir Türkiyə türkcəsində -mi 4 ədatının sözlərdən 

ayrı yazılması ədəbi dil normasıdır. 

Hadinin şeirlərinin dili üzərində   apardığımız müşahidələr göstərir ki, şairin 

yaradıcılığında –mı.-mi,-mu,-mü sual ədatından və kim, nə, niçin sual əvəzliklərindən intensiv 

şəkildə istifadə etmişdir ki, bunlar qrammatik vəzifə ilə yanaşı, sırf üslubi bir vəzifə üçün də 

işlənmiş və beləliklə də, poetik dilin keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət göstərmişdir. 
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ÖZET 

Bilimde Novruz (Ilakhir) töreninin kökeni hakkında iki sonuç var: 

I. Türklerin en eski doğal bayramıdır. Çin kaynaklarında b. e. Yüzlerce yıl önce, Hunların 

21 Mart'ta bahar festivalleri düzenlediği kayıtlarıyla karşılaştık. Uygur Türkleri modern 

geleneklere özdeş bahar törenlerine bile sahiptiler. Gobustan kaya resimleri daha eski 

zamanlarda yılı değiştirme ritüelini tasvir ediyor. Türk destanı "Ergenekon" da, eski toprağa 

dönüş baharın ilk günü ile ilişkilidir ve üç bin yıl önce kurulan gelenek - bir top dövme ritüeli 

hala en yüksek çevrelerde gerçekleştirilir. 

II. Eski İran efsanelerinden elde edilen törenlerin bir koleksiyonudur. "Novruz" Farsça 

"yeni gün" anlamına gelen bir kelimedir. Akhamenid döneminde Novruz tatili e. e. 350'den beri 

kutlansa da, tarihsel kökleri Zerdüştlüğe geri dönüyor. 

Novruz, eski tarım kültürüyle ilişkili bir bahar tatilidir. Tatilin tüm belirtileri - şenlik ateşi 

yakmak, malt filizlemek, Kosa-keçi performansları, güneşi çağırmak, godu ile kapıları çalmak, 

savaşı durdurmak, kavgaya son vermek, ayrılmak için anmak, yumurtaları boyamak, 

yumurtalarla savaşmak, yedi nimetten khoncha yapmak, bir ev yapmak -Kapıda, bahçede 

temizlik, temizlik, ocakta bir tencere kaynatma, şapka atma (eşarp), bacadan bir çuval 

çalkalama, tüm sakinleri ocakta toplama, servet-anlatım bir ritüel ve doğa-insan karşılaşması 

kutlamasıdır. dinle özel bir bağlantısı yoktur. Aksine, tarihin farklı zamanlarında, tüm dinler 

Tanrı'nın ışığından yararlanmıştır. 

"Ey Türk milleti, toprağınızı ele geçirin!" Bu çağrı eski Türk destanı "Ergenekon" dan 

alınmıştır. Büyük atalarımıza göre Türkler, düşmanları mağlup ettikleri ve geçilemez dağlarla 

çevrili bir ovaya sığındıkları bir zamanda kendi topraklarını terk etmek zorunda kaldılar. 

Türklerin yaşadığı o ülkede akarsular, yaylar, avlanma yerleri, yaylar, çeşitli bitkiler, lezzetli 

meyveler vardı. Böyle bir yer gördüklerinde Tanrı'ya teşekkür ettiler. Kışın hayvanların etini 

yediler, derilerini giydiler ve ilkbaharda sütlerini içtiler. Bu ülkeye Ergenekon deniyordu. 

Zaman geçti, çağlar geçti, Türk kuşakları o kadar büyüdü ki Ergenekon'a sığmadılar. Dört yüz 

yıl sonra bir çözüm bulmak için bir kongre topladılar. Dediler ki: “Atalarımızdan Ergeneko 

dışında büyük ormanlar ve güzel ülkeler olduğunu duyduk. Ülkemiz her zaman bu yerler 

olmuştur. Dağları keşfedelim, bir yol bulalım, hareket edelim. "Ergenekon dışındaki 

arkadaşımız kim olursa olsun, onun arkadaşı olalım ve düşmanımız kim olursa, onun düşmanı 

olalım." Kongrenin kararına göre, Türkler Ergenekon'dan bir çıkış yolu aradılar ancak 

bulamadılar. Sonra bir demirci şöyle dedi: “Dağda demir madeni var. Ütüyü eritirsek, belki de 

dağ bize bir geçiş verir. " Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yüzeyine bir odun ve bir 

kömür tabakası yerleştirdiler. Dağın dibini, tepesini, kenarlarını ve kenarlarını yakacak odun ve 

kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yaptılar ve yetmiş yere yerleştirdiler. 

Odun ve odun kömürüne ateş açtılar. Tanrı'nın yardımıyla demir dağ eridi ve dünya açıldı. 

Yüklü bir devenin çıkması için bir yol vardı. Sonra mavi karınlı bir kurt ortaya çıktı; nereden 

geldiği bilinmiyor. Bozkurt geldi ve Türk'ün önünde durdu. Herkes yolu göstereceğini anladı. 
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Bozqurd yürüdü; sonra Türk milleti ilerledi. Bozkurt önderliğinde Türkler, Ocak ayının kutsal 

ayının 2. gününde Ergenekon'dan ayrıldı. 

Türkler o günü, o saati sonsuza dek hatırladılar. Bu kutsal gün Türklerin bayramı oldu. 

Her gün o gün büyük bir tören yaparlar. Ateşte bir parça demir ısıttılar. İlk olarak, Türk demir 

haganı bir kelepçe ile yakaladı, hapse attı ve bir çekiçle dövdü. Ardından ünlü Türk beyleri tek 

tek geldiler ve aynı şeyi yaparak törene devam ettiler. Ergenekon'dan ayrıldıklarında Türklerin 

haganı Kayi Han'ın soyundan gelen Burtechin (Bozkurd) idi. Bortechin tüm illere elçi gönderdi. 

Türklerin Ergenekon'dan ayrıldıkları ve eski anavatanlarına döndükleri söylendi. 

Anahtar Kelimeler: bahar öncesi törenler, halk festivalleri, Ergenegon destanı, 

efsaneler, şarkılar, honcha 

 

 

ABSTRACT 

There are two conclusions about the origins of the Novruz (Ilakhir) ceremony in science: 

It is the oldest natural holiday of the Turks. Chinese sources b. to. Hundreds of years ago, 

we met with the records that the Huns held spring festivals on March 21. Uyghur Turks even 

had spring ceremonies identical to modern traditions. Gobustan rock paintings depict the year-

old ritual of changing the year. In the Turkish epic "Ergenekon", the return to the old ground is 

associated with the first day of spring, and the tradition - a ball tattoo ritual, established three 

thousand years ago, is still held in the highest circles. 

II. It is a collection of ceremonies derived from ancient Iranian legends. "Novruz" is a 

Persian word meaning "new day". Novruz holiday during the Achamenid e. to. Although 

celebrated since 350, its historical roots go back to Zoroastrianism. 

Novruz is a spring holiday associated with ancient agricultural culture. All the signs of 

the holiday - lighting bonfires, malt sprouting, Kosa-goat performances, calling the sun, 

knocking the doors with godu, stopping war, ending a fight, commemorating to leave, painting 

eggs, fighting eggs, making khoncha from seven blessings, building a house - Cleaning at the 

door, in the garden, cleaning, boiling a pot on the stove, throwing a hat (scarf), shaking a sack 

from the chimney, gathering all the inhabitants on the stove, fortune-telling ritual and nature-

human encounter celebration. it has no special connection to religion. On the contrary, at 

different times in history, all religions used the light of God. 

"O Turkish nation, take your land!" This call was taken from the old Turkish epic 

"Ergenekon". According to our great ancestors, the Turks had to leave their land at a time when 

they defeated the enemies and took refuge in a plain surrounded by impassable mountains. In 

that country where the Turks lived, there were streams, springs, hunting grounds, springs, 

various plants and delicious fruits. When they saw such a place, they thanked God. In the winter, 

they ate the flesh of the animals, wore their skins and drank their milk in the spring. This country 

was called Ergenekon. Time has passed, ages have passed, Turkish generations have grown so 

much that they did not fit in Ergenekon. Four hundred years later, they assembled a congress to 

find a solution. They said: “We heard from our ancestors that there are big forests and beautiful 

countries other than Ergeneko. Our country has always been these places. Let's explore the 

mountains, find a way, move. "No matter who is our friend other than Ergenekon, let's be his 

friend and whoever our enemy is, be his enemy." According to the decision of the congress, 

Turks searched for a way out of Ergenekon, but could not find it. Then a blacksmith said: “There 

is an iron mine on the mountain. If we melt the iron, maybe the mountain will give us a pass. 

"They went and saw the iron mine. They placed a layer of wood and a coal on the wide surface 

of the mountain. They filled the bottom, top, edges and edges of the mountain with firewood 
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and coal. They made seventy large bellows from seventy skin and put fire in seventy places. 

They opened fire on wood and charcoal. God With the help of, the iron mountain melted and 

the world opened. There was a way for a loaded camel to come out. Then a blue-bellied wolf 

appeared; it is unknown where it came from. Bozkurt came and stood before the Turk. Everyone 

understood that he would show the way. Bozqurd walked; then Turkish Under the leadership 

of Bozkurt, the Turks left Ergenekon on the second day of the holy month of January. 

The Turks remembered that day forever. This holy day was the holiday of the Turks. They 

have a big ceremony every day. They heated a piece of iron on the fire. First, the Turkish iron 

caught the haunt with a handcuff, put it in prison and beat it with a hammer. Then the famous 

Turkish gentlemen came one by one and continued the ceremony by doing the same. When they 

left Ergenekon, the aunt of the Turks was Burtechin (Bozkurd), a descendant of Kayi Han. 

Bortechin sent envoys to all provinces. The Turks were said to leave Ergenekon and return to 

their former homeland. 

Keywords: pre-spring ceremonies, folk festivals, Ergenegon epic, legends, songs, honcha 

 

 

Elmdə Novruz (İlaxır) bayramı mənşəyi ilə bağlı iki qənaət mövcuddur: 

I. Türklərin ən qədim təbiət bayramıdır. Çin mənbələrində b. e. yüz illər öncə 

Hunların 21 martda bahar şənlikləri təşkil etdikləri barədə qeydlərə rast gəlirik. Uyğur 

türklərinin də hətta müasir adətlərlə eyniyyət təşkil edən yaz mərasimləri mövcud olmuşdur. 

Qobustan qayaüstü rəsmlərində isə daha qədim çağlara aid ilin dəyişməsi ritualının təsviri əks 

olunmuşdur. Türklərin “Ərgənəkon” dastanında əski yurda dönüş yazın ilk günü ilə bağlanır və 

üç min əvvəl bünövrəsi qoyulmuş adət - kürədə qızdırılan dəmiri döymə törəni bu gün də ən 

yüksək dairələrdə icra olunur. 

II. Əski İran əfsanələrindən törəyən mərasimlər toplusudur. “Novruz” fars dilindən 

keçmə sözdür, anlamı “yenigün” deməkdir. Novruz bayramı Əhəmənilər dövründə e. ə. 350-ci 

ildən qeyd olunsa da, tarixi kökləri zərdüştlükdən əvvələ gedib çıxır. 

Novruz qədim əkinçilik mədəniyyəti ilə bağlı olan yaz bayramıdır. Bayramın bütün 

əlamətləri — tonqal qalamaq, səməni cücərtmək, Kosa-keçi tamaşaları, günəşi çağırış, qodu ilə 

qapıları döymək, savaşı saxlamaq, umu-küsülüyə son qoymaq, dünyadan köçmüşləri yad 

etmək, yumurta boyamaq, yumurta döyüşdürmək, yeddi növ nemətdən xonça hazırlamaq, ev-

eşikdə, həyət-bacada yır-yığış etmək, təmizlik işləri görmək, ocaqda qazan qaynatmaq, papaq 

(yaylıq) atmaq, bacadan xurcun sallamaq, ev sakinlərinin hamısını ocağın başına toplamaq, 

qulaq falına çıxmaq təbiət-insan qarşılaşmasının rituallaşması və bayramlaşmasıdır, onun heç 

bir dinlə xüsusi bağlantısı yoxdur. Əksinə, tarixin müxtəlif dönəmlərində İlaxırın işığından 

bütün dinlər faydalanmışdır. 

“Ey türk milləti, torpağına sahib çıx!..” Bu çağırış qədim türk dastanı 

“Ərgənəkon”dan götürülmüşdür. Ulu əcdadlarımızın söylədiyinə görə, türklər bir zamanlar 

düşmən tərəfindən hiylə ilə yenildiklərindən böyük itki verərək doğma yurdlarını tərk etmək 

məcburiyyətində qalmış və keçilməz dağlarla əhatələnmiş bir ovalığa sığınmışdılar. Türklərin 

yerləşdikləri həmin ölkədə axar sular, qaynaqlar, ovlaqlar, bulaqlar, cürbəcür bitkilər, dadlı 

meyvələr vardı. Belə yeri görüncə, onlar Allaha şükür etdilər. Qışda heyvanların ətini yedilər, 

dərisini geyindilər, yazda südünü içdilər. Bu ölkəyə Ərgənəkon dedilər. Zaman keçdi, çağlar 

axdı, türk nəsilləri o qədər artdı ki, Ərgənəkona sığmadılar. Dörd yüz ildən sonra çarə tapmaq 

üçün qurultay topladılar. Dedilər: “Atalarımızdan eşitdik, Ərgənəkonun dışında geniş ormanlar, 

gözəl ölkələr var. Bizim yurdumuz da əskidən o yerlər imiş. Dağların arasını araşdırıb yol tapaq, 

köçüb gedək. Ərgənəkondan kənarda kim bizə dost olsa, biz də onunla dost olaq, kim bizə 

düşmən olsa, biz də ona düşmən olaq”. Türklər qurultayın qərarına əsasən Ərgənəkondan 

çıxmaq üçün yol aradılar, tapmadılar. O zaman bir dəmirçi dedi ki: “Dağda bir dəmir mədəni 
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var. Dəmiri əritsək, bəlkə dağ bizə keçid verər”. Gedib dəmir mədənini gördülər. Dağın geniş 

yerinə bir qat odun, bir qat kömür dizdilər. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürlə 

doldurdular. Yetmiş dəridən yetmiş böyük körük düzəldib yetmiş yerə qoydular. Odun-kömürü 

odlayıb körüklədilər. Allahın yardımıyla dəmir dağ əridi, yer açıldı. Bir yüklü dəvə çıxacaq 

qədər yol əmələ gəldi. Sonra göy yellikli bir Bozqurd çıxdı ortaya; haradan gəldiyi bilinmədi. 

Bozqurd gəldi, Türkün önündə dikilib durdu. Hər kəs anladı ki, yolu o göstərəcək. Bozqurd 

yürüdü; ardından da Türk milləti irəlilədi. Və Türklər Bozqurdun öndərliyi ilə o müqəddəs ilin 

müqəddəs ayının müqəddəs günündə - Ocaq ayının 2-də Ərgənəkondan çıxdılar. 

Türklər o günü, o saatı əbədi yadda saxladılar. Bu müqəddəs gün Türklərin bayramına 

çevrildi. Hər il o gün böyük törən düzəltdirlər. Bir parça dəmiri atəşdə qızdırdılar. Bu dəmiri 

öncə Türk xaqanı qısqacla tutub zindana qoyur, çəkiclə döyürdü. Sonra şöhrətli Türk bəyləri 

bir-bir gəlib eyni işi yerinə yetirərək təntənəni davam etdirirdilər. Ərgənəkondan çıxdıqları 

zaman türklərin xaqanı Kayı Xan soyundan gələn Börtəçin (Bozqurd) idi. Börtəçin bütün ellərə 

elçilər  göndərdi. Onlara Türklərin Ərgənəkonu tərk edib əski yurda döndüklərini bildirdilər. 
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ÖZET 

Astronomiya və astrologiya ilkin bir elm sahəsi kimi qədim Azərbaycanda özünə geniş yer 

tapmışdır. Belə ehtimal olunur ki, göy cisimlərinin ilk araşdırıcıları məhz qədim türklər 

olmuşlar. Xəzərdən Çinə (Türküstan) qədər olan ərazini özünə vətən sayan qədim Manna 

tayfaları, Türk sakaları, Hunlar, Oğuzlar yaşadığı çadırların yuxarısındakı açıq hissəsindən göy 

cisimlərini müşahidə edə bilirmişlər. Tədricən ilkin bilikəri əldə edəndən sonra Ayın, Günəşin 

insan həyatındakı mühüm roluna xüsusi diqqət yetirən qədim azərbaycanlılar Aya, Günəşə 

sonra isə beş səyyarəyə sitayiş edərək hər ulduza bir ibadətgah tikmiş və hər ulduzun 

antropomorf heykəlini düzəldərək həmin ibadətgahın mehrab hissəsində yerləşdirmişlər. 

Strabon Azərbaycanda belə ibadətgahların çox olduğunu və Ay məbədinin xüsusi hörmətə 

malik olduğunu qeyd edir. 

Orta əsr müəlliflərindən olan Möhsün Fani özündən öncə yazılmış “Əxtəristan” adlı 

mənbəyə istinad edərək yazır ki, “Mannada yaşayan qədim Subilər göydə olan ulduzları və 

səmanı əcdadların müqəddəs ruhu hesab edib, onlara sitayiş edirdilər”. Magik mənaları olan 

Yeddi səyyarənin hər birinin evlərdə saxlanılan talismanı varmış.  Həqiqətdə də, qədim 

Azərbaycan dövləti olan Mannada yaşayan lullubi, kassit, subi, kuti, maq və digər tayfalar yeddi 

ulduza sitayiş edib, onların hər biri üçün ayrıca məbəd tikmişlər. Həmin bu məbədlərin hər 

birinin öz rəngi var imiş. Yalnız həftənin müəyyən günləri ibadətgaha getmək olarmış. Məsələn, 

Ay məbədinin rəngi yaşıl, günü isə bazar ertəsi, Marsın rəngi qırmızı, günü ikinci gün, 

Merkurinin rəngi firuzəyi, günü üçüncü gün, Yupiterin rəngi boz, günü dördüncü gün, Zöhrənin 

(Venera) rəngi ağ, günü beşinci gün, Saturnun rəngi qara, günü altıncı gün, Günəşin rəngi sarı, 

günü isə bazar günü imiş. Azərbaycan mifologiyasında keçinin günəşlə əlaqəsi məhz 

astronomik təqvimlə bağlıdır. Belə ki, Günəş hər il mart ayının 20-də keçi bürcünə daxil olur. 

O zaman astronomik Bahar  gəlir həmən günü ayzərbaycanlıların ən qədim bayramlarından biri 

olub, qədim Zərdüştçülük dünya görüşü ilə bağlıdır. Bu bayram Azərbaycanda müxtəlif dini 

dünya görüşlərini olan dövrlərində belə də tarixin təlatumlarından keçərək bu günə qədər 

saxlanılıb və bayram edilir. Eradan əvvəl I ci minilliyin IX cu əsrində Hindistandan gələn ari 

tayfaları Parsua adlanan ərazidə özlərinə məkan salmış. I ci minilliyin V ci əsrində Midiya kralı 

Astiaqin vaxtında  Midiyanı zəbt edərək tədricən bu dinə də sahib olmuşlar. Zaman keçdikcə 

həmin dinə yeni-yeni dünya görüşləri o cümlədən atəşpərəstlik və Sasanilər dövründə isə 

manixeyizm ideyalarını gətirmişlər.  
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ÖZET 

Astronomi ve astroloji, ilkel bir bilim alanı olarak, eski Azerbaycan'da yaygın olarak bir yer 

buldu. Gökyüzü cisimlerinin ilk araştırmacılar eski Türkler olduğu düşünülmektedir. 

Kendilerini Hazar'dan Çin'e vatan olarak gören antik Manna kabileleri, Türk-saka kabileleri, 

Hunlar ve Oğuz, çadırların üzerindeki delikden gezegenleri izleye bilirler.Güneş'in ve Ay'ın 

insan yaşamındaki önemli rolüne özel önem veren  ilk bilgisini aldıktan sonra, beş gezegene de 

ibadet ettikten sonra her yıldız için bir tapınak inşa etti ve her yıldızın antropomorfik heykeline 

ibadet etti. Strabon, Azerbaycan'da böyle birçok ibadet yeri olduğunu ve Ay Tapınağı'nın özel 

bir saygısı olduğunu belirtiyor. 

Bir orta yazarı olan Muhammed Fani, daha önce onun tarafından tarif edilen bir kaynaktan alıntı 

yaparak soyluyor: "Manna'daki Eski Subiller,  gökyüzünündeki yıldızların dedelerinin kutsal 

ruhu olduğuna inanıyorlardı."Büyülü anlamları olan yedi gezegenin her birinin evlerinde bir 

tılsım vardı. Gerçekten de, eski Azerbaycan Manna eyaletinde yaşayan Lullubi, Cassite, Subi, 

Kuti, Mag ve diğer kabileler yedi yıldıza ibadet ettiler ve her biri için ayrı bir tapınak inşa ettiler. 

Bu tapınakların her birinin kendi rengi vardı ve haftanın belirli günlerinde tapınağa 

gidebilirmişler.Ay tapınakının  yeşil, günü ise bazar ertesi imiş, Mars renki kırmızı günü ise 

Salı imiş, Merkür renki turkuaz günü ise çarşanba, Jüpiter renki gri günü ise perçenbe, Venüs 

renki beyaz hünü ise cuma, Güneş renki sarı günü ise Pazar imiş.Azerbaycan mitolojisinde 

keçinin güneşle bağlantısı astronomik takvim ile ilgilidir. Böylece, güneş her yıl 20 Mart'ta 

keçinin takımyıldızına giriyor. O zamanlar azerbaycanlıların en eski bayramlarından biri olan 

ve antik Zerdüşt dünyası toplantısıyla ilişkili astronomik Bahar geliyor.Bu bayram, 

Azerbaycan'daki çeşitli dini dünya toplantılarında bugüne kadar muhafaza edildi ve 

kutlandı.MÖ dokuzuncu yüzyılda Hindistan'dan Aryan kabileleri Parsua adlı bölgeye yerleşti. 

İlk binyılın beşinci yüzyılında, Azerbaycan devleti olan Midian kralı Astiagin zamanında,  

Midleri fethetti ve yavaş yavaş bu dini aldı. Yıllar geçtikçe, yeni dinler Sasani döneminde 

ateşkes ve maniizm fikrini dine getirdi. 

Anathar sözler: Azerbaycan, zerdüştlük, Nevruz, maq, yeddi gezigen, Ehemeniler, Sasaniler. 
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ABSTRACT 

Astrology and astronomy were widely spread in ancient Azerbaijan as  independent  sphere 

of  science. It’s supposed, that  ancient Turkish people  

were the  first, who studied heavenly bodies. Manna tribes, Sakas, Huns and other  Turkic  

tribes, who considered the territory from Caspian sea to China as their  native land, could 

observe the heavenly bodies through the holes on the top of  their  tents. Gradually, after getting  

the initial knowledge,  ancient Azerbaijanians  paid the greatest attention to the Sun and Moon, 

in order to clear up their importance in human life. So, the ancient Azerbaijanis  worshipped to 

Sun, Moon and five planets. They built the temples for all these stars, created their 

anthropomorphic  sculptures  and placed them in  sanctuary of temple. Strabon in his letters 

wrote, that there were very many such temples in Azerbaijan and  Moon temple  was  held in 

high respect here. 

Muhsen Fani, midsentury historian, refering on classical manuscript “Akhtaristan”, wrote, 

that “ancient Subis, who lived in Manna, thought, that  stars, twinkling  on the sky are sacred 

souls of dead predecessors, and worshipped  them.” The talismans of Seven planets had magic 

sence and were kept in all houses.  It means, that lullibi, kaqssit, subi, kuti  and other tirbes, 

lived in ancient Azerbaija state Manna worshipped to “Seven planets”, and built  temples  for 

each  planet. Each temple was of  it’s own colour.  Those temples could be visited  in definite 

week days. E.g. the Moon temple was of green colour, it’s day was Monday. The temple of  

Mars was red, it’s day was Tuesday, temple of Venus was  white and it could be visited  on 

Friday, Saturn temple was black, it’s visit day was  Saturday,  the Sun temple was  yellow, it’s 

visit day was  Sunday.  In Azerbaijani mythology  the goat was connected  with  astronomic  

calendar. So, in March, 20 or 21 the Sun enters the goat constellation. The spring begins in the 

same day. The  spring season, it’s coming was one of most ancient holidays in Azerbaijan, 

connected with Zoroastrism. In the ninth century BCE, Aryan tribes from India settled in the 

area called Parsua. In the fifth century of the first millennium, Midian king Astiagin conquered 

the Midias and gradually occupated this religion. Over the years, new religions have brought to 

the religion the ideas of fire worship and manicheism during the Sassanid era. 

 

Key words: Azerbaijan, Zoroastr, Novruz, Mag, Seven planets, Manna, Achaemenids, 

Sassanids. 
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Astronomiya və astrologiya ilkin bir elm sahəsi kimi qədim Azərbaycanda özünə geniş yer 

tapmışdır. Belə ehtimal olunur ki, göy cisimlərinin ilk araşdırıcıları məhz qədim türklər 

olmuşlar. Çindən Xəzərə qədər olan ərazini özünə vətən sayan qədim Manna tayfaları, Türk 

sakaları, Hunlar, Oğuzlar yaşadığı çadırların yuxarısındakı açıq hissəsindən göy cisimlərini 

müşahidə edə bilirmişlər. Tədricən ilkin bilikəri əldə edəndən sonra Ayın, Günəşin insan 

həyatındakı mühüm roluna xüsusi diqqət yetirən qədim əcdadlarımız Aya, Günəşə, sonra isə 

beş səyyarəyə sitayiş edərək hər ulduza bir ibadətgah tikmiş və hər ulduzun antropomorf 

heykəlini düzəldərək, həmin ibadətgahın mehrab hissəsində yerləşdirmişlər. Strabon albanların 

(azərbaycanlıların) Aya və Günəşə sitayiş etdikləri haqqında məlumat verir. O yazır ki, “Dini 

və qurbanvermə mərasimləri ibadətgahlarda yerinə yetirilirdi. Aya həsr edilmiş bu 

ibadətgahlardan biri ölkənin şimal-qərbində yerləşişdir. Bura müqəddəs yer olub, çox əhalisi 

olan kahin şəhəri idi”. (1. s. 56) Azərbaycan arxeoloqlarından Firuzə xanım və Məmmədəli 

müəllim Azərbaycanın Qazax rayonunun Avey dağında iki belə Ay məbədini aşkar etmişlər. 

Onlara görə Avey sözü, əslində Ay evi deməkdir. Şəkidəki miladın I əsrinə aid Kiş xristian 

kilsəsi də Ay və ya Günəş  məbədinin üzərində tikilmişdir. (2, 47: 3, 116-117) 

Orta əsr müəlliflərindən olan Möhsün Fani özündən öncə yazılmış “Əxtəristan” adlı 

mənbəyə istinad edərək yazır ki, “Mannada yaşayan qədim Subilər göydə olan ulduzları və 

səmanı əcdadların müqəddəs ruhu hesab edib, onlara sitayiş edirdilər”.(4, səh,111) Magik 

mənaları olan Yeddi səyyarənin hər birinin evlərdə saxlanılan talismanı varmış. Həqiqətdə də, 

qədim Azərbaycan dövləti olan Mannada yaşayan lullubi, kassit, subi, kuti, maq və digər 

tayfalar yeddi ulduza sitayiş edib, onların hər biri üçün ayrıca məbəd tikmişlər. Həmin bu 

məbədlərin hər birinin öz rəngi var imiş. Yalnız həftənin müəyyən günləri ibadətgaha getmək 

olarmış. Məsələn, Ay məbədinin rəngi yaşıl, günü isə bazar ertəsi, Marsın rəngi qırmızı, günü 

ikinci gün, Merkurinin rəngi firuzəyi, günü üçüncü gün, Yupiterin rəngi boz, günü dördüncü 

gün, Zöhrənin (Venera) rəngi ağ, günü beşinci gün, Saturnun rəngi qara, günü altıncı gün, 

Günəşin rəngi sarı, günü isə bazar günü imiş. Tarixdən məlumdur ki, Mannanın möhtəşəm 

tayfalarından olan kutilər 125 il Şumeri zəbt edərək oranı idarə etmişlər. Yeddi ulduzu özündə 

əks etdirən yeddi qatlı və yeddi rəngli ibadətgahı  - Zikkuratı da orada tikdirmişlər.(5, səh 74-

90) Təsadüfi deyildir ki, kahinlər Zikkuratın yuxarı qatına qalxaraq bahar fəslinin gəlişini orada 

gözləyib, sonra aşağı enərək qoç qurbanı kəsərək, onun qanını məbədin divarlarına 

sürtürmüşlər. (6, səh.) 

Məlum olduğu kimi, Yer kürəsi Günəşin ətrafına qərbdən şərqə doğru fırlanır. Keçmişdə 

insanlar bunu bilmirmişlər. Onlara elə gəlirmiş ki, Günəş Yerin ətrafına fırlanır. Ona görə də 

Günəşin bir il ərzindəki keçdiyi yolu hesablayırmışlar. Günəşin 11 bürcü keçib, 12-ci keçi 

bürcünə keçməsini, yenə də eyni nöqtəyə qayıtmasını ilin ilk gününün başlanğıcı hesab 

edirmişlər. Həmin bu gündə, yəni 21-i martda günəş cənubdan şimal yarımkürəsinə keçir və 

astronomik Bahar fəsli başlayır.  Azərbaycanda bu bayram “bahar”, “yaz bayramı”, “Novruz”  

və ya Yeni il bayramı kimi qeyd edilirmiş. Məhz o yeni ilin əsas tədbirlərini keçirmək üçün 

səməni hazırlamaq üçün çaya girib su götürmək istəyən 30 yaşlı Zərdüşt öz peyğməbərliyini 

elə orda alır. Bu haqda M.Boys belə yazır: “Belə nəql edilər ki, bir dəfə Zərdüşt Bahar 

bayramını keçirmək üçün səhər sübh vaxtı haoma (səməni) hazırlamaq üçün çaya girir ki, onun 

axar suyundan götürsün. O sahilə çıxmaq istəyən ayin vəziyyətinə daxil oldu. Bahar səhərinin 

təmiz havasında onun gözünə göründü. Sahildə parlayan varlıq peyda oldu və ona Vaxumana 
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kimi açıldı, başqa sözlə desək, xoş məram kimi o Axura-mazda və işıq saçan 5 ilahın yanına 

apardı ki onların iştirakı zamanı peyğəmbər öz şəxsi kölgəsini görmədi. Ona görə ki ətraf 

tamamilə işıqlı idi. Zərdüşt elə bu yeddi ilahdan öz peyğəmbərliyini aldı». (7, s.28) 

Azərbaycan mifologiyasında keçinin günəşlə əlaqəsi məhz astronomik təqvimlə bağlıdır. 

Belə ki, Günəş hər il mart ayının 21-də keçi bürcünə daxil olur. O zaman astronomik Bahar 

fəsli gəlir. Bahar gəlişi Azərbaycanlıların ən qədim bayramlarından biri olub, həm qədim 

Zərdüştçülüklə, həm də Azərbaycan ərazisində bu günə qədər yaşayıb əsasən, heyvandarlıq və 

qoyunçuluqla  məşğul olan elat tərəkəmələr arasında qeyd olunmuşdur. 

Məqaləmizdə tarixi, arxeoloji qazıntılardan əldə edilən faktiki materiallara istinad etmədən 

əvvəl bir məsələni  - qədim dövlətimiz olan Manna, Midiya, Atropatena və Albaniya 

tayfalarının Zərdüşt dünyagörüşünə və yaxud da atəşpərəstliyə pərəstiş etmələri haqdakı 

mülahizələrimizi sizə çatdırmaq istəyirəm. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, miladdan öncə III minillikdə, indiki Güney Azərbaycanın 

cənub-qərb ərazilərində lullubey, kuti, kassit, subi və maq tayfaları yaşayırdılar. Qədim türk 

etnosları olan bu tayfalar bu günkü Azərbaycan xalqının əcdadları hesab edilir. Türk aşkuzay 

(Saka) tayfaları da miladdan öncə 8-7 yüzilliklərdə bu ərazidə yaşamış, sonra isə Sibir – Azov 

istiqamətinə getmişlər. Bu tayfalar maldarlıq, əkinçilik, memarlıq, heykəltaraşlıq və gözəl 

sənətlərlə (halıcılıq, kuyumçuluq) məşğul olmuşlar. Bu ərazidə Zərdüştçülük geniş yayılmış və 

Zərdüştçülük ideyalarını kahinlik edən maq tayfaları əhali arasında yayırmışlar. Yunan 

alimlərinin söylədiklərinə görə, Zərdüşt çox böyük astronomiya alimi olmuşdur. Bu adı da ona 

yunanlar qoymuşlar – astr - astron yunanca ulduz, Zor - isə sayan, yəni antik tarixdə asrtoloq, 

ulduz sayan hesab edilirmiş.(8, s.4)  

Zərdüştçülüyün əsas ideyası ondan ibarət imiş ki, dünyada iki qüvvə - iki ilah var. 

Bunlardan biri sonralar söyləndiyi kimi Axurаmazda – xeyirxah ilah, digəri isə Anqra-manyu 

– şər qüvvə yayan ilah imiş. Bunlar hər zaman bir – birilə mübarizə aparırmışlar. Xalq arasında 

Axura-mazda Hörmüz, Anqra-manyu isə Əhliman adını daşıyır. Bu adlar bu günə qədər 

uşaqlara ad olaraq qoyulur. 

Dünya tarixindən məlumdur ki, miladdan öncə IX yüzillikdə hind tayfalarının bir qismi 

Qafqazı keçərək, Midiya dövlətinin ərazisinə daxil olan Parsuada yaşamışlar. 

E.A.Qranvtovskinin yazdığına görə, II minilliyin sonları, I minilliyin əvvəlində (bütün digər 

mənbələrə görə e.ə. I miniliyin IX əsrində) İran yaylasına, o cümlədən, cənubi Azərbaycan 

ərazisinə cənubi Rus çöllərindən Qafqaz yolu ilə hind-iran dilli tayfalar, farslar və madaylar 

gəlmişlər. (9.səh 340).  

Herodotun yazdığı tarixə görə, miladdan öncə V yüzillikdə Midiya hökmdarı Astiaq pis 

röya gördükdən sonra öz qızı Mandananı Parsuada oturan zəngin bir hində, yəni farsa verir. 

(10, səh.56, səh.102-105) Az bir zamandan sonra onlar Midiyanın tutub, orada ağalıq edirlər. 

Onlar Midiyanın zəbt etdikdən sonra, Zərdüştçülüyü öz dinləri kimi qələmə verərək, onu 

Maqların şifahi nitqindən götürərək, heyvan dərisi üzərinə yazdırırlar. Lakin Midiya ərazisinə 

axışan hind atəşpərəstləri həmin kitabı dəyişdiriərək, tamamilə atəşpərəstliyə çevirdilər. 

Miladdan öncə 328-ci ildə İranı zəbt edən Makedoniyalı İsgəndər (atasının eyni işi Dionis 

bayramlarında görüb, getralarla əylənməsini xatırlayaraq), fars atəşpərəst bayramlarında içki 

içib, bakirə qızlarla əylənən maqları asdı, Avesta adlandırılan və atəşpərəstlik müddəalarını 

özündə əks etdirən (Qatlar istisna olunmaqla) dəriləri isə yandırdı.  
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Beləliklə, Avestanın sonradan yazılmış nüsxələrində də hindlilərin atəşpərəslik 

dünyagörüşü öz əksini tapmışdır. Düzgün olmayan tarixlərə görə, guya Zərdüşt elə m.ö. V əsrdə 

yaşayıb. Bütün həyatını Zərdüşt irsini öyrənməyə həsr edən İngilis tədqiqatçısı Meri Boys yazır 

ki: “Zərdüştün anadan olma tarixi çox qədimdi. Onun yaşı xalqının yaşı qədər qədimdir, başqa 

sözlə desək, o daş dövründən Tunc dövrünə keçid dövründə yaşamışdır”. (7, səh 28). 

 
 

 

 

 

 

 

Yunan tarixçilərindən L.Dioqen Arsitotelin maqlar haqqındakı kitabına istinad edərək 

yazır ki, “maqlar cadugarlıqla məşğul olmurdular. Birinci maq Zoroastr idi, hansı ki, göydəki 

ulduzlara sitayiş edirdi. Onun fikri Qermadorom tərəfindən də təsdiq olunur. (11, səh 65). 

Həqiqətən də, maqlar yəni, Manna və Midiyanın yerli əhalisinin atəşpərəstliklə heç bir əlaqələri 

yox idi. Onlar kahin tayfası olub, Zərdüştçülüyün adət, ənənə və mərasimlərinin əsas 

daşıyıcıları idi. Herodot Zərdüşt bayramlarını, əsasən də Zərdüştçülükdə dini bayramların və 

mərasimlərin məhz maqlar tərəfindən keçirildiyini qeyd edərək yazır dı ki, “maqlar dini və 

qurban bayramlarında hökmdarlara xeyir- dua mərasimlərini keçirərkən dini teaqoniyalar 

oxuya – oxuya məclislərə daxil olurdular. Başqa sözlə desək, Avestanın əsası kahin maqların 

oxuduqları himnlərin mətnindən ibarətdir. Maqlar onu uşaqlıqdan əzbər bilirdilər və onu 

Zərdüştçülər arasında yayırdılar. Bu baxımdan,  Xanlar rayonunda miladdan öncə II minilliyə 

aid tapılmış keramik qablar üzərindəki süjet bir daha bunu sübuta yetirir. 

6 ədəd qabların üzərində demək olar ki, bir – birinə oxşar eyni təsvirlərin olması sübuta 

yetirir ki, bu qablar maqik qablar olub, məhz bahar bayramının girişində, çox güman ki axır 

çərşənbədə, mərasim mahnıları oxunaraq istifadə edilirmiş. Bu qablarda səməni içkisi içilirmiş. 

Çünki Avesta bayramlarında bu içkinin içilməsi əsas sayılırmış. Göründüyü kimi, qabların 

üzərində arxeoloqların dediyi kimi,  ov səhnəsi deyil, qrafik formada təsvir edilən astroloqun 

xüsusi günəşi göstərən alət vasitəsilə dağ keçisinə tərəf istiqamətlənməsidir. Qədim 

Azərbaycanda xaçvari formaya “çərxi-fələk” göy cisimlərindən olan günəşin simvolu hesab 

edilirmiş. Eyni zamanda orada altı guşəli ulduz təsvirini də görməmək mümkün deyil. 

      Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, günəş 21 martda keçi bürcünə daxil olur. Astroloqun başının 

üzərində günəşi təsvirini əks etdirən svastikanın olması, onun çox güman ki, Zərdüştün təsvirinə 

işarə olmasını sübuta yetirir. Onun əlindəki alətin üzərində ulduz təsviri vardır. Keçinin 

ayaqlarının altındakı nöqtələr onun kosmik keçi olmasını informativ formada göstərir. Təbii ki 

bu keramik qablar bir daha sübuta yetirir ki, Zərdüştçülük məhz bizim xalqa, azərbaycanlılara 

aiddir və o m.ö. V əsrdə, yəni farsların Midiyanı tutduqları dövrdə yaşamamışdır. 

Gəncəçay hövzəsində, Kilikdağdan tapılan, 

Azərbaycanda Səməni içkisi üçün istifadə 

edilən Tunc dövrünə aid magik küpə 

kasaların qrafik rəsmləri 

 

Üzərində maqam oxuyan 

Zərdüştçü qadın təsvirləri 

Altay, m.ö. V əsr 
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      İkinci bir dəlil isə, Altaydan Pazırıq kurqanından professor Rudenko tərəfindən tapılan e.ə. 

V yüzilə aid kilim nümunəsinin üzərindəki təsvirdən ibarətdir. Professor Rudenko onu ya Ön 

Asiya, ya da Midiyaya aid edir. Gördüyünüz kimi, burada yan görünüşlü iki qadın təsvir 

edilmişdir. Onlardan birinin başında tac və tacdan aşağıya doğru sallanan örtük vardır. O sağ 

əlində səməni içkisi tutmuşdur. Sol əlini isə yuxarı qaldırıb, ağzını geniş açaraq maq mahnısını 

oxuyur. Arxadakı qadında da, eynilə Zərdüştlərə  aid maqam oxuyur. O sol əlində əldə toxunan 

bağ tutmuşdur ki, mərasim bitdikdən sonra, Zərdüştçülük qaydasına görə həmin bağı xanımın 

belinə bağlayacaqdır. Halbuki, bu süjeti professor Rudenko başqa cür şərh edir.  Guya ki, bu 

xanımlar atəş qarşısında sitayiş edirlər. Halbuki, farslara görə və bu günki atəşpərəstlərə görə 

müqəddəs atəş qarşısında ağzı açıq ibadət etmək qadağandır. Mütləq ağız hissə örtülməlidir. 

Çünki insan nəfəsi onu murdarlaya bilər.  

 
Ağızlarını bağlayıb atəşə sitayiş edən pars hindlilər. (Meri Boys) 

 

Zərdüşt qayda qanunlarına, əsasən də keçirilən bayramların, mərasimlərin əsas qayəsi olan 

səməni içkisinin vacibliyini (Avestada ona Haoma deyilir) və bir də Zərdüştçülüyü qəbul edən 

hər kəsin belinə xüsusi qırmızı kəmər bağlanmasının vacibliyi bu xalça üzərində tam açıq- 

aydın görsənir. Halbuki, bu günümüzdə Azərbaycanda ailə quran qızlara toy mərasimində 

belinə qırmızı bağ bağlanır. 

 

 Novruz bayramının əsas atributu tonqal qalamaq, atəş yakmakdır. 

Azərbaycanda istər Zərdüştçülüklə əlaqədar, istərsə də qədim xalq ənənələrində atəşin 

təmizləyici saflandırıcı və təzələyici magiyası var. Adət ənənəyə görə, çərşənnbələrdə 

yandırılan tonqalların üzərindən atılaraq öz xəstəliklərini, ağırlıqlarını atəşdə yandıraraq məhv 

edirlər. Odyandırma mərasimində belə deyilir: 

Ağırım, uğurum tökülsün, 

Oda düşüb kül olsun. 

Yansın alov saçılsın, 

Mənim bəxtim açılsın.(12, səh 31) 

Kuzey Azərbaycanda isə, “Ağırlığım, uğurluğum odlara” deyə başlanan mahnıda belə 

deyilir:  

Atıl, matıl çərşənbə, 

Bahdım açıl, çərşənbə. 

Ağırlığımı verdim sənə,  

Yüngüllüyü aldım səndən. 

Sarılığımı verdim sənə, 

Qırmızılığını ver mənə. 

Ağırlığım, uğurluğum odlara, 
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Baharda mənlə hoppanmayan yadlara, 

Ağırlığım od olsun 

Odda yanan yad olsun. 

Yaddan yad olar, qohumda dad olar. 

Qohum qohumdur, yamanı da canımdır. 

Aydan arı həlalam, 

Sudan duru cavanam. 

Alovdan atlanmaq gərək,  

Cəfaya qatlanmaq gərək. 

Oddan aman olmaz 

Yaddan qanan olmaz 

Ağrılarım, uğrularım odlara.  

 

Sonuç 

Sonuç olaraq, qeyd etmək istəyirəm ki, azərbaycanlıların ümumiyyətlə, Zərdüştçülük 

ideyalarını daşıyan türk xalqlarının incəsənətində göy cisimləri ilə əlaqədar olan əsasən 

səkkizguşəli ulduzlar, ay və günəşin müxtəlif formalı təsviri geniş yayılmışdır. Baharın şimgəsi 

isə mütləq keçi olmuşdur. Çünki günəş bahar bayramında yəni, 21 martda keçi bürcünə keçir. 

Bu baxımdan Naxçıvanın II Kültəpə qazıntılarından tapılan, miladdan öncə III minilliyin 

sonuna aid olan keramik qabların alt hissəsində təsvir edilən səkkiz guşəli ulduz, günəşin 

şimgəsi olan çərxi-fələk, xaç təsvirləri, səkkizguşəli ulduzlarla bəzənən xalı-xalçalarımız, 

məzar daşları və xalçalardakı ay-ulduz təsvirləri, bu gün Azərbaycanın milli bayrağında olan 

ay və səkkizguşəli ulduz rəsmləri bir daha sübuta yetirir ki, biz qədim dövrlərdən  göydə olan 

Tanrıya sitayiş etmiş və onun şimgəsini hər zaman özümüzdə damğa kimi gəzdirmişik. 

Təsadüfi deyildir ki, Oğuz xanın övladlarından birinin adı Gün Xan, o biri isə Ay Xan idi. 

 

 

 O ki qaldı Novruzun simvollarından biri olan buğdadan cücərdilən səməni bitkisinə, bu 

bitki qədim Zərdüştçülükdə əkinçilik kultu ilə əlaqədar olub, məhsuldarlığın amili olan bir 

ayindir. Novruz bayramı ərəfəsində bir çox mərasimlər keçirilir ki, bunlardan biri də xeyir ilahı 

olan Hörmüzün şərəfinə Zərdüşt kahinləri və zərdüştçülüyü qəbul edən insanlar tərəfindən 

oxunan himnlərdir ki, onun da adı “maqam”dır. Yəni, maqların oxuduqları himndir. 
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II Kültəpədən tapılmış, oturacağında 

ulduz təsviri olan gil qab (V.Əliyev) 

 

  

 
Qədim dövr keramik qablar üzərində əks olunan 

Günəşin təsviri (R.Əfəndiye, T.Əfəndiyevin “Xalq naxışları” 

Kitabından) 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı 

 

 

 

Beləlikə yuxarıda gətirdiyimiz artifaklar və dəlilər sübüta yetirir ki zərdüştlük Manna 

dövlətində yaranmış,  Midiyada və Atropatena  dövlətində kahin Atropatın vaxtında 

qanuniləşmişdir. Əhəmənilərin Midiyanı zəbt etdiyi zaman dərilər üzərinə köçürülmüş, mətnlər 

Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən yandırılmışdır. Zərdüştliyin müqəddəs kitabı Avesta və 

yaxud zənd Avestanın adının nə zaman yarandığı və harada yarandığınıda Polşa alimi 

Kassoviçin tədqiqatlarında öyrənmək olur. O XVIII ci əsr Fransa alimi  Düperron Anketilin 

“Zəndavesta üzərində düşünürkən” kitabının ilk vətəninin hansı dildə yazıldı və adı ilə bağlı 

qarşısına bu sualları verir.  

Zəndin dil qədim fasrların dili idimi?  

Onun ilk vətəni hara idi?  

Bu adı o haradan alıb? ( 15. XVII-XVIII)  

Alim bu sualın cavabında qeyd edirki Zəndavesta kitabı fars tayfaların hələ müəyyən olmadığı 

vaxta aiddir. Və ola bilər ki hələ o vaxt ayrıca ari tayfaları yox idi. Onların bir qismi Hindistanda 

fəth edilib xüsusi vətəndaşlığı və mədəniyyətinin əsası qoyulmuş olan Himalaydan gəlmiş digər 

qismi isə Canub Asiyada qalmışlar.  K.Kassoviç daha sonra yazır ki, zəndcə adlandırılan 

Zəndavesta sözlərinə kitabələrin heç birində rast gəlirmir. Ankidilinin fikrinə görə mürəkkəb 

söz olan zəndavesta yəgin ki qanunların yozumu və yaxud onun şərhi deməkdir. O bir daha 

qeyd edir ki Zəndavesta adı ilə məşhur olan kitabın dili qədim farsların adı deyil. İran 

hökümdarların adı olan Pars sözünün özünə belə fars kitabələrin heç birində rast gəlirmir. 

Zəndavestanın dili Himalay arilərinə qədərki ümumi dildə deyildi, müasir alimlərin ədalətlə  
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adlandırdığı qədim fars dilidə kitabənin dilinin müqayisəsi aşkar edir ki, bu dil yenədə qədim 

İran həyatının çox dövrlərini səciyyələndirə bilmir. (15. XVII-XVIII) 

Məlumdur ki e.ə. IV əsrin son rübündə yunan alimi Feopomp Makedoniyalı   İsgəndərin 

tapşırığı ilə zərdüştlik dininin qədim kitablarını öyrənirdi. Plini məlumat verir ki zərdüştlik 

dininin ən yaxşı bilicilərindən biri olan Hermippin  (e.ə III əsr) sözlərinə görə zərdüşliyin 

müqəddəs kitabları 2 milyon misradan ibarət imiş. Sasani hökümdarı I Şapur isə Avestanın 

əslini itirmişdir. Dekart isə iddia edirdiki  Avestanın ayrı-ayrı hissələrini qədim yunan dilinə 

tərcümə etmişdir. Güman etmək olar ki Avestanın ilkin mətni yunan dilində saxlanmışdır.  

Feopomp üçün öyrənmə obyektinə çevrilmişdir. Zərdüştlik kitabının yazılı mətnlərinin 

mövcudluğu nəyin ki qədim yunan müəllifi Pavsaninin zərdüşt kahinlərinin kitabı avazla 

oxuduqlarını yada salır. Sokrat dövründə zərdüştliyin lokiyaların olması haqqında məlumatlar 

da bunu təstiqləyir. Herodotun qurban verirkən maqların teoqonik nəğmələr oxuması haqqında 

ki məlumatıda qatlarda Avestanın bir qismi yazılı mətninin olmasını göstərir. Avetsanın ayrı-

ayrı hissələrinin mətni Əhəmənilər hakimiyyəti dövründədə mövcud olduğu məlumdur. Lakin 

təqdiqatcılar belə hesab edirlər ki 350 mindən  artıq sözü ola bilməyən Avestanın mətnləri e.ə. 

I ci əsrdə artıq kodifikasiya olmuşdur. Güman edilir ki Avesta IV cü əsrdə Atropatenada ali 

kahin Aturpat Mahrspandan tərəfindən tam qanunlaşdırılmışdır. Sasanilər dövründə bərpa 

olunmuş Avestanın 20 kitabı IX cü əsrin zərdüştlik əsəri Denkartdan məlumdur. Bu kitabların 

qısa icmalı Avestanın öz mətni üzrə deyil , Avetsanın pəhləvi dilinə tərcümə əsasında 

hazırlanmışdır. Hindistan parsları zərüştlik dininin müqəddəs kitablarının mövcudluğu 

haqqında Avropaya yanlız XVII ci əsrdə məlumat vermişlər. K.Kossoviç Avetsanın yazıldığı 

əlifbadan bəhs edərkən yazır ki “ Sasanilərin işlətdiyi əlifba semit əlifbası idi hansı ki, bu əlifba 

akkat, hett və hurritlərə aid idi”. Semit əlifbasını isə onlar topladığı kitabələr vasitəsi ilə 

almışlar. Sasanilır artıq çoxdan qəbul və vərdiş etdikləri yad əlifbanı farslara məcbur qəbul 

etdirmişlər. Sasanilərin bu qəbulu isə farsları mədəniləşdirirdi. Sovet dövründə Azərbaycanın 

tanış alimi Avestaşunas Elməddin Əlibəyzadənin fikrinə görə  Avesta kitabın ilk nüxsələri 

güman ki şummer-babil yazının təsiri ilə yaranmış əlifbada yazılmışdır və o dövrdə bunun əsas 

səbəbi şummer mixi-ox şəkilli yazısı dövrün məşhur yazısı imiş və bir çox xalqlar ondan 

istifadə edib. (16, s.35).  

F.Deliçin yazdığına görə Xananın və hətta Kiprin böyük adamları Babil dilini işlədiblər, yazılı 

işarələrini  və yazılarını babillərin gil lovhəciklərinə oxşadıblar:deməli,  Babil dili Dəclə və 

Fəratdan Nilədək diplomatik əlaqələrdə rəsmi dil olub, bu sübut edir ki , Babil mədəniyyəti və 

ədəbiyyatı m.ö. 2200-cü ildən 1400-cü ilə və daha sonralaradək hər sahədə üstünlük təşkil edib. 

(17, стр.11). Əhəmənilərin də mixi yazılardan istifadə etdiyini isə Persopolisdəki yazıdan 

bilmək olar. Burda mixi yazı ilə üç dildə(fars, elam, babil) belə yazılmışdır “Kserks böyük 

hökmdar, hökmdarlar hökmdarı, hökmdar Daranın oğlu, Əhəməni”(18, стр.73). Elize Reklü 

persopol kitabəsindəki babilcə olan yazıların hansı dilə daha yaxın olduğunu belə izah edir: “Üç 

dildə olan bu yazılarda biz iniyədək yazılı daş divarlarda fars dilindən sonra ikinci yerdə duran 

hansısa iltisaqi dilə rast gəlirik, necə ki, bir sıra mütəxəssislərin fikrinə görə, düşünmək olar ki, 

bu dil türk dlinə uyğundur – bu dil ( Midiya və ya yeni anzanit?) xalq dili olub keçmiş Midiya 

imperiya ənənələrində daha artıq fəxri yeri tutmuş olan qabaqki babil dilidir”. “Şpigelin 

xatırladığı kimi, tədqiqatçılar qədim Midiyanın iki bölgəsində məhz ölkənin qədim əhalisinin 

danışdığı, ariləri əsarət altına almış olan, şübhəsiz, turan mənşəli bir dildə yazılmış kitabələr 

olduğunu da qeyd edirlər”.(19, s.394-395 ). 
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İndidə bir neçə kəlimə yuxarıda qeyd edilən kimi Mövsüm Faninin yazdığı zərdüştçülərin 7 

ulduzun şərəfinə yaratmış olduqları yeddi ibadətqahdan danışaq, hansıki həm bir birindən 

rənglərinə görə seçilirdi , həmdə onların içərisində müxtəlif formalı antro-zooformaya malik 

olan heykəllər yerləşirdi. Bizim araşdırmalarımızın nəticəsində hər bir planetin özünə məxsus 

olan  heykəllərin formalarını özündə əks etdirən və bugünə qədər Azərbaycan xalqının ağlında 

qalan obrazlarının XIX cu əsrə aid Təbrizin ev xalçalarının birinin üzərində əks edilməsidir.  

Baxmayaraq ki bu xalçada planetlərin adları fars dilində yazılmışdır ancaq onlar qədim dövrə 

aid Mannada ibadətqahları olan obrazların prototipini tam əks etdirir.  

Mannada və sonra isə Midiyada belə ibadətqahların olmasını sübuta yetirən mənbələrdən biridə 

Herodotun “Tarix” kitabıdır.  İlk Midiya kralı Deyok üçün tikilən saraydan bəhs edən Herodot 

yazır: “...Deyok  əmr etdiki midiyalılar Akbatan adlanılan həmən bu şəhərdə ona - hökmdara 

layiq olan ev tiksinlər. Midiyalılar onun tapşırığını yerinə yetirərək böyük bir ərazidə saray 

tikdilər... Sonra o əmr etdiki bu sarayı çox möhkəm qala divarları ilə əhatə etsinlər. Bu divarlar 

üzzüy kimi bir-birinin üzərində dayanırdılar. Ona görəki buranın özü yüksəklikdən ibarərt idi. 

Bir-birinin üzərində dayanan üzzüyə oxşar divarların sayı 7 idi. Və ən sonuncuda saray və 

xəzinə yerləşirdi. Divarın ən böyüyü Afinadaki saraya bənzəyirdi. Bu tikilinin birinci divarın 

bayır tərəfdən rəngi ağ, ikinci divar qara , üçüncü divar al-qırmızı, dördüncü mavi, beşinci açıq 

surik rəngində idi( açıq qırmızı) , digər sonuncu divarların dişcikləri isə biri gümüş obiri isə 

qızıl rəngdə idi.” (20, s.54).  

Herodotun Midiyanın Akbatan indiki Həmədan şəhərində sarayının divarlarının dişçiklərinin 

yeddi rəngi zərdüştçülüyün əsasını təşkil edən yeddi ulduzun rəngərini özündə əks etdirməsi 

hələ o dövrdə farsların Cənub Azərbaycan ərazisinə gəlmələrindən çox çox öncə yayıldığını 

sübüta yetirir. Halbuki farsların və yahud hindlilərin o əraziyə gələrkən bu zərştçülük dininin 

adət-ənənələrini bıyənmədiklərini sübut edən faktlar yenədə elə Herodotun kitabında öz əksini 

tapmışdır.  O farsların adət-ənənələrindən danışarkən aşağıdakiləri yazır: “Bütlər yaratmaq, 

ibdətqahlar tikmək və  mehrablar yaratmaq  farslarda qəbul olunmurdu və bu işi kim görürdüsə 

onları axmaq adlandırırdılar. Onlar ellinlər kimi insanabənzər allahları ağıllarına gətirmək 

istəmirdilər. Onlar açıq havada qurban kəsmə mərasimi keçirdir. Günəşə, aya, torpağa, atəşə, 

suya və küləyə qurban kəsirdilər. Yeganə olaraq Afroditanı Assuriyadan və ərəblərdən 

götürərək ona hörmət edir və farsca “Mitra” adlandırırdılar ” (20, s.71). 

    Sonuc olaraq bugün dünyada iki nüsxədə qalmış və zərdüştçülüklə atəşpərəstliyin sintezini 

özündə əks etdirən Avestanın nüsxələrindən bəhs edən Merry Boysun fikirlərini qeyd etmək 

olar ki, onun fikrinə görə Avestanın əsas hissəsi , qatları daha qədim dövrlərə aid olub, tunc 

dövrünün sonları və dəmir dövrünün əvvəllərinə aiddir. Onu yaradan toplumun esas əmək 

fəaliyyəti heyvandarlıq olmuşdur  halbuki eradan əvvəl II 

ci minilliyin 

sonu I ci 
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minilliyin əvvələrində artıq bura gələn  İran tayfaları artıq əkinciliklə və oturaq həyatla məşğul 

olmuşlar.  

    O ki qaldı İran tayfalarına, onlar “zərdüştcülük” adlanan müqəddəs kitabı özlərinin adət-

ənənələrinə uyğunlaşdıraraq ona   məzdəkizm ideyaları ilə bərabər, Sasanilər dövründə 

zərdüştlük adı altında atəşpərəsyliyi gətirmişlər. Siz şəhərində (Həmadanda yaxın) mövcud olan 

zərdüşt məbədlərinin daxilində atəş saxlayaraq ona sitayiş etmişdirlər. Sasan hökdarları 

Mədaindən payi-piyada gələrək həmin məbədlərdə (əstafurullah ) allah hesab etdikləri 

müqəddəs atəşə sitayiş etmişlər.  

    

Qədim tarixə malik olan və bugün bizim bayram kimi keçirtdiyimiz Baharın gəlişini özündə 

əks etdirən bayramı, hansıki 21 martda gecə ilə gündüz bərabər olur, Sasanilər o dövrdə Həft-

Peykər” (“Yeddi ulduz”) xalçası. Heris 1880 ci il. “Novruz” adı altında ki bayramı əslində 

payızda keçirtmişlər. Bunu Merry Boys da təsdiq edir və hətta  öz kitabında qeyd edir ki Yezd 

şəhərinin bəzi insanları çox narahat olmuş və belə bir fikrə gəlmişlər ki qədim dövrlərə 

əsaslanan bu bayramın vaxtını dəyişərək 1 martda keşirtsinlər amma halbuki 1940 cı illərdə 

İrandaki zərdüştçülərin böyük bir hissəsi bu bayramı iyulda hətta avqustda keçirdirmişlər. 

(21,s.263-264). 
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ÖZET 

Yüce Allah’ın yaratmış olduğu varlıkların her birisi kendilerine özgü özellikler taşımaktadırlar. 

Canlı-cansız pek çok varlığın yer aldığı kâinat, birbirinden çok farklı özelliklere sahip 

mahlûkatla doludur. İsimlerini ve türlerini dahi duymadığımız nice varlıklar bulunmaktadır. 

Bu varlıkların önemli bir kesimini melekler teşkil eder. Hatta Meleklere iman konusu inancının 

temel ilkelerinden bir tanesidir. Meleklerin nurdan yaratıldıkları Allah’a isyan etmedikleri dile 

getirilen bir husustur. Meleklerin insanlar tarafından görülüp görülmediği ya da 

görülemeyeceği konusu İslam düşünce tarihi boyunca tartışıla gelmiştir. Meleklere imanın 

insan hayatındaki etkileri ise üzerinde durması gereken ayrı bir konudur. 

Bir yandan Meleklerin görevleri ya da fonksiyonları noktasında bilinmesi gereken bir takım 

hususların olduğu ifade edilirken; diğer yandan görünmedikleri gerekçesiyle kimi kesimler 

tarafından inkâr edildikleri de bir vakıa olarak ortada durmaktadır. Bütün bu tartışmalar dikkate 

alındığında konunun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  

Biz bu çalışmamızda meleklerin varlıklarını, özelliklerini ve insan hayatındaki yerini 

irdelemeye çaba göstereceğiz. Ayrıca klasik ve güncel kaynaklar ışığında konuyu bilimsel bir 

yaklaşım içerisinde ele almaya gayret edeceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Melek, Gayb, İman Esasları, Amentü Esasları, İtikad. 

___________________________________________________________________________ 

 

GİRİŞ 

Yüce Allah’ın yaratmış olduğu varlıkların her birisi kendilerine özgü özellikler taşımaktadırlar. 

Canlı-cansız pek çok varlığın yer aldığı kâinat, birbirinden çok farklı özelliklere sahip 

mahlûkatla doludur. İsimlerini ve türlerini dahi duymadığımız nice varlıklar bulunmaktadır. 

Bu varlıkların önemli bir kesimini melekler teşkil eder. Hatta Meleklere iman konusu inancının 

temel ilkelerinden bir tanesidir. Meleklerin nurdan yaratıldıkları Allah’a isyan etmedikleri dile 

getirilen bir husustur. Meleklerin insanlar tarafından görülüp görülmediği ya da 

görülemeyeceği konusu İslam düşünce tarihi boyunca tartışıla gelmiştir. Meleklere imanın 

insan hayatındaki etkileri ise üzerinde durması gereken ayrı bir konudur. 

 

1.MELEKLERE İMAN 
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Meleklere iman konusu inancımızın temel esaslarından biridir. Vahye aracılık edenin melek 

olduğu göz önünde bulundurularak meleklere iman konusu Allah’a imandan sonra ikinci sırada 

yer alır ve peygamberlere iman konusundan önce yer alır.  

Meleklere iman ile ilgili olarak Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “O peygamber de 

Rabbinden indirilene iman etti, meleklerde… Onlardan her biri Allah’a onun meleklerine 

kitaplarına ve peygamberlerine inandı. (Bakara, 2 /285)  

Meleklere iman hususu ayetle sabit olduğu için meleklere inanmayan dinden çıkar; nitekim 

yüce Allah şöyle buyurur: “Kim Allah’ı meleklerini kitaplarını peygamberlerini ve ahiret 

gününü inkâr ederek kafir olursa, muhakkak ki doğru yoldan uzak bir sapıklıkla sap gitmiştir. 

(Nisa, 4/136). 

 

2.MELEKLERİN MAHİYETİ 

Allah tarafından yaratılmış çeşitli şekillerde görülebilen, zor işleri gücü yeten, erkeklik ve 

dişilikleri olmayan ve Allah’a itaatten ayrılmayan latif varlıklardır. 

Meleklerin neden yaratıldığını dair Kur’ân-ı Kerim’de herhangi bir bilgi yoktur, ancak hadis-i 

şerif’te: cinlerin ve şeytanların ateşten, Hz. Âdem’in Kur’an’da bildirildi gibi toprak ve 

çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığını bildirilmiştir. Kur’an’da Meleklerin insanlardan 

önce yaratıldıkları, güçlü ve kuvvetli oldukları, Allah’ın hitabını muhatap olup O’nunla 

konuştukları ifade edilir.  

Kuran ve hadislerde yer alan meleklerle ilgili bilgiler gözü önünde bulundurulduğunda 

meleklerin soyut varlıklar değil hayatta mevcut olan gerçek varlıklar olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yüzden kelâm âlimleri özellikle meleklerle ilgili olarak görülmeyecek kadar latif olup 

mekânda yer tutan varlıklar olduğunu söylemişlerdir. İslam filozofları ise onları bilgi ve kuvveti 

insanlardan daha üstün fakat mekânda yer işgal etmeyen soyut varlıkları olarak 

nitelendirmektedirler. Selefi ye alim ölen varsa ise meleklerin gaybî varlıklar olduklarını 

mahiyetlerinin bilinemeyeceğini bu nedenle onlara inanmanın ötesinde bir külfet altına 

girmemenin gerektiğini ifade etmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’den meleklerin tasviriyle ilgili olarak 

kullanılan en açık ifade onların kanıtı oldukları hususudur.  

Meleklerin mahiyeti ile ilgili olarak Hz. İbrahim’e görünüşü şu şekilde ifade edilir: “And olsun 

ki elçilerimiz İbrahim’e müjde getirdiler de selam dediler o da selam dedi ve beklemeden 

kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve 

kalbine bir korku girdi. Dediler ki: Korkma çünkü meleğiz.” (Hûd, 12/69-71). 

 

3.MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ 

Yukarıdaki bilgiler de dikkate alınarak meleklerin özellikleri şöyle özetlenebilir: 

a.Nurdan yaratılmış, mekânda yer tutan gerçek latif varlıklardır.  

b.Erkeklik ve dişilikleri söz konusu değildir. 

c.Yeme ve içme durumları yoktur. 
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d.Allahın izni ve emriyle farklı şekillere bürünebilirler. 

e.Allah’ın emrinin dışına çıkmazlar, itaatkar varlıklardır. 

f.Normal şartlarda peygamberler dışındaki insanlar tarafından gözle görülmezler. 

g.Gaybı bilmezler; çünkü gaybı bilmek sadece Allah’a mahsustur.  

 

4.MELEKLERİN SAYISI 

Meleklerin sayısının ancak Allah bilir. Meleklerin sayısıyla ilgili olarak Kuran-ı Kerim’de ve 

Hadis-i Şeriflerde herhangi bir bilgi yoktur. Bildiğimiz tek şey, onların sayısını çok 

olduğudur.  

 

5.MELEKLERİN ÇEŞİTLERİ 

Melekler bulundukları yer ve yön itibariyle “Arşî” ve “Semavî” olarak sınıflandırılır. Arzî 

melekler yeryüzü melekleridir; genellikle yeryüzünde bulundukları için bu ismi almışlardır. 

Semav+i melekler gökte bulunan meleklerdir. Nitekim Kur’ân-ı Kerimde: “Biz elçiler senin 

Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz.” buyurulur. (Meryem, 19/64).  

Meleklerin çoğunluğu semada yer alır. Ayrıca “Arşî” melekler vardır ki, bunlar arşta bulunan 

meleklerdir.  

 

6.MELEKLERİN GÖREVLERİ 

Melekler görebilir yönünden şöyle sıralanabilir: 

6.1. Cebrail: Büyük meleklerden bir tanesi olup vahyi getirmekle görevlidir. Cebrail sözcüğü 

Allah’ın kulu ve kuvveti anlamına gelir. Bu isim, O’nun yenilmez bir kuvvet ve Allah katında 

büyük bir makam sahibi olduğunu ifade eder. Meleklerin efendisi olma hasebiyle “Seyyidü’l-

melâike” olarak da anılır. Ayrıca, Kur’ân’da Cebrail için; Ruh, Ruhu’l-kuds, Resul-i Kerim ve 

Cibril gibi isimlerin de kullanıldığını görmekteyiz. Ona Namus-u Ekber de denilmektedir. 

6.2. Mikail: Dört büyük melekten biri olup kâinat olaylarıyla yaratıkların rızıklarını idare 

etmekle görevlidir.  

6.3. İsrafil: Büyük meleklerden biri olup Sûr’a üfürmekle görevlidir. Bu görev iki defa 

gerçekleşecektir; birinci üfürüşte -Allah Taala’nın diledikleri dışında- gökte ve yerde ne varsa 

hep dehşetinden sarsılacak ve ölecektir. İkinci üfürüşte ise bütün mahlukat tekrar dirilecek ve  

kabirlerinden kalkıp mahşer meydanına koşacaklardır.  

6.4. Azrail: Büyük meleklerin dördüncüsü olan Azrail’in görevi canlıların ruhunu almaktır. Bu 

yüzden ona “ölüm meleği” de denir. “De ki: ‘Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı 

alacak.” (Secdei 32/11). Kuşkusuz, can almakla görevi melekler temiz ve pak kişilerin ruhunu 

alırken onlara selam vererek: “Haydi yaptıklarınıza karşılık Cennete girin, derler.” (Nahl, 

16/32)  
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6.5. Kiramen kâtibîn: Bunlar iki melek olup biri insanın sağında diğeri solunda bulunur. 

Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve eylemleri tespit gidip kayıt altına 

almakla vazifelidir. Kur’ân-ı Kerim’de bu iki melekle ilgili olarak şöyle buyrulur: “And olsun 

insanı biz yarattık, nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Çünkü biz ona şah 

damarından daha yakınız. Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan onun amellerini 

tespit etmekte olan iki de melek vardır. O, bir söz atmaya dursun mutlaka yanında hazır bir 

gözcü vardır.” (Kaaf, 50/16). Bu meleklere “hafaza melekleri” de denilmektedir. Nitekim yüce 

Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz onların, içlerinde gizlediklerini ve aralarındaki fısıltıları 

işitmiyoruz mu sanıyorlar? Hayır, işitiyoruz. Onların yanında da bizim elçilerimiz hafaza 

melekleri de var, yazıyorlar.” (Zuhruf, 43/79). Bu melekler, insanların iyi ve kötü işlerini tespit 

edip yazdıkları için, ahiret günü hesap sırasında da yapılan işlere şahitlik ederler. 

6.6. Münker ve Nekir: Kabir sorgusu ile görevli iki melektir. “Bilinmeyen”, “tanınmayan”, 

“değişik kıyafette olan” anlamındaki münker ve nekir, mezardaki ölüye hiç görmediği bir 

şekilde görünecekleri için bu isimle adlandırılmışlardır. Bunlar kabirde ölülere: “Rabbin kim?”, 

“Peygamberin kim?”… şeklinde sorular soracaklar ve gerektiğinde ölüye iyi veya kötü 

davranacaklardır. 

6.7. Hamile-i Arş: Bunlar arşı taşıyan meleklerdir. Arşın etrafını donatan bu meleklerin sayısı 

ise pek çoktur ve sayılarını ancak Allah bilir.: “Arşı yüklenen bir de onun etrafında bulunan 

melekler Rablerini överek tesbih ederler ona iman ederler. (Mümin, 40/7).  

6.8. Hazene-i cennet ve cehennem: Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli olan 

meleklerin genel ismidir.  

Cennet görevlileri olan melekler, cennetlikleri kapıda beklerler ve Kur’ân’ın tabiriyle onları: 

“Sabrettiğiniz karşılık sizlere selam olsun” (Ra’d, 13/23) müjdesiyle karşılarlar…  

Ccennet meleklerinin başkanına “Rıdvan” adı verilir. 

Cehennem melekleri olan zebaniler de kâfirler cehenneme varınca onları karşılayacaklar ve 

onlara azap edeceklerdir…  

Cehennem görevlilerinin başkanına da Malik adı verilir. 

Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktır: “Ey iman edenler, gerek kendinizi gerek ailelerinizi 

öyle bir ateşten koruyun ki onun yakacağı insanlarla taştır; onun üzerinde iri gövdeli sert 

tabiatlı melekler vardır. Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye 

görevlendirilirlerse yaparlar”. (Tahrim, 66/6) 

6. 9. Mukarrabun Melekler: Allah Taala’ya en yakın bulunan son derece şerefli meleklerdir: 

“Ne İsa Mesih ne yakın melekler, Allahın kulu olmaktan çekinmezler” (Nisa, 4/172) ayet-i 

kerimesinde bu meleklerden söz edilmektir.  

Bunların dışında ayrıca şu meleklerden de bahsedilebilir: 

a)İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden melekler, 

b)Dua eden melekler, 
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c)Namaz kılanların Fatiha’sına “âmin” diyen melekler, 

d)Her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olan melekler, 

e)Kur’an okunurken yeryüzüne inen melekler, 

f)Müminlere sebat ilham eden melekler, 

g)Zikir ve ilim meclislerini takip eden melekler, 

h)Başta alimler olmak üzere ehl-i imana rahmet okuyan ve cennetle müjdeleyen melekler. 15. 

Sokakları yolları dolaşıp sikilmek istediğini arayan melekler 16. Melekler müminlere özellikle 

alim olan müminlere rahmet okurlar.17. rler.18. Melekler müminlerin cennetle müjdelerler. 

 

SONUÇ 

Yüce Allah’ın yaratmış olduğu varlıkların her birisi kendilerine özgü özellikler taşımaktadırlar. 

Canlı-cansız pek çok varlığın yer aldığı kâinat, birbirinden çok farklı özelliklere sahip 

mahlûkatla doludur. İsimlerini ve türlerini dahi duymadığımız nice varlıklar bulunmaktadır. 

Bu varlıkların önemli bir kesimini melekler teşkil eder ve bunların varlığına iman etmek İslam 

inancının temel ilkelerinden bir tanesidir. Meleklerin nurdan yaratıldıkları Allah’a isyan 

etmedikleri dile getirilen bir husustur. Meleklerin insanlar tarafından orijinal hallerinde görülüp 

görülmediği ya da görülemeyeceği konusu İslam düşünce tarihi boyunca tartışıla gelmiş ve 

peygamberler dışındaki insanlar tarafından görülmedikleri kanaatine varılmıştır.  

Sayılarını sadece yüce Allah’ın bildiği melekler nurdan yaratılmış varlıklar olup çeşitli görevler 

ifa etmektedirler. Yeme içmeleri, erkeklik dişilikleri söz konusu değildir.  
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PEYGAMBERLERE İMAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 

Harran Üniversitesi 

ÖZET 

Yüce Allah insanlara çok büyük bir değer vermiş, Kur’an-ı Kerim’de de bu değeri 

vurgulamıştır. Bu bağlamda bir ihsan ve ikram olarak insanoğluna yol göstericiler 

görevlendirmiş; onlarla birlikte adeta birer hayat rehberi ve kaynağı niteliğinde kutsal metinler 

göndermiştir. Böylece insanoğlunun hayatını nasıl düzenleyeceği ve nasıl hareket edeceği ile 

ilgili nizamnamelere kavuşmuştur.  

Yüce Allah, özellikle herhangi bir topluluğa peygamber göndermeden onları 

cezalandırmayacağını belirterek her topluma peygamberler gönderdiğini ifade buyurmuştur. 

Peygamberlerin çok sayıda oldukları bir gerçek olmakla birlikte kesin sayıları ilgili bilgiye 

ulaşmak son derece zordur. Ancak çok sayıda peygamberin geldiği bir vakadır.  

Peygamberlere iman konusu İslam inancının temel esasları içerisinde yer alır. Dünden bugüne 

insanlık tarihi içerisinde zaman zaman peygamberlerin gereksiz olduğuna dikkat çeken ya da 

varlıklarını kabul etmeyen kesimler olduğu gibi peygamberlerin olmazsa olmaz bir fonksiyon 

icra ettikleri de belirtilmiştir. Bu yüzden peygamberlere iman konusu iman etme ya da etmeme 

arasında gelgitler yaşamış ve insanlar zaman zaman eksik bilgilendirme sonucunda bir takım 

yanlışlara yöneldikleri bilinmektedir.  

Unutulmamalıdır ki; peygamberlerin beşeri yönleri olduğu gibi risalete dayalı kimlikleri de 

vardır. Hz. Âdem den başlayıp Hz. Muhammed’e kadar devam eden peygamberlik kurumu çok 

sayıda peygamber barındırmakta ve her birisinin yüce Allah tarafından ayrı bir destek ve 

takviyeyle takviye edildikleri ifade edilmektedir. Peygamberlere destek sadedinde yüce Allah 

her bir peygambere kendi döneminde ne tür meşguliyetler revaçta ise o nevi mucizeler verilmiş 

ve onları teyid etmiştir.  

Biz bu çalışmamızda insanların peygamberlere olan ihtiyacını, peygamberlik kurumunun 

özelliklerini, peygamberlerin vasıflarını, peygamberlerin risalet ve beşeri yönlerini klasik ve 

çağdaş veriler ışığında anlatmaya gayret edeceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Nübüvvet, Risalet, Peygamberlik, Tebliğ, Çağrı. 
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GİRİŞ 

Peygamberlere iman konusu İslam inancının temel esasları içerisinde yer alır. Dünden bugüne 

insanlık tarihi içerisinde zaman zaman peygamberlerin gereksiz olduğuna dikkat çeken ya da 

varlıklarını kabul etmeyen kesimler olduğu gibi peygamberlerin olmazsa olmaz bir fonksiyon 

icra ettikleri de belirtilmiştir. Bu yüzden peygamberlere iman konusu iman etme ya da etmeme 

arasında gelgitler yaşamış ve insanlar zaman zaman eksik bilgilendirme sonucunda bir takım 

yanlışlara yöneldikleri bilinmektedir.  

Unutulmamalıdır ki; peygamberlerin beşerî yönleri olduğu gibi risalete dayalı kimlikleri de 

vardır. Hz. Âdem den başlayıp Hz. Muhammed’e kadar devam eden peygamberlik kurumu çok 

sayıda peygamber barındırmakta ve her birisinin yüce Allah tarafından ayrı bir destek ve 

takviyeyle takviye edildikleri ifade edilmektedir. Peygamberlere destek sadedinde yüce Allah 

her bir peygambere kendi döneminde ne tür meşguliyetler revaçta ise o nevi mucizeler verilmiş 

ve onları teyid etmiştir. 

1.PEYGAMBERLERE OLAN İHTİYAÇ 

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, onu yeryüzüne göndererek adeta orada bulunan 

mahlukata hizmet sunması için görevlendirmiştir. Yüce Allah insanları çok sevdiği için 

merhamet ve şefkati gereği kendilerini başıboş bırakmamış; kitaplar ve peygamberler 

göndermek suretiyle, iyiyi kötüden ayırt etmelerine yardımcı olmuştur. Zaten insanın bu 

özelliği kendisini diğer mahlukattan ayıran en önemli özelliktir. 

İnsanoğlu sahip olduğu bu özelliklerinden dolayı ayrıcalıklı bir konumda olmuş akıl ve irade 

ile bezenmiş ve çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Nitekim insan şefkat ve acıma gibi 

özellikleri taşımanın yanı sıra öfke nefret gibi özelliklere de sahiptir. İşte bu yüzden insanın 

rehber ve yönlendiriciye ihtiyacı vardır; çünkü her ân için yanılabilme ihtimali söz konusudur. 

Bu yüzden insan yüce yaratıcı bulabilecek bir donanıma sahip ise de onu daha yakından tanımak 

ve ona karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmek için kitapların desteğine ihtiyacı 

vardır. 

2.PEYGAMBERLERİN GEREKLİLİĞİ 

Peygamberlere iman, Allaha imanın gereğidir. Onun varlığını inananlar şunu bilirler ki Allah 

evren ve onun önemli bir parçası olan insanı yaratıp öyle başıboş bırakmış olamaz. Yüce Allah 

yarattığı kâinatın bir parçası olan insanı kendi başına boş bırakması, O’nun hikmetine uygun 
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düşmez. Bu yüzden o akıl edip düşünen bir varlık olarak yarattığı insana bu özellikleri gereği 

bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsanın, kendi yaratılış amacını ve bu amaç 

doğrultusundaki sorumluluklarını bilip öğrenmesi için de yüce Allah, ona lütfunun bir gereği 

olarak peygamberler göndermiştir; çünkü insan tek başına akıl ile bütün sorumluluklarını 

eksiksiz olarak kavrayamaz. 

3.PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLİŞ AMACI 

Peygamberlerin gönderiliş amacı Kuran-ı Kerim’de şöylece açıklanmaktadır: “Başlangıçta 

insanlar tek bir topluluk oluşturuyorlardı; ancak aralarında ayrılıkların çıkması üzerine Allah, 

müjdelemek ve uyarmak üzere peygamberler göndermiş de onlarla birlikte insanlar arasında 

ayrılığa düştükleri konularda hükmetmesi için gerçeği bildiren kitabı da indirmişti”. (el-

Bakara, 2/213). 

4.PEYGAMBERLERİN GÖREVİ 

Kuşkusuz peygamberlerin elçilik görevlerini belirleyen, onları insanlar içinde seçip gönderen 

yüce Allah’ın ta kendisidir. Yüce Allah bizzat kendisi elçilerini görevlendirmiş ve başlıca 

görevlerini; insanları sadece Allah’a ibadet etmeye çağırmak, onlara doğru yolu göstermek ve 

güzel örnek olmak... şeklinde belirtmiştir. 

5.EYGAMBERLERE İTAAT 

Peygamberlere itaat, Allah’a itaatin bir gereği ve uzantısı olarak gündeme gelir; yani 

peygamberlere itaat etmek Allah’a itaatin bir uzantısıdır. Çünkü onlar, gerçekte Allah’ın 

mesajını insanlara iletmektedirler. Dolayısıyla onlara itaat, risalete itaat demektir. Bütün 

inananlar peygamberler arasında bir ayırım göstermeksizin onların hepsine inanırlar; onlardan 

duyduklarını kabul ederek onlara itaat etmek durumundadırlar. 

Kur’ân-ı Kerim’de “Allah’a ve Peygambere itaat edin” (Âl-i İmran, 3/32) buyurularak bu konu 

net ifade edilir. Gerçekte peygamberler de dâhil bütün müminler, Allah’ın elçileri arasında 

herhangi bir ayırım yapmadan onların hepsine imana ederler, onlardan duydukları hususlarda 

onlara itaat ederler. Nitekim bir Âyet-i Kerime’de şöyle buyurulur: “Elçi Rabbinden kendisine 

n indirilene inanmıştır; müminler de inanmıştır. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine inanmış. Elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. 

Rabbimiz bağışlamanı dileriz; çünkü dönüş sana olacaktır”. (el-Bakara, 2/285 
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6.PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

Peygamberlerin ortak özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

a)Sıdk: Doğru olmak anlamına gelir. Her peygamberin mutlaka doğru sözlü olması gerekir. 

Peygamberler asla yalan söylemezler. Eğer sıdkın zıttı olan “yalan söyleme” özellikleri olsaydı, 

o zaman kendilerine inanın halkın güven duygusunu kaybederlerdi.  

b)Emanet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberlerin hepsi emin, yani güvenilir kimselerdir. 

onlar emaneti asla hainlik etmezler. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Bir peygamber için emanete 

hainlik etmek; bu olur şey değildir” buyrulur.  (Âl-i İmran, 3/61). 

c)İsmet: Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak, masum olmak anlamına gelir. 

Peygamberler özellikle peygamberlikten sonra günah işlemezler. İnsan olmaları sebebiyle 

büyük günah derecesinde olmayan bir takım küçük hatalar yapsalar da onların bu hatası 

Allah’ın kendilerini ikaz etmesi ve ondan vazgeçirmesi ile mutlaka düzeltilir. Peygamberlerin 

bu tür küçük hatalarını zelle adı verilir. 

d)Fetanet: Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları demektir. Bunun zıttı ahmaklıktır ki 

da peygamberler için düşünülemez. Hitap ettikleri kişileri ikna etme bağlamında da 

peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları şarttır. 

e)Tebliğ: Bildirmek, ulaştırmak anlamına gelen bu sözcük terminolojide peygamberlerin 

Allah’tan aldıkları emir ve yasakları ümmetlerine eksiksiz ulaştırmaları anlamına gelir. 

Tebliğin zıttı ketm/gizlemektir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey peygamber! Rabbinden 

sana indirileni tebliğ et”. (el-Maide, 5/ 67). 

7.PEYGAMBERLERİN SAYISI 

Çokluktan kinaye yüz yirmi dört bin ve iki yüz yirmi dört bin rakamları telaffuz edilse de 

peygamberlerin kesin sayısı belli değildir. Ancak Kur’an-ı Kerim de 25 peygamberin ismi 

geçer. Onlar da şunlardır: Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. 

Lût, Hz. İsmail, Hz. İshâk, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz.Eyyûb, Hz. Zülkifl, Hz. Şuayb, Hz. Musa, 

Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, Hz. Yunus, Hz. Zekeriyya, Hz. 

Yahya, Hz. İsa ve Hz. Muhammed. (Aleyhimussalatu vesselam) 
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8.HZ. PEYGAMBER’İN ÜMMİLİĞİ 

Halk arasında “ümmi” okuma yazma bilmeyen şeklinde anlaşılsa da doğrusu “ek bir öğrenim 

görmeyen” anlamında değerlendirilmesi daha doğrudur. Zira Peygamberimizin geldiği 

dönemde insanların şiir ve edebiyatta çok üst düzeyde olmaları, okuma yazma bilmeyen bir 

toplum olduğu teziyle ile çelişir. Hatta “ümmi” sözcüğünü anneye (ümm) nispet ederek 

değerlendirmek daha doğru olur, yani anneden doğduğu şekliyle ekstra bir eğitim görmemiş 

anlamına gelir yoksa okuma yazma bilmeyen cahil anlamına gelmez. 

9.RESUL-NEBİ 

Literatürde kendisine yeni kitap ve yeni bir şeriati verilen kimseye resul, diğer peygamberlerin 

getirdikleri mesajları iletmekle görevlendirilen kimseye de nebi denir. Ayrıca resul gönderilen 

anlamına gelir; nebi ise haber veren, bildiren demektir. Dolayısıyla genel kabul gören bu tanıma 

göre her resul, aynı zamanda bir nebi iken; buna mukabil her nebi, resul olmamaktadır. 

10.ÛLÜ’L-AZM PEYGAMBERLER 

Peygamberlik görevi bakımından peygamberler arasında bakımından daha üstün olduğu 

Kur’ân’da vurgulanır. Ûlü’l-azm yani kesin kararlı peygamberlerin sayıları ve kim oldukları ile 

ilgili olarak farklı görüşler ileri sürülmüşse de bunların Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz.  

İsa ve Hz. Muhammed olduğu noktasında genel bir kabul vardır. Bazı ayetlerde bunlardan 

birlikte söz edilmesi bu kanaati pekiştirmektedir. ssirin bunların birlikte zik edilmelerininl azim 

peygamberler olduğu düşüncesine sevk etmiştir. 

11.PEYGAMBERLER İÇİN MÜMKÜN OLAN DURUMLAR 

Peygamberler birer insan olmaları hasebiyle insanların başına gelen durumlar onların başına da 

gelebilir. İnsan olmak bakımından onlarla aramızda hiçbir fark olmadığı için bizim gibi yiyip 

içmeleri, gezmeleri, evlenmeleri, çoluk-çocuk sahibi olmaları, hastalanmaları ve ölmeleri söz 

konusudur. Dolayısıyla bu gibi özellikler, peygamberler hakkında düşünülmesi mümkün olan 

hususlardır. Kur’an-ı Kerim’de: “De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim” buyurularak insanî 

özelliklerine dikkat çekilir. (Kehf, 18/110). 

Başka bir ayet-i kerime’de de şu hususlar vurgulanır: “Muhakkak biz senden önce yemek yiyen, 

çarşılarda yürüyen peygamberler gönderdik. (Furkan, 25/20). 
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Peygamberlerin bir takım hastalık ve sıkıntılarla karşılaşmalarının hikmetleri şu şekilde 

açıklanabilir:  

a.Bela sıkıntı ve musibetlerle karşıya kalan peygamberin Allah nezdindeki makamı daha da 

yükselir, sevabı katlanarak büyür.  

b.İnsanlarda Tevhid akidesini kuvvetlendirir. Zira bir takım mucizeleri ve olağanüstü durumları 

peygamberlerden gören insanlar, onlar hakkında “ilah” olmaları düşüncesine kapılma riski söz 

konusudur. Ancak peygamberlerin hastalıklarını ve eziyetlerini gördüğü zaman bu zan ortadan 

kalkar. Çünkü –haşa- ilah olsalardı kendilerine zararları dokunmazdı.  

c.Peygamberlerin çektikleri eziyeti gören insanlar kendi başlarına gelen hastalık ve sıkıntılarla 

ilgili olarak hem teselli bulurlar hem de sabır gösterirler.  

d.Bu sayede insanlar bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu, ahiretin ise asıl yurt olduğunu 

anlayacaklardır. 

12.PEYGAMBERLERİN İTTİFAK VE İHTİLAF ETTİKLERİ HUSUSLAR 

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelmiş-geçmiş bütün peygamberler, -temel ve asıl 

olması dolayısıyla- itikadî konularda ihtilafa düşmezler. Çünkü itikadî konuların değişkenliği 

ve taaddüdü söz konusu değildir. Ancak peygamberler -detay olması hasebiyle- bir takım ameli 

konularda ihtilafa düşebilirler. Çünkü ümmetler zaman, mekan ve durum itibari ile 

birbirlerinden farklılık gösterebilirler. Yani peygamberler itikatta ihtilafa düşmez muamelatta 

ularda ihtilafa düşebilirler. Başka bir tabirle farklı şeriatlar getirebilirler. 

13.HZ. MUHAMMED’İN ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ 

Hz. Peygamber’in üç ayırıcı özelliği vardır: 

Birincisi; Hz. Muhammed, peygamberlerin en faziletlisidir.  

İkincisi; Hz. Muhammed, bütün beşeriyete gönderilmiştir. 

Üçüncüsü; Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur ve kendisinden sonra peygamber 

gelmeyecektir. Çünkü peygamberlikten amaç insanları hakka davet etmek, dünya-ahiret 

işlerinde insanların faydasına olan hususları onları bildirmek ve gaybi meselelerle ilgili 

akıllarının ermediği hususları onlara anlatmak ve Zzihinlerindeki şüpheleri gidermektir. İşte 
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Hz. Peygamber’in getirdiği Şeriat anlatılan hususların tamamını en üst düzeyde karşıladığı için 

peygamberimizden sonra yeni bir peygamber gelme ihtiyacı yoktur. 

SONUÇ 

Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, onu yeryüzüne göndererek adeta orada bulunan 

mahlukata hizmet sunması için görevlendirmiştir. Yüce Allah insanları çok sevdiği için 

merhamet ve şefkati gereği kendilerini başıboş bırakmamış; kitaplar ve peygamberler 

göndermek suretiyle, iyiyi kötüden ayırt etmelerine yardımcı olmuştur. Zaten insanın bu 

özelliği kendisini diğer mahlûkattan ayıran en önemli özelliktir. 

Peygamberlere iman konusu İslam inancının temel esasları içerisinde yer alır. Dünden bugüne 

insanlık tarihi içerisinde zaman zaman peygamberlerin gereksiz olduğuna dikkat çeken ya da 

varlıklarını kabul etmeyen kesimler olduğu gibi peygamberlerin olmazsa olmaz bir fonksiyon 

icra ettikleri de belirtilmiştir. Bu yüzden peygamberlere iman konusu iman etme ya da etmeme 

arasında gelgitler yaşamış ve insanlar zaman zaman eksik bilgilendirme sonucunda bir takım 

yanlışlara yöneldikleri bilinmektedir.  

Unutulmamalıdır ki; peygamberlerin beşeri yönleri olduğu gibi risalete dayalı kimlikleri de 

vardır. Hz. Âdem den başlayıp Hz. Muhammed’e kadar devam eden peygamberlik kurumu çok 

sayıda peygamber barındırmakta ve her birisinin yüce Allah tarafından ayrı bir destek ve 

takviyeyle takviye edildikleri ifade edilmektedir. Peygamberlere destek sadedinde yüce Allah 

her bir peygambere kendi döneminde ne tür meşguliyetler revaçta ise o nevi mucizeler verilmiş 

ve onları teyid etmiştir.  
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ÖZET 

 

Kitaplara iman konusu inancın ana ilkelerinden birisi olup imanın temel esasları arasında yer 

almaktadır. Buna göre; inanan bir kimse, Peygamberlerin arasında herhangi bir ayırım 

yapmadığı gibi kitaplar arasında da hiçbir ayırım yapmaz/yapamaz. 

Yüce Allah insanlara lütuf ve ikram bağlamında rehber peygamberler gönderdiği gibi yol 

gösterici rehber kitaplar da göndermişti. Yüce Allah’ın kitap ve peygamber göndermesi 

yalnızca O’nun bir ihsanıdır. Böylece insanların dünya ve ahiretlerinde nasıl davranmaları 

gerektiğine dair temel prensipler onları yaratan Rableri tarafından ortaya konulmuş ve insan 

oğlunun başıboş olmadığı da bu vesileyle daha net anlaşılmıştır. Aciz bir yaratık olarak dünyaya 

gönderilen insanoğlu neyin kendisine zararlı veya faydalı olabileceğini sınırlı aklıyla tamam 

anlayamaz. İşte tam bu noktada peygamberlerin devreye girdiği ve halkı ilahi mesajlarla Hakk’a 

davet ettikleri izahtan vareste bir durumdur. Hangi davranışlarının Allah katında makbul ya da 

merdut olduğunu, neyin haram ya da helal bir özelliğe sahip bulunduğunu kendi bilgisi ile 

çözümleme gücüne sahip değildir. Peygamberlerin yönlendirmelerini kulak vererek hayatını 

tanzim eder ve bu ilkeler doğrultusunda yaşamaya çaba gösterir.  

İlahi kitapların en büyüklerinin dört tane olduğu ve bunların Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur’ân 

olarak vahiy yoluyla geldiği bilinmektedir. Yine malumdur ki, Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. 

Davud’a, İncil Hz. İsa’ya, ve Kur’an’da Hz. Muhammed’e indirilmiştir.  

Yukarıda da ifade edildiği gibi bir ehl-i iman bu kitapların semavî ve ilahî olduklarıyla ilgili 

farklı bir yorum yapmaz ve yapamaz. 

Ancak Kur’ân dışındaki diğer semavî kitaplar zamanla beşerî müdahalelere maruz kalmış ve 

birtakım bozulmalar meydana gelmiştir. Aslında fıtri halde devam eden hangi iş olursa olsun 

beşeri müdahaleyi gördükten sonra iyi sonuç alabilmek neredeyse imkanı açıktır. 

 

Anahtar sözcükler: Kitaplara iman, Tahrif, Peygamberlere iman, Semavî kitaplar. 

 

GİRİŞ 

Yüce Allah insanlara lütuf ve ikram bağlamında rehber peygamberler gönderdiği gibi yol 

gösterici rehber kitaplar da göndermişti. Yüce Allah’ın kitap ve peygamber göndermesi 

yalnızca O’nun bir ihsanıdır. Böylece insanların dünya ve ahiretlerinde nasıl davranmaları 

gerektiğine dair temel prensipler onları yaratan Rableri tarafından ortaya konulmuş ve insan 

oğlunun başıboş olmadığı da bu vesileyle daha net anlaşılmıştır. Aciz bir yaratık olarak dünyaya 

gönderilen insanoğlu neyin kendisine zararlı veya faydalı olabileceğini sınırlı aklıyla tamam 

anlayamaz. İşte tam bu noktada peygamberlerin devreye girdiği ve halkı ilahi mesajlarla Hakk’a 

davet ettikleri izahtan vareste bir durumdur. Hangi davranışlarının Allah katında makbul ya da 

merdut olduğunu, neyin haram ya da helal bir özelliğe sahip bulunduğunu kendi bilgisi ile 

çözümleme gücüne sahip değildir. Peygamberlerin yönlendirmelerini kulak vererek hayatını 

tanzim eder ve bu ilkeler doğrultusunda yaşamaya çaba gösterir. 

 

1.İLAHÎ KİTAPLARA OLAN İHTİYAÇ 
Yüce Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, onu yeryüzüne göndererek adeta orada bulunan 

mahlukata hizmet sunması için görevlendirmiştir. Yüce Allah insanları çok sevdiği için 

merhamet ve şefkati gereği kendilerini başıboş bırakmamış; kitaplar ve peygamberler 
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göndermek suretiyle, iyiyi kötüden ayırt etmelerine yardımcı olmuştur. Zaten insanın bu 

özelliği kendisini diğer mahlukattan ayıran en önemli özelliktir. 

İnsanoğlu sahip olduğu bu özelliklerinden dolayı ayrıcalıklı bir konumda olmuş akıl ve irade 

ile bezenmiş ve çok çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Nitekim insan şefkat ve acıma gibi 

özellikleri taşımanın yanı sıra öfke nefret gibi özelliklere de sahiptir. İşte bu yüzden insanın 

rehber ve yönlendiriciye ihtiyacı vardır; çünkü her ân için yanılabilme ihtimali söz konusudur. 

Bu yüzden insan yüce yaratıcı bulabilecek bir donanıma sahip ise de onu daha yakından tanımak 

ve ona karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmek için kitapların desteğine ihtiyacı 

vardır. 

 

2.İLAHÎ KİTAPLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 

Bütün ilahî kitaplar, bizzat yüce Allah’ın kelamı ve sözü olup O’nun emirleri, yasakları, ödülleri 

ve cezalarıyla dolu olup bütünüyle vahiy mahsulüdür. Dolayısıyla bütün kitapların ortak 

özelliği ilahî emirlerle dolu olması; ilahî yasaklar ile ödül ve cezaları içermesidir. Ayrıca 

tamamının bizzat Allah kelamı olması bu kitapların ortak özelliğidir.  

Bu kitaplar Allah ile peygamberler arasındaki yegâne iletişim aracı olan vahyin neticesidir. 

Kuşkusuz Peygamberlik kurumuyla vahiy arasında yakın bir ilişki vardır; yani vahiy almayan 

hiçbir peygamber bulunmamaktadır. Vahyi almayan, peygamber olamaz çünkü bütün 

peygamberler ilahi emir ve yasakları sadece vahiy vasıtasıyla alırlar. 

 

3.İLAHÎ KİTAPLAR 

Yüce Allah Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.s.) kadar gelmiş geçmiş bütün 

peygamberlere vahiy yoluyla irtibat kurmuş ve insanlara yol göstermeleri için onlara mesajlar 

göndermiştir. Yani yüce Allah hiçbir dönem insanları hidayetinden ve nurundan mahrum 

bırakmamıştır.  

İlahi kitapların tamamı, Allah kelamı oluşları itibari ile aralarında bir fark bulunmamaktadır 

hepsi haktır, Allah tarafından gönderilmiştir. Asılları itibari ile birbirine eşittirler, biz onlar 

arasında herhangi bir ayırım yapmayız; hepsine iman ederiz. Ancak indirildikleri zaman ve 

toplulukların birbirinden farklı olması nedeniyle hacim ve muhtevaları farklı olabilir; bu yüzden 

bunlardan hacimleri büyük olanlarına Kitap, küçük olanlarına ise Suhuf denilir. 

İlahî vahye muhatap olmuş peygamberlerden yaklaşık 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de 

zikredilir. 

 

3.1.Tevrat 

Tevrat ilahî kitaplardan bir tanesi olup Kelimetullah Musa’ya indirilmiştir. Gönderiliş hikmeti, 

şer’î hükümleri açıklamak, Allah’ın kabul ettiği doğru inancı ortaya koymak, İsmail 

oğullarından bir peygamberin -ki o da Hazreti Muhammed’dir- geleceğini bildirmek ve onun 

insanları doğru yola yönlendirecek yepyeni bir şeriatı getireceğini müjdelemek içindir.  

Tevrat sözcüğü İbranice ‘de kanun şeriat öğreti gibi anlamlara gelir. Tevrat için “ahdi atik” ve 

“ahdi kadim” tabirleri kullanılır. Hz. Musa’ya indirildiği ayetle sabit olan Tevrat’ta inanmak 

her müminin görevidir; iman bunu gerektirir. Nitekim Ayet-i Kerime’de: “Biz içinde doğruya 

rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik” (Maide, 5/44) buyurulmaktadır. 

İsrailoğulları Tevrat’ın orijinalini koruyamadıkları gibi pek çok değişikliğe uğratmışlar ve 

tahrif etmişlerdir. Nitekim: 

a.Her ilahi kitapta bulunan cennet, cehennem haşir, ceza gibi konuları çıkarmaları, Hazreti 

b.Musa’nın vefat serüvenini Kitab’a yerleştirmeleri tahrif ettiklerinin başlıca göstergesidir. 

 

3.2.Zebûr 

Hz. Davud’a indirilen kutsal kitabın adı Zebur’dur.  
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Zebur sözcüğü “yazılı metin” ve “kitap” anlamlarına gelir. Kur’ân-ı Kerime’de: “Gerçekten biz 

peygamberlerin her birine ayrı üstünlükler verdik ve Davud’a da Zebur’u verdik” (İsra 17/55) 

buyurulmaktadır. Dolayısıyla Zebur’a iman etmek temel inanç esaslarındandır.  

Tevrat’ta olduğu gibi Zeebur’un da orjinal nüshası -maalesef- elimizde bulunmamaktadır. 

Zebur içinde hüküm bulunmayan sadece bir takım dua, zikir, öğüt ve hikmetlerden ibaret olan 

ilahî bir kitaptır. Bilindiği gibi Hz. Davut, Hz. Musa’nın şeriatına tabi olmakla mükellef 

kılınmıştı. 

 

3.3. İncil 

Müjde ve öğreti anlamına gelen İncil Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitabın adıdır. Tevrat’ın 

muhatap kitlesi İsrailoğulları olduğu gibi İncil’in muhatap kitlesi de İsrailoğulları’dır. 

Kuşkusuz, İncil’in orijinal haline inanmak inancımızın temel ilkelerinden bir tanesidir. Nitekim 

Kur’an-ı Kerim’de: “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı önündeki Tevrat’ı 

doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan doğru yola iletiçi bir öğüt 

olarak İncil’i verdik. (Maide 5:46). Ancak tıpkı diğer ilahi kitaplar da olduğu gibi İncil’in de 

orjinal hali elimizde bulunmamaktadır. İsrailoğulları tarafından tahrife uğratılmış ve 

değiştirmiştir. Bugünkü Hristiyanların elinde bulunan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi 

bölümleri bulunan Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan bilgiler, Hz. İsa’ya indirilen İncil değil 

onun değiştirilmiş ve tahrif edilmiş halidir. Başka bir tabirle bu metinler, Hz. İsa’dan sonra 

havariler tarafından yazılan ve onun tebliğ ve davetini konu edinen biyografik denemeler 

niteliğindedir. Nitekim incilerin sayısı çok daha fazlaydı ancak dörde kadar indirebilmişlerdir. 

Hz. İsa’dan sonra tahrif edilen kitaplarla ilgili olarak Hz. peygamber şöyle buyurur: ehli kitabı 

tastik de etmeyin tekzip de etmeyin biz Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e… indirilene inandık, 

deyin. (Buhari, İ’tisam, 25). 

 

3.4.Kur’ân-ı Kerim 

Kur’ân-ı Kerim, peygamberlik silsilesinin son halkası olan son peygamber Hz. Muhammed’e 

(s.a.s.) indirilen son ilahi kitaptır. Kendisinden önceki tüm kitapları nesh etmiş ve yürürlükten 

kaldırmıştır. Kendi hükmü ise kıyamete kadar baki kalacaktır. Bütün ilahî kitaplar arasında 

tahrif edilmeyen, bir harfi bile değiştirilmeyen biricik kitaptır. Nitekim yüce Allah: “Şüpesiz 

Kur’ân’ı biz indirdik ve şüphe yokki onu biz koruyacağız” buyurmuştur. (Hicr, 15/9). 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e verilen mucizelerin en büyüktür. 

Kur’an-ı Kerim 23 senelik bir zaman süreci içerisinde Hz. Peygamber’e ayet-ayet, sure-sure 

nazil olmuştur. Semavi kitaplar zinciri Kur’an-ı Kerim ile son bulmuş ve böylece Allah’ını son 

kitabıyla gerçekler insanlığa bütün berraklığı ile açıklanmıştır.  

Hz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine yazdırılmış ve hafızlar tarafından ezbernemiştir. 

Kuranı Kerim’in kelimeleri lafız itibariyle mucize olup tam bir belagat şahikası ve hikmet 

sembolüdür. Onun benzerini getirmek ne geçmişte mümkün olmuş ne de gelecekte mümkün 

olabilecektir. O tüm insanlığı hitap alanını almış ve hepsi için hidayet kaynağı olmuştur.  

Bu ilahi kitapta inanç, ahlak, ibadet, cennet, cehennem, tarihi olaylar ve kâinatın oluşumuna 

dair pek çok hikmetli ayetler mevcuttur. Ehl-i sünnet alimlerine göre Kur’an hem lafız hem de 

mana bakımdan mucizedir. Arapça olarak indirilmiş, bütün ayetleri lafız açısından son derece 

açık ve birbiriyle uyumludur. O zamanın en büyük edebiyatçıları ne bir suresinin ne de bir 

ayetin benzerini getirebilmişlerdir. Kuran-ı kerim hem îcaz hem de i’caz özelliğine sahiptir; 

vecizdir hem de mucizedir, aciz bırakır; yani benzerini getirmek mümkün değildir. Nitekim 

yüce Allah: “İnsanlar ve cinler bu Kur’an’ın benzerini getirmek için bir araya gelseler 

birbirlerine destek de olsalar onun benzerini asla ortaya getiremezler. (İsrâ, 17/88). 

Hz. Peygamber döneminde Kur’ân tamamlanmış, ardından Peygamberimiz tarafından 

Ceebrail’e de arz edilmiş ve kontrolden geçirilmiştir. Hz. Peygamber kendisine indirilen vahyi 

eksiksiz olarak vahiy katiplerine yazdırmış, ancak bir kitap haline dönüştürülmesi daha sonraki 
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halifeler döneminde söz konusu olmuştur. Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’e vahiy edilen ve 

vahiy katipleri tarafından yazılan Kur’an’ın toplatılarak bir kitap haline dönüştürülmesine 

öncülük etmiş, onun döneminde Kur’an toplanıp kitaplaştırılmıştır. Ancak çoğaltıp farklı 

bölgelere gönderilme işi Hz. Osman döneminde gerçekleşmiştir. Hz. Osman, Zeyt b. Sabit, 

Abdullah b. Zübeyir, Said el-As ve Abdurahman b. Haris’ten oluşan bir heyete Kur’ân-ı 

Kerim’i intisah ettirmiş, yani nüshalarını çoğalttırmış ve farklı yörelerde yaşayan 

Müslümanlara göndermiştir.  

Kur’ân en büyük mucizedir; çünkü Peygamber Efendimiz’e verilen diğer mucizeler, tarihi bir 

gerçek olarak tarih sayfaları arasında yer almış ve şu anda sadece bilgileri elimizde 

bulunmaktadır. Oysa Kur’an-ı Kerim: 

a. Aklî bir mucize olarak çağlar boyu varlığını devam ettirmiş ve devam ettirmektedir. 

b. Her an tefekkür gözüyle izlenmekte, okunmakta ve takip edilmektedir.  

c. Bir fesahat ve belagat abidesi olarak bu alanda beşerin gücünü aşmıştır. Nitekim Hz. 

Peygamber o dönemdeki bütün edebiyatçılara meydan okumuş ve hiçbirisi benzerini 

getirememiştir; o gün bugündür hiç kimse de böyle bir teşebbüste bulunma kabiliyetine sahip 

olmamıştır ve olmayacaktır. Dolayısıyla bu konuda Kur’an-ı Kerim herkes tarafından kabul 

görmüştür.  

d. Kur’an-ı Kerim o zaman henüz gerçekleşmeyen gaybi birtakım haberler vermiş ve haber 

verdiği gibi gerçekleştirmiştir.   

e. Sürekli okunageldiği halde hiçbir zaman herhangi bir bıkkınlık vermemektedir.  

f. Geçmiş tarihi olayları dile getirmekte ve halkın bilgisine sunmuş bulunmaktadır. Oysa Hz. 

Peygamber her hangi bir tarih uzmanı değildi. 

 

SONUÇ 

Kitaplara iman konusu inancın ana ilkelerinden birisi olup imanın temel esasları arasında yer 

almaktadır. Buna göre; inanan bir kimse, Peygamberlerin arasında herhangi bir ayırım 

yapmadığı gibi kitaplar arasında da hiçbir ayırım yapmaz/yapamaz. 

Yüce Allah insanlara lütuf ve ikram bağlamında rehber peygamberler gönderdiği gibi yol 

gösterici rehber kitaplar da göndermişti. Yüce Allah’ın kitap ve peygamber göndermesi 

yalnızca O’nun bir ihsanıdır. Böylece insanların dünya ve ahiretlerinde nasıl davranmaları 

gerektiğine dair temel prensipler onları yaratan Rableri tarafından ortaya konulmuş ve insan 

oğlunun başıboş olmadığı da bu vesileyle daha net anlaşılmıştır. Aciz bir yaratık olarak dünyaya 

gönderilen insanoğlu neyin kendisine zararlı veya faydalı olabileceğini sınırlı aklıyla tamam 

anlayamaz. İşte tam bu noktada peygamberlerin devreye girdiği ve halkı ilahi mesajlarla Hakk’a 

davet ettikleri izahtan vareste bir durumdur. Hangi davranışlarının Allah katında makbul ya da 

merdut olduğunu, neyin haram ya da helal bir özelliğe sahip bulunduğunu kendi bilgisi ile 

çözümleme gücüne sahip değildir. Peygamberlerin yönlendirmelerini kulak vererek hayatını 

tanzim eder ve bu ilkeler doğrultusunda yaşamaya çaba gösterir. Bu iletişimin öncelikli araç ve 

yardımcısı da ilahî kitaplardır. 
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HZ. NÛH (A.S.) KISSASININ TEBLİĞ METODU AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi 

ÖZET 

Kur'ân-ı Kerîm’de hayat hikâyesine en fazla yer verilen peygamberlerin başında Hz. Nuh 

yer almaktadır. Kur’an’da yirmi sekiz sûrede hakkında bilgi verilmiş ve kırk üç yerde ismen 

zikredilmiştir. Kur’an’ın yetmiş birinci sûresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid 

mücadelesini anlatır. Ancak Kur’an, Nûh’un hayatının sadece peygamber olarak 

görevlendirildikten sonraki safhasından bahsetmektedir.  Hz. Nuh Peygamber olarak 

görevlendirildiğinde öncelikle kendini kavmine tanıtmış ve onlardan beklentilerini açıkça dile 

getirmiştir. Allah2ın kendilerine verdiği bu refahın kazanılmış hak olmadığını, Allah’a isyan 

etmeye devam etmeleri halinde başlarına büyük bir felaket geleceğini bildirmiştir. Onların 

anlayabileceği şekilde çevrede gördükleri gökyüzü ve yeryüzündeki güzelliklerden hareketle 

bunların bir yaratıcısı olduğu anlatmaya çalışmıştır.  Kur'ân-ı Kerîm’in ifadelerine göre Hz. 

Nuh gece-gündüz, gizli-açık tebliğin her metodunu kullanmıştır. Ancak bütün bu gayretleri çok 

az sayıda insanın iman etmesine imkân tanımıştır. İman etmeyenler arasında Eşi ve oğlu da 

bulunmaktadır. Hz. Nuh asırlar süren bu mücadelesinden sonra toplumun hayır namına hiçbir 

şey üretemez hale geldiğini, bundan doğacak çocukların bu toplum tarafından kesinlikle 

aldatılacağını ve azdırılacağını anlayan Hz. Nuh onlara beddua etmiştir. Allah tela tufan 

cezasıyla onları cezalandırmıştır. Tufandan sonra kendi oğlunun da cezalandırıldığını gören Hz. 

Nuh, Allah’ın ona senin ehlini kurtaracağız şeklinde verdiği sözü hatırlayıp durumu Allah’a arz 

eder. Allah verdiği cevapta nesep olarak onun oğlu ise bozuk ilerinden dolayı onun ailelerinden 

sayılmayacağını belirtmiştir. Bu surede eğitim öğretimde yöntem ve tekniklerin ne kadar 

önemli olduğunu ancak iletişime kapalı insanlara da bir şey öğretilemeyeceği net olarak ortaya 

konmaktadır. İslam açısından da toplumun değerlerini benimsemeyen ve onlara savaş açan 

bireylerin toplumdaki herhangi birisinin yakını olmakla, topluma aidiyetlerinin söz konusu 

olamayacağı a ortaya çıkmaktadır.  

Giriş 

Tarih boyunca Yüce Allah’ın insanlara rehberlik etmeleri için peygamber gönderdiği 

Kur'ân-ı Kerîm’de açıkça zikredilmektedir. İnsan turum ve davranışlarını değişmenin zorluğu 

peygamberlerin tevhidi tebliğ sürecinde de kendini göstermiş, peygamberler kavimlerine 

hakikati anlatmak için akli pek çok delil getirmişlerdir. Allah’la insan arasındaki iletişimi 

sağlamakla görevlendirilen Peygamberler insan doğasına uygun iletişim ve öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanmışlardır. Peygamberlerde bulunduğu İslami kaynaklarda genel kabul gören 

“fetanet” ve “tebliğ” sıfatları da vazifeyi başarmalarında katkı sağlamıştır.  

Hz. Nûh, Hz. Âdem’den sonra tebliğ sürecine yer verilen ilk peygamber olması açısından 

önemlidir. Kavminden iman etmeyenlerin toptan helak edilmeleri hariç tutulursa Hz. Nûh’un 

tebliğ sürecinin adeta bir ilk örnek oluşturduğunu söylemek mümkündür. “Hz. Nûh, Kur’ân-ı 

Kerîm’de ve hadislerde diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve “ülü’l-azm” 
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olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir. Kur’an’da yirmi sekiz sûrede hakkında 

bilgi verilmiş ve kırk üç yerde ismen zikredilmiştir. Kur’an’ın yetmiş birinci sûresi onun adını 

taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatır.”1 

Ondan sonra gönderilen peygamberler de yalanlanma, alay edilme, tehdit edilme 

süreçlerini yaşamışlardır. Keza Hz. Nûh gibi onlar da öncelikle tevhid inancı olmak üzere 

kavimlerini doğru yola davet etmişler onlara akli ve tabii deliller sunmuşlardır.  

1. Hz. Nûh’un Kavminden Gönderilmiş Olması  

İletişimde mesajların kabulü, kaynağın tanınmasına bağlıdır. Kaynağın güvenirliği, bilgi 

seviyesi, kodlama becerisi ne kadar yüksekse iletişimin alıcı tarafından kabulü de denli 

kolaylaşır. Kur'ân-ı Kerîm’den öğrendiğimize göre vahiy müessesesinde kaynak (Peygamber) 

ve Alıcı (Ümmet) arasındaki ilişkide bu dengeler gözetilmiş görünmektedir. Peygamberler 

dışarıdan değil, kendi kavimlerinden gönderilmişlerdir.2 Kur'ân-ı Kerîm’de Hz. Hud,3 Hz 

Salih,4 Hz. Şuayb’ın5 peygamber olarak görevlendirildikleri kavimleriyle ilişkileri 

tanımlanırken “kardeşleri” ifadesi kullanılmaktadır. Bu âyetlerde “kardeş” ifadesin 

kullanılması müfessirlerce din kardeşliği değil; nesep kardeşleri olarak yorumlanmıştır. 

Matüridî insanların farklı sebeplerle kardeş olarak nitelendirilebileceğini, din birliği ve aradaki 

sevginin de böyle bir isimlendirmeye kaynak teşkil edebileceğini ancak Hz. Salih için 

kullanılan bu ifadenin din eğil; nesep kardeşliği olarak anlaşılması gerektiği ifade etmektedir.6 

Aynı kavimden olmanın da iletişim için yeterli olmadığı, mesajın kaynak tarafından kabulünün 

diğer bir şartının da dil birliği olduğunu İbrahim sûresinden öğrenmekteyiz: “(Allah'ın 

emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle 

gönderdik.”7 Mâtüridî canlıların kendi cinsi ve türünden varlıklara daha çabuk ısındığını, dil 

birliğinin de Peygamber-ümmet iletişiminde ve vahyin anlaşılmasına olumlu katkıda 

bulunduğuna işaret eder ve Fussilet sûresi 44. Âyeti referans verir. Bu âyette Kur’an’ın Arapça 

dışında bir dille gönderilmesi halinde Mekkelilerin bunu dillerine dolayıp eleştiri konusu 

yapacakları belirtilmektedir.8  

Hz. Nûh içinde müteaddit sûrelerde onun kavminin üyelerinden birisi olduğu 

vurgulanmaktadır.9 “Bir insanın hayatının belli bir dönemine kadar susup sonra birdenbire 

Yüce Yaratan’la iletişime geçtiğini söyleyip O’nun ilahi mesajlardan söz etmesi sıra dışı bir 

olaydır. Bu yüzden insanların peygamberlere tepkisi farklı olmuştur. Bazı insanlar ilahi mesajın 

güzelliğinden ve doğruluğundan fıtraten etkilenerek iman ederken bazıları için peygamberlerin 

önceki yaşantıları etkileyici olmuştur. Kur’an kıssalarına bakıldığında peygamberlere 

yöneltilen eleştirilerin izafi olduğu, hiçbir somut veriye dayanmadığı görülür. Peygamberler, 

                                                           
1 Ömer Faruk Harman, “Nûh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yay., 2007), 33: 226. 
2 Rûm, 30/47. 
3 A’raf, 7/65; Hud, 11/50. 
4 A’raf, 7/73; Hud, 11/61. 
5 A’raf, 7/85; Hud, 11/84. 
6 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd (ö. 333/944) Mâtürîdî, Te’vilâtü ehli’s-sünne (Beyrut: 

Darü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 2005), 4: 479. 
7 İbrâhim, 14/4. 
8 Fussilet, 41/44. 
9 Ankebût, 29/14; Müminûn, 23/22; Hûd, 11/25; A’raf, 7/59. 
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düşüncesizlikle, temizliğe aşırı düşkün olmakla, tebliğde usandıracak derecede ısrarcı 

davranmakla ve sihir türü sözler söylemekle eleştirilirken hiçbir ahlaki zaafla suçlanmazlar. 

Yalancı olmakla itham edilmezler.”10  

Sûrenin Mekki oluşu bize şu şekilde düşünme imkânı da vermektedir. Kur'ân-ı Kerîm’in 

ilk muhatapları Mekkeliler olduğuna göre inen her âyetin muhatabı müminlerle beraber aynı 

zamanda müşrik olan Mekkeliler idi. Henüz Müslüman olmamış olmaları onların Kur’an’dan 

ve içeriğinden habersiz oldukları anlamına gelmemektedir. Özellikle kıssalar konusundaki 

tutumları, bu kıssaları evvelkilerin masalları olarak nitelemeye kalkışmaları Kur’an muhtevası 

hakkında belli ölçüde malumat sahibi olduklarını göstermektedir. Hz. Peygamberi ise hemen 

her yönüyle tanıdıkları Kur'ân-ı Kerîm de de açıkça zikredilmektedir: “Kendilerine kitap 

verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen 

onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler.”11 Gerçek şu ki diğer peygamberler kendi kavimleri 

arasından seçilmiş olmasalardı müşrikler bahanelerine daha güçlü bir gerekçe eklemiş 

olacaklardı.  

Eğitim açısından değerlendirdiğimizde bir tebliğcinin tanınmasının mesajın hedef kitlesi 

tarafından tanınmasında son derece önemli olduğu söylenebilir. Hatta iletişimde kaynak 

mesabesinde olan tebliğcinin hedef kitlesi tarafından tanınması mesajındaki satır aralarının da 

okunmasına imkân verir. Sahabeden gelen rivâyetler onların Hz. Peygamber’i son derece iyi 

tanıdıklarını göstermektedir.12  

Hz. Nûh’un kavminin arasında 950 sene kaldığının özellikle vurgulanması eğitim 

metodunda devamlılığın da önemine işaret sayılabilir. Hz. Nûh’un tebliğindeki konulara 

baktığımızda onu hedef kitlesi olarak kavmini çok iyi tanıdığını göstermektedir. Karşılıkla 

tanışma eğitimde etkili iletişim açısından da önem arz etmektedir.  

2. Tebliğde Zaman Ve Mekân Sınırlarına Takılmaması 

Günümüz dünyasında eğitimler faklı biçimlerde yürütülmektedir. Formal denilen 

eğitimlerin yanında informal denilen öğrenme ortamları da söz konusudur. Bu çeşitlilik 

insanların zaman ve mekân sınırlarına takılmadan öğrenme olanaklarından yararlanması ve 

buradaki kazanımlarını değerlendirilmesine yönelik imkân sunma gayesine dayanmaktadır. Hz. 

Nûh’un tebliğ metodunda da böyle bir yöntem sezilmektedir. Onun kendi ifadelerinde tebliğde 

zaman ve mekân sınırlarını tanımadığını insanlara ulaşma şansının olduğu her yerde tebliğ 

vazifesini yerine getirdiği anlaşılmaktadır: “Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz 

(imana) davet ettim; Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Gerçekten de, (imana 

gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, 

parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) elbiselerine büründüler, ayak 

                                                           
10 Mahmut Öztürk, “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre İlahi̇ Mesajların İleti̇mi̇nde Kaynağın Güveni̇rlı̇ği̇nı̇n Önemı̇” (3. 

Uluslararsı GAP Sosyal Bilimler Kongresi, İatanbul: İksad Yayınevi, 2019), 61. 
11 Bakara, 2/146 
12 Örneğin Hz. Peygamber’in herhangi bir hususta kızdığı ya da öfkelendiği zamanlarda iki kaşı arasındaki 

damarın kabardığını söylemişlerdir. 
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dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra, ben kendilerine haykırarak davette bulundum. 

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.”13 

Bu âyetlerde hem eğitimciler için eğitim ilke ve yöntemlerini hem de iletişim açısından 

alıcının tutumlarının iletişim sürecine etkisi anlatılmaktadır. “Hz Nûh, görevini yerine 

getirebilmek için durmadan dur durak bilmeden çalışmış gece gündüz demeden uğraş vermiştir. 

Allah bunu mümin din görevlilerine âlimlerine hiç durmadan gece gündüz çalışmaları tevhid 

inancını insanlara anlatmayı görev edilmeleri için anlatmakta ve bunu da Hz Nûh örneği ile 

sunmaktadır.”14  

Ancak hedef kitlesinin kendini kapatması iletişime olumsuz yansımaktadır. Kişinin 

yaşadığı çevre, önceki yaşantısı ve ileti hakkındaki önyargıları bu süreci doğrudan etkiler. 

Nitekim Kur'ân-ı Kerîm Kur’an’ın mü’minler için şifa ve rahmet kaynağı olduğunu inkârcılar 

ise hüsran olduğunu ifade eder. Bu farklı sonuçlar inkârcıların görme, işitme ve konuşma 

yetilerini gerçek anlamda kullanmamalarından kaynaklanmaktadır.15 Kur'ân-ı Kerîm inkârcılar 

açısından duyu organlarının işlevsizliğinden söz eder. “...İnsanlardan öyle kimseler yarattık ki 

onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrâk etmezler, gözleri vardır onlarla görmezler, 

kulakları vardır onlarla işitmezler. Hâsılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da 

şaşkındırlar.”16  

Hz. Nûh kavminin ıslah olması için kesintisiz bir mücadele vermiştir. Sürekli davetin, her 

fırsatı değerlendirmenin, ısrarla karşılarına çıkmanın yanı sıra Hz. Nûh vahiy kriterlere uygun 

her türlü yönteme başvurmuştur. Gece ya da gündüze has kılmaksızın mesajın kırpmaksızın, 

gerektiğinde en yüksek sesle, kimi zaman kamuya açık yerlerde sürekli davet etmiş, kimi zaman 

da gizli ve açık daveti birlikte yürütmüştür.17 

3. Etkili iletişim ve Öğretim Metotlarını Kullanması  

Hz. Nûh kavmine hitap ederken Allah’ın varlığını ve birliğini, ona ibadet etmenin ve onun 

emir ve yasaklarını gözetmeleri gerektiğini her seferinde ve ısrarla belirtmiştir. Böylece daha 

sonra anlatacaklarının nihai hedefini daha başında belirttiği gibi, iman olmaksızın amelin bir 

işe yaramayacağını da belirtmiş olmaktadır. Hz Nûh kıssasında onun son aşamaya kadar 

bıkmadan uzanmadan ve onların anlayabilecekleri tarzda hitap ettiği görülmektedir. Bu tebliğ 

sürecinde takip ettiği yöntem ve metotların bir kısmı günümüzde de uygulanmaktadır.  

İletişimde “ben dili” veya “ben mesajı” enformasyonu bir başkasına hiçbir tehdit unsuru 

olmaksızın aktarabilme becerisidir. Ben mesajı ne suçlamada bulunur, ne saldırır ne de savunma 

yapar, sadece şunu dile getirir: “Bu durumda benim görüş açım, tepkim ve duygularım budur. 

Senin de bunların farkına varmanı ve görüşümü göz önüne almanı diliyorum.” Bu mesaj 

türünde karşı tarafı suçlama söz konusu olmadığından onlara kendilerini savunma gerekçesi de 

                                                           
13 Nûh, 71/5-8. 
14 Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, 3. Bs (İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2013), 20: 

23. 
15 Mahmut Öztürk, “Iman-Inkâr Ekseninde Duyu Organlarının İşlev(sizliğ)i”, 3. Uluslararasi Gap Sosyal 

Bilimler Kongresi (3. Uluslararasi Gap Sosyal Bilimler Kongresi, İksad Yayınevi, t.y.), 52. 
16 A’raf, 7/179. 
17 Murat Kayacan, Kur’an’da Hz. Nûh’un Toplumsal Islah Çabaları, 2. Bs (İstanbul: Ekin Yayınları, 2016), 54. 
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verilmemiş olur.18 Hz. Nûh’un da tebliğ sürecinde iletişimde günümüzde önemsenen ben dilini 

kullandığı görülür. Hz. Nûh’un tebliğ sürecinde örneklerini çokça görebileceğimiz ben dili 

söylemlerinden birkaçı aşağıda zikredilmiştir: 

 "Ey kavmim! Bende herhangi bir sapıklık yoktur; fakat ben, âlemlerin Rabbi 

tarafından gönderilmiş bir elçiyim.”19  

 “Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah'ın âyetlerini hatırlatmam size 

ağır geldi ise, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim… Eğer yüz çeviriyorsanız, zaten 

ben sizden bir ücret istemedim. Benim ecrim Allah'tan başkasına ait değildir ve bana 

müslümanlardan olmam emrolundu.”20  

 “Ben iman eden kimseleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”21 

Nûh sûresinde Hz. Nûh, insanların ahirette yeniden diriltilmesinden söz ederken uzak gibi 

bir gelecek gibi görünen ve aynı zamanda soyut bir süreci ifade eden hakikati, bitkilerin yerden 

çıkarılması örneği üzerinden anlatır: “Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Sonra 

sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.”22 Bu anlatım yöntemi Kur'ân-ı 

Kerîm’in muhtelif sûrelerinde çeşitli formlarda tekrarlanır. Kur'ân-ı Kerîm yeryüzünün 

ölümünden ve ardından yağmur sularıyla dirilmesinden söz eder. “Gökten bir ölçüye göre suyu 

indiren O'dur. Biz onunla (kupkuru), ölü memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece 

(mezarlarınızdan) çıkarılacaksınız”23 

4. Eleştirilere Tahammül Etmek 

Hemen bütün peygamberlerin tebliğ sürecinde henüz icabet etmemiş olan kavimleri 

tarafından eleştiri sınırlarını aşan sert tepkilerle karşılaştıkları bilinmektedir. Sözlü sataşmalar, 

alay etme, itibarsızlaştırma gayretleri, iftira, tehdit gibi sözlü sataşmalar, onları yurtlarından 

çıkarma ve öldürmeye kadar vardırılmıştır. Hz. Nûh kıssasında da bunların bir kısmını 

görmekteyiz. Hz. Nûh ise tebliğinde ısrar ederek, tehditlerine karşı meydan okuyarak, haksız 

taleplerini reddederek tebliğine devam etmiştir.  

Hz. Nûh kıssasına baktığımızda kavminin onun alıştıkları düşünce ve hayat tarzının 

dışında bir yol tercih etmesini sapıklık olarak değerlendirdiklerini görürüz. Hz. Nûh ise bu güne 

kadar alışık olmadıkları bir durumla karşılaşmalarının şaşırılacak bir şey olmadığını, Allah’ın 

kendi aralarından birisi seçmiş olmasının ise Allah’ın rahmetinin bir eseri olduğunu belirtmiş, 

eleştirilerini mantıklı yollarla cevaplamıştır. 24 

Hz. Nûh’un kavmi bazen de inanma nedenlerini sınıfsal farklılıklar üzerinden 

gerekçelendirmeye çalışmışlar, ona inananların genel olarak düşük tabakalardan olmasını 

eleştirmişler, aynı seviyedeki insanlarla bir arada bulunmak istemediklerini belirtmişlerdir.25 

                                                           
18 Mahmut Öztürk, “Tehlike Karşısında Peygamberlere Yardım Eden Şahısların Söz ve Tutumlarının Tahlili”, e-

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 9/18 (2017): 876. 
19 A’râf, 7/61. 
20 Yûnus, 10/71-72. 
21 Şuara, 26/114-115. 
22 Nûh, 71/17.  
23 Zuhruf, 43/13. 
24 A’râf, 7/59-63. 
25 Hûd, 11/27 
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İnkârcıların sözleri arasında yer verilmese de Hz. Nûh’un cevabından müminlerin bazı 

davranışlarını eleştirdikleri de görülmektedir. Hz. Nûh müminleri ötekileştirmenin asla söz 

konusu olamayacağını, böyle yapması halinde azabı hak etme yönünden kendilerinden bir farkı 

kalmayacağını söylemiştir. Müminlerin de varsa eğer hatalı davranışlarına zaten kefil 

olamayacağını bunları değerlendirmenin Allah’a ait olduğunu söylemiştir.26 

Hz. Nûh’un vazgeçmeden uzun süreli tebliği onları rahatsız etmiş, Hz. Nûh’u taşlayarak 

öldürmekle tehdit etmişlerdir.27 Hz. Nûh onların her türlü tehditlerine aldırış etmeden, onların 

bu söylemlerinden ürküp tebliğini asla bırakmayacağını belki de tehditlerinden daha büyük bir 

meydan okuma ile cevaplamıştır: "Ey kavmim! Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah'ın 

âyetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de 

ortaklarınızla beraber toplanıp yapacağınızı kararlaştırın. Sonra işiniz başınıza dert olmasın. 

Bundan sonra (vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin."28 Bu 

sözlerdeki özgüvenin yüksekliği hemen görülmekledir ki iletişimde/tebliğde özgüvenin önemi 

bilinmektedir. 

5. Ödül ve Ceza Dengesini Gözetmek  

Ceza ve e ödül, hak ve görev, sevap ve günah, cennet ve cehennem… Bunların hepsi 

insan davranışlarına yönelik yaptırımların ifadesidir. Daha çok insan davranışları ile ilgili 

olması onun kazanma arzusu ve kaybetme korkusu ile yakından ilgilidir. Kur'ân-ı Kerîm’de 

cennet ve cehennem tasvirler sık sık peş peşe yer alır.29 Bu yüzden peygamberlerin tebliğinde 

de ödül ve caza sık sık bir arada zikredilmektedir.  

Kur'ân-ı Kerîm’de peygamberlerin genel olarak iki vasfından bahsedilir: Beşir ve Nezir… 

Müjdeleyen ve uyaran… 30 İnzar, içinde korku bulunan haberdir, müjdenin içinde sevinç 

bulunan haber olması gibi… Nezir ise insan veya onun dışında uyaran her şeydir. 31 Kur'ân-ı 

Kerîm’de nezir kelimesi bazen tek başına, bazen de beşîr ismi ile beraber geçer.32 

Peygamberlerin kendi ağzından kullanıldığında ise çoğunla apaçık bir uyarıcı anlamında 

“Nezirün Mübin” şeklinde geçer.33  

Hz. Nûh için ise daha çok Nezir sıfatı kullanılmaktadır. Nübüvvet tarihinde inkârcı 

ümmetinin bir tek ferdini dahi olsun geride bırakmamak üzere cezalandırılmasını isten tek 

Peygamber’in Hz. Nûh olduğu hatırlandığında onun bu şekilde anılmasının hikmeti daha iyi 

anlaşılabilir. Fakat bu nitelendirme Hz. Nûh’un tebliğinde müjde unsurları barındırmadığı 

anlamına gelmez. 

                                                           
26 Hûd, 11/29. 
27 Şuarâ, 26/116. 
28 Yûnus, 10/71 
29 Zariyat, 51/13-15; Kamer, 54/48-55; Vakıa, 56/27-43:  
30 Bkz. Maide, 5/19; Hud, 11/2. 
31 Ebü’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb İsfahânî, Mu’cemu müfredati elfazi’l-Kur’ân (Beyrut: 

Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997), 542. 
32 Mîde, 5/19; A’raf, 7/188; Hûd, 11/2; Fatır, 35/24. 
33 A’raf, 7/188; Hûd, 11/25; Hicr, 15/89; Hacc, 22/49; Şuara, 26/115; Ankebût, 29/50. 

www.iksadkongre.org Sayfa 262 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

Hz. Nûh ümmetini uyarırken müjde anlamına gelebilecek, ama aynı zamanda son uyarı 

sayılabilecek bir şey söyler. “Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat 

edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin 

muahaze etmeden yaşatsın.”34 İnanmaları ve bağışlanmaları halinde üzerinize gökten bol bol 

yağmur indireceğini, mallarını ve oğullarını çoğaltacağını, onlara bahçeler ihsan edip onlar için 

ırmaklar akıtacağını söyler. 

Eğitim açısından değerlendirildiğinde cezalandırmanın da ödüllendirme kadar önemli 

olduğu gerçeğine ulaşırız. Sürecin başında hak ve sorumluluklarla beraber ödül ve ceza 

kriterleri de belirlendikten sonra zamanı geldiğinde bunların uygulanmaya konulması adil 

olandır. Kişilerin eğitim haklarını ellerinden almamak koşuluyla kişilerin bir örgün eğitim 

kurumunda bütün olumsuz davranışlarına rağmen okuma hakkı bulunmayacağını da kabul 

etmek gerekir. Başkalarının eğitim hakkına zarar vermeye başladığı andan itibaren birisine 

zorunlu alternatif seçenekler sunmak makul karşılanmalıdır. 

Sonuç 

Peygamberlik beşeri meslekler arasında en çok öğretmene benzer. İkisinin de hedef kitlesi 

insan/insanlardır. Bu bakımdan yöntem ve metotlarının birbirine benzemesi doğaldır.  Zamanın 

değişmesi, teknolojinin ilerlemesi, imkan ve şartların genişlemesi insan doğasında ciddi bir 

değişime sebep olmaz. Her doğan insan kendi psikolojisi ile dünyaya gelir. Aynı şekilde 

toplumların da bazı genel kabul görmüş kanunlara bağı olarak tepki verdiklerini söyleyebiliriz. 

Peygamberler her şeyden önce bir değişim iddiasıyla ortaya çıkarlar. Toplumun o zamana 

kadar sürdürdükleri alışkanlıkları uygulamaları terk etmelerini söylemek, bunu da tek başına 

ifade etmek kabulü kolay olan bir şey değildir. İnsanlar alışageldikleri davranışları terk etmek 

istememişlerdir. Peygamberler de Allah’tan aldıkları vazifeyi layıkıyla yerine getirebilmek için 

insanların psikolojisini de dikkate alarak söylem geliştirmişlerdir. Akli deliller getirerek, onları 

çevre hakkında düşünmeye davet ederek tebliğlerini sürdürmülerdir. 

Hz. Nuh tebliğinde ceza ve ödüle birlikte vurgu yaptığı, eleştirilere tahammül ettiği, 

bilinenden bilinmeyene doğru bir yöntem ve ben dilini kullandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Nûh, 71/3-4. 
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KUR’AN-I KERİMİN ÖNGÖRDÜĞÜ BİR SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEĞİ 

EMİR Bİ’L-MA’RUF NEHİY ANİ’L-MÜNKER 

 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi 

ÖZET 

Mümtehine suresi Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında imzalanan Hudeybiye 

Antlaşması ile Mekke’nin fethi arasında geçene sürede Müslümanların gayr-ı Müslimlerle 

ilişkilerini düzenleyen bir suredir.  Surede Hz. İbrahim ve onunla beraber Müslüman olanların 

tavırları örnek alınarak Müslümanların bir duruş sergilemeleri istenmektedir. Buna göre 

Müslümanlar, kendilerine eziyet eden, yurtlarından çıkaran müşriklerle samimi bir ilişki 

kuramazlar ve onları dost edinemezler. Onlardan gelebilecek maddi menfaatlere tamah ederek 

onlara dostluk etli uzatamazlar ve Müslümanların aleyhine olacak şekilde onlara bilgi 

servisinde bulunamazlar. On üç ayetten oluşan bu surenin çok ayetinin bir sebeb-i nüzulü 

bulunmaktadır. 1-4. Ayetler Hatıp b. Ebî Belta’a adındaki sahabinin Mekke’nin fethine ilişkin 

hazırlıkları Mekkeli müşriklere vermesi, 8. Ayet, Esma b. Ebibekir’in Hz. müslüman olmayan 

annesi ile mesafeli davranması üzerine Allah’ın görüşmelerine izin vermesi, 10. Ayet Mekkeli 

müşriklerden kaçıp Medine’ye sığınan kadınların himaye edilmesi gerektiği, 13. Ayet ise 

Yahudilerden beklenti içinde olan bazı fakir Müslümanların onların işine yarayacak bilgiler 

sunması üzerine nazil olmuştur. Yüce Allah bütün bu sosyal ilişkileri bir zemine oturtmuş, 

Müslümanların aleyhinde bir oluşuma taraf olmayanlarla sosyal münasebetlerin devam 

edebileceğini, bunun dışında dostane7sırdaş düzeyde ilişkileri menetmiştir.  Hz. İbrahim 

Müslümanlara örnek olarak gösterilmiş, onun ve beraberindekilerin kafirlerle aralarına çok net 

bir çizgi çektikleri, Müslümanlarında ahirette kendilerine bir yarar dokunmayacak olan gayr-ı 

Müslimlere iltifat etmemesi istenmiştir. Bunun gerekçesi de müşriklerin Müslümanların bütün 

iyi niyetine rağmen müşriklerin onları eline geçirmesi halinde asal affetmeyecekleri ve onları 

eski inançlarına dönme hususunda zorlayacakları şeklinde belirtilmektedir.  

 

Giriş 

İnsanların birlikte yaşadığı yerlerde insan doğasından kaynaklı sebeplerle istenmeyen 

kimi olayların yaşanması mukadderdir. İslamiyet böyle durumlarda olaya mutlaka müdahale 

edilmesini ve süreç normalleşinceye kadar da takip edilmesini ister. Aksi halde kendi haline 

bırakılan bu sosyal yaraların derinleşmesi ve başkalarına sirayet etmesi kaçınılmaz olur. 

İslamiyet’in bu konuda öngördüğü yaklaşım, öncelikle koruyucu tedbirler alarak istenmeyen 

hadiselerin ortaya çıkmasına engel olmak, çıkması durumunda ise büyümeden ve etki alanı 

genişlemeden gerekli iyileştirmeyi/çözümü sağlamaktır. 

Kur'ân-ı Kerîm’in muhatabı irade sahibi ve davranışlarından sorumlu olan insandır. İnsan 

fıtratını dikkate alan Kur'ân-ı Kerîm bazı sorumlulukları insana değil insanlara/topluma yükler. 

İnsanı ancak gücünün yettiği kadarından sorumlu tutan Kur'ân-ı Kerîm, topluma da aynı şekilde 

makul sorumluluklar yükler. Hatta toplulukların yapısına ve maddi/manevi kuvvetine bu 

sorumluluğu hafiflettiği de bilinmektedir.  

İnsanın bir şeyi öğrenmiş olması onu hemen davranışlarına yansıtacağı anlamına gelmez. 

Pratiğe dönüştürülebilmesi için bu bilginin bütün boyutlarıyla kavranması ve benimsenmesi 

gerekir. Aynı şekilde bir davranışın sürekliliği de garanti edilemez. Bu, kişinin bilgisindeki 
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sürekli değişimin ve her gün aldığı binlerce mesaj arasından algı eşini aşanların içeriği ile 

yakından ilgilidir.  

Kur'ân-ı Kerîm’in bir isminin de ez-Zikr / hatırlatan olması önemlidir. Daha çok 

peygamberler için kullanılan “beşir” ve “nezir” müjdeleyen ve uyaran sıfatlarının Kur'ân-ı 

Kerîm için de kullanılması onun Müslümanların hayatında aktif rol oynadığı ile ilgilidir. 

Kur'ân-ı Kerîm bir reçete gibi insanların hayatında daime ışık tutar. Bu çağlar üstü reçetenin 

sosyal içerikli emir ve tavsiyelerinden birisi de bireyin ve toplumun hayatında son derece 

önemli olan ve İslam kültüründe emir bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker olarak formüle edilen 

hatırlatma mekanizmasıdır. 

1. Emir bi’l-Ma’ruf Nehiy ani’l-Münker’in Kavramsal Çerçevesi  

Emir bi’l-ma’ruf nehiy ani’l-münker ibaresinde öne çıkan kavramlar  “ma’ruf” ve 

“münker” olsa da onlarla yakından ilişki olan ve Âl-i İmrân sûresinde bu iki kavramla birlikte 

vasat ümmetin bir sıfatı olarak kullanılan “hayr” kavramını da bu çerçeveye dâhil edeceğiz. 

1.1. Ma’ruf ve Münker 

Ma’ruf dinen ve aklen güzel olduğu kabul edilen şeydir.1 Dinen farz, vacip, sünnet, 

müstehab ve mendub sayılan şeylerin tamamını ma’ruf kapsamında değerlendirmek 

mümkündür. Bu hükümlerin kapsamına giren davranışlar bireyin ve toplumun yararına olan 

şeylerdir. Bunlardan bir kötülük sadır olmadığı gibi bazı kötülüklere engel olma özelliklerine 

sahiptirler. âyette namazın kötülükleri engelleyen gücünden söz edilmesi hadisi şeriflerde 

orucun kalkan olarak tanımlanması gibi…  

Aklen güzel olan şeylere gelince, Hz. Peygamber bunun ölçüsünü insan psikolojisini de 

dikkate alarak şöyle belirler. “Kendin için istediğini kardeşin içinde istemedikçe tam iman etmiş 

olamazsın.” Bu hadis-i şerif empati kurabilmenin çıtasını oldukça yükseklere koymaktadır.  

Aklın ve dinin benimsemediği şey anlamındaki Münker2 ise maruf’un tam tersi bir mana 

yelpazesine sahiptir. Büyük günahların tamamını kapsayan münker3 haram, müfsid, mekruh ve 

benzeri hükümlerin kapsamına giren davranışları kapsamaktadır. Sonunda insanların olumsuz 

olarak etkilenecekleri her şey münker kapsamındadır.   

1.2. Hayr  

Sözlükte özellikle “iyi, iyilik” anlamına gelen hayr, İslâmî terminolojide bu anlamların 

yanı sıra “en iyi, (iki veya daha çok şeyden) daha iyi olanı; yararlı, değerli, üstün; akıl, adalet, 

fazilet; servet, malî yardım; Allah’ın insanlar için takdir ettiği iyi durum” gibi manalarda 

kullanılan geniş kapsamlı bir kavramdır. Kelimenin Kur’an-ı Kerîm’de ve hadislerde gerek tekil 

gerekse çoğul şekliyle sık sık tekrar edildiği görülür. Âyetlerde genellikle Allah’ın rızasına 

uygun düşen, insanların kendileri, aileleri ve toplumları hakkında faydalı olan, âhirette sevap 

kazandıran tutum ve davranışlardan, fert ve kamu yararına olan servet, mülk, kurum ve 

düzenlemelerden hayır, bunların zıddı olan şeylerden de şer diye söz edilmiştir.”4  

Bir insanın bizzat kendisine ve aile bireylerine karşı görevlerini yerine getirmesi bir 

iyiliktir. Komşusu ile olan ilişkilerinde kırıcı olmaması, ona her konuda yardım elini uzatması 

bir iyiliktir. Bir yoksulun bir yetimin yedirilip giydirilmesi ve barındırılması nasıl madde 

                                                           
1 Ebü’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb İsfahânî, Mu’cemu müfredati elfazi’l-Kur’ân (Beyrut: 

Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997), 371. 
2 Ragıb İsfahânî, Mu’cemu müfredati elfazi’l-Kur’ân, 371. 
3 Mustafa Çağrıcı, “Emiṙ Bi’l-Ma‘rûf Nehiẏ Ani’l-Münker”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 1995), 11: 137. 
4 Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, 5. baskı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 

2014), 1: 647. 
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iyilikse güler yüz ve tatlı sözle gönüllerinin alınması sevgi ve başlarını okşanması da bir 

iyiliktir. Bildiklerini bir başkasını öğretmek, çevremizdekilere doğru yolu göstermek bir 

iyiliktir. Sokakta ve pazarda insanlara eziyet veren ve tiksinti uyandıran bir şeyi ortadan 

kaldırmak iyiliktir. Kısaca Allah ve Resulünün bizden yapmasını istedikleri akıl ve vicdanın 

hoş gördüğü bir şeyi yapmak iyiliktir hatta kötülükten sakınmak başkanlığına kötülük 

yapmamaya çalışmak da iyiliktir.5 

Bazı kaynaklarda hayrı İslam dini, ma’rufu Hz. Muhammed ve dinine uymak, münkeri 

ise Allah’ı inkâr, Hz. Peygamber’in risaletini ve onun getirdiklerini yalanlamak şeklinde 

açıklayan görüşlere yer verilirse de6 Mâtüridî işlenen bütün hayırların ve sakındırılan bütün 

menhiyyatın bu kapsamda olduğunu belirtmektedir.7 Çağdaş müfessirlerimizden Elmalılı’ya 

göre de ma’ruf İslâm gerektirdiği her türlü sorumluluk, münker de İslâm’ın ana umdelerine 

aykırı olan her türlü aykırı tutumlardır.8 

Âl-i İmrân sûresi 110. âyetinde ma’ruf, münker ve hayr kavramları bir arada kullanılır: 

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten 

meneder ve Allah'a inanırsınız: Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. 

(Gerçi) içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır”9 Bu âyetin bazı 

Yahudilerin kendilerini daha hayırlı ve ellerindeki kitabın da Kur’an’dan daha üstün olduğunu 

iddia etmeleri üzerine nazil oldu rivayet edilmiştir.10  

“En hayırlı ümmet” tanımlamasıyla kimlerin kast edildiği hususunda farklı görüşler 

bulunmaktadır. Bazı rivayetlerde onların Hz. Peygamberle beraber Mekke’den hicret eden 

muhacirler olduğu söylenmektedir. Hz. Ömer ise Hz. Peygamber’in bu övgüye mazhar olan 

ashabının misyonunu taşıyan herkesin bu kapsamda olacağını söylemiştir. Yine o “En hayırlı 

ümmetin üyelerinden olmak isteyenlerin Allah’ın bunun için belirttiği ilkelere uymalarını 

tavsiye etmiştir.11 

1.3. İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırmanın Önemi 

Birey-toplum etkileşiminde çarpan etkisine sahip davranışların başında iyiliği emretme 

kötülükten sakındırma gelmektedir. Bu uygulama, usulünce tabana yayılabildiği takdirde hâkim 

unsuru iyilik olan bir toplum oluşturmak daha kolay olacaktır. Kaynakların incelenmesinden 

çıkan sonuca göre emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker fert ve toplum hayatına din, akıl ve 

maşerî vicdan tarafından benimsenen inançların, değerlerin ve yasama tarzının hâkim 

kılınması; dinin, aklın ve sağduyunun reddettiği her türlü kötülüğün önlenmesi yolunda ferdî 

ve toplu gayretleri, siyasî ve sivil önlemleri ifade etmektedir.”12 “İslâm toplumunda ortak 

şuurun meydana gelmesini sağlayan bu ilke bir bakıma İslâm’ın temel dinamiğidir. Bunun 

ihmali değerler sisteminin zayıflamasına, giderek nihilizme ve anarşizme yol açarak din ve 

devlet hayatında telâfisi zor birtakım felâketlere sebep olur.”13 

                                                           
5 Ahmet Öz, Kur’an’ın Önerdiği Vasat Ümmet (İstanbul: Çıra Yayınları, 2011), 193. 
6 Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberî, Câmiü’l-beyân fî te’vili’l-Kur’ân (b.y.: Müessesetü’r-

risale, 2000), 7: 91. 
7 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd (ö. 333/944) Mâtürîdî, Te’vilâtü ehli’s-sünne (Beyrut: 

Darü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 2005), 2: 461. 
8 Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili (İstanbul: Eser Neşriyat, 1979), 4: 2: 1155. 
9 Âl-i İmrân, 3/110. 
10 Vehbe b. Mustafa Zuhaylî, et-Tefsirü’l-münir, 2. Bs (Dımaşk: Darü’l-Fikri’l-Muasır, 1997), 4: 39. 
11 Taberî, Camiu’l-beyân, 7: 100-102; Suyutî Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, ed-Dürrü’l-mensur 

fi’t-tefsiri’l-me’sur (Beyrut: Darü’l-Fikr, ts.), 5: 2: 294. 
12 Çağrıcı, “Emiṙ Bi’l-Ma‘rûf Nehiẏ Ani’l-Münker”, 11: 141. 
13 Çağrıcı, “Emiṙ Bi’l-Ma‘rûf Nehiẏ Ani’l-Münker”, 11: 137. 
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Kur'ân-ı Kerîm’de “iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar” tanımlamasıyla 

müminlerin zikredilen diğer özelliklerine bakıldığında müminin bireysel ve toplumsal hayatın 

her alanında güzel davranışlar sergilemeleri gerektiğini görürüz. Kur'ân-ı Kerîm’e göre iyiliği 

emreden ve kötülükten sakındıranlar aynı zamanda Allah'a ve ahiret gününe inanan, istikamet 

sahibi olan, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan ve hayırlı işlere 

koşuşturanlardır.14 Mallarını ve canlarını Allah yoluna adamak, Allah yolunda ölmeyi ve 

öldürmeyi göze almak, tövbe etmek, ibadet etmek, hamd etmek, oruç tutmak, rükû ve secde 

etmek,15 namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, Allah ve Resûlüne itaat etmek de uyarma ve 

sakındırma görevlerini yerine getirenlerin özellikleri arasında zikredilmektedir.16 Bu beraber 

zikredilmeyi çift yönlü olarak şöyle değerlendirmek mümkündür. Uyarma ve sakındırma 

görevini yerine getirmeye çalışanlar hedefe ulaşmak istiyorlarsa aynı zamanda zikredilen bu 

ibadet ve davranışları da yerine getirmelidirler ki etkili olabilsinler. Farklı bir şekilde iman ve 

ibadet hususunda hassas davranmak mümin için yeterli olmaz, zamanı geldiğinde güçleri ve 

bilgileri ölçüsünde çevresindekileri hayra yöneltmek ve tanık oldukları kötü işleri de engelleme 

çabasını göstermelidirler.  

Hz. Peygamber’in konu ile ilgili meşhur hadis-i şerifi mealen şöyledir: “Kim bir kötülük 

görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle ona engel olsun. Şayet buna da güç 

yetiremezse kalbiyle kötülüğe öfke duysun; bu ise imanın en zayıf derecesidir”17 İyiliği 

emretme ve kötülükten sakındırmayı sadaka18 olarak nitelendiren Hz. Peygamber konuya 

verdiği önemi “iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir”19 ifadesiyle dile 

getirmektedir. 

Uyarma ve hatırlatmada hedefe ulaşabilmesi için bu görevi üstlenen kişinin söz ve 

davranışlarında samimi olması gerektiğini şu hadis-i şeriften öğreniyoruz: “Kıyamet gününde 

cehenneme atılan bir adamın başına cehennemdekiler toplanıp ona sorarlar: “Ey adam bu ne 

hal? Sen bize iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz mıydın? Adam onlara şöyle cevap verir: 

Evet, ancak size yapmanızı emrettiğim iyilikleri kendim yapmaz, sakındırdığım kötülükleri ise 

işlemekten geri durmazdım.”20 

M. Akif bir zaman insanlara medeniyet dersi veren Müslümanların özelliklerini sayarken, 

diğer medeniyetlerin karanlıklar içinde debelenmelerine karşılık Müslümanların cehaletin 

bağrından fışkıran nur gibi cehalet asırlarını yırtarak ortay acıktığından söz eder. İnsanlığın bir 

daha benzerine şahit olamayacağı bu bereketli dönemde yirmi beş yılda yirmi beş bin yıl kadar 

terakki edildiğini, oluşturulan huzur ortamı ile diğer kavimlerin kucakladığı dile getirir. Bunun 

sırını da şu ifadelerle dile getirir:  

Emr-i bi'l-ma'ruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi; 

Nehy edermiş, bir fenalık görse, kardeş kardeşi. 

Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar; 

Ferde raci' sadmeden efrad olurmuş lerzedar. 

Bir, neyiz? Seyreyle artık; bir de fikr et, neymişiz? 

Din de kürkün aynı olmuş: Ters çevirmiş giymişiz!  

                                                           
14 Âl-i İmrân, 3/113-114. 
15 Tevbe, 9/112-113 
16 Tevbe, 9/71; Hacc, 22/41. 
17 Ebü’l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi Müslim b Müslim, Sahih-i Müslim., thk. Muhmmed Fuad Abdulbaki 

(Beyrut: Dârü ihyai’t-türasi’l-’Arabi, t.y.), 1: 69“İman” 78. 
18 Ebû İsa Muhammed b İsa b Sevre es-Sülemi Tirmizi, el-Câmiü’l-kebîr= Sünenü’t-Tirmizi, thk. Beşar Avvad 

Ma’ruf (Beyrut: Darü’l-garbi’l-İslamî, 1998), 3: 404. 
19 Tirmizi, Sünen, 3: 386. 
20 Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil Buharî, Sahihü’l-Buharî (el-Camiü’s-sahih) (Kahire: el-Matbaatü’s-

selefiyye, 1980), 4: 121“Bedü’l-Halk” 10. 
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Nehy-i ma'ruf emri münkerdir gezen meydanda bak!  

En metin ahlakımız, yahud, görüp aldırmamak!  

Yıktı bin mel'un kalem namusu, bizler uymadık; 

"Susmak evladır" deyip sustuk... Sanırsın duymadık!  

Kustu bin murdar ağız din'in bütün ahkâmına; 

Ah, bir ses bari yükselseydi nefret namına!  

Altı yüz bin can gider; milyonla iman eksilir; 

Kimseler görmez! Gören sersem de Allah'tan bilir!  

Sonra, şayet şahsının incinse, hatta bir tüyü: 

Yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü!21 

M. Akif’in şiirin ikinci kısmında tasvir ettiği durum Kur'ân-ı Kerîm’de münafıkların 

bahsedilen özelliklerini akla getirmektedir: “Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden 

değil), birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar 

Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir.”22 

Münafıkları müminlerden ayıran pek çok özellikleri arasında kötülüğü emredip iyilikten 

alıkoymalarının zikredilmesi de konunun ehemmiyetine işaret etmektedir. 

“İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak” denildiğinde öncelikle dinin emrettiği ve 

yasakladıkları şeyler akla gelse de günümüzde bu kapsamı geliştirmek mümkündür. Gelişen 

teknolojinin sağladığı imkânlarla insanlara güzel mesajların sunulabileceği her platform bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Müspet yayın yapan televizyonlar, filmler, kitaplar, insanları 

zararlı alışkanlıklardan koruyan kamu spotları, sosyal medyadaki olumlu mesajlar, kentlerin 

görünür noktalarına yerleştirilecek ilan tahtası ve afişler de bu kapsamda değerlendirilebilir.  

1.4. Emir bi’l-Ma’ruf ve Nehiy ani’l-Münkerin Hükmü 

“İslâmî kaynaklar iyiliğin hâkim kılınması ve yaygınlaştırılması, kötülüğün önlenmesi, 

bu şekilde faziletli bir toplumun oluşturulması ve yaşatılması için gösterilen faaliyeti, Kur’an 

ve hadislerdeki kullanıma uygun olarak emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker şeklinde 

formülleştirmişler, kitap, sünnet ve icmâa dayanarak bu faaliyetin farz olduğunda 

birleşmişlerdir.”23  

Ancak özünde bir toplum hizmeti olarak nitelendirilebilecek emr bi’l-maruf nehy ani’l-

münkerin; her türlü toplamsal hizmetin uzmanlık/hassasiyet gerektirdiği gerçeğinden hareketle 

bu emrin toplumun bütün fertlerine mi yoksa bazılarına mı ait olduğu hususunda İslâm âlimleri 

farklı düşünmüşlerdir. Bazı âlimler “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden 

bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”24  âyetinden hareketle bu hizmetin belli 

bir grubun sorumluluğunda olduğunu söylerken bazıları da bunun herkesin sorumluluğunda 

olduğunu söylemişlerdir.  

1.4.1. Farz-ı Kifaye Olduğu Görüşü 

Dünyada en zor şeylerden birisi insanların kanaatlerini ve davranış değiştirmektir. 

Alışkanlıklara dönüşmüş davranışlarda bu değişim daha güçtür. Bu sebeple günümüzde her 

türlü bağımlılıkla mücadele bütün ülkelerin öncelikle programları arasında yer almaktadır. 

Söylemek istediğimiz bunun sadece sözlü bir hatırlatma ile tamamlanabilecek bir süreç 

olmadığıdır. Durum bu kadar kolay olsaydı, televizyonlarda yayınlanacak kamu spotlarıyla bu 

problem kolaylıkla çözülebilirdi. Problemlerin devamından bunun sanıldığı kadar kolay 

olmadığı anlaşılmaktadır. Türkçemizde “kaş yapayım derken göz çıkarmak” şeklindeki deyim 

                                                           
21 Mehmet Akif Ersoy, Safahat (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2008), 233-234. 
22 Tevbe, 7/67 
23 Çağrıcı, “Emiṙ Bi’l-Ma‘rûf Nehiẏ Ani’l-Münker”, 11: 137. 
24 Âl-i İmrân, 3/104. 
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yetkin olmayan kimsenin iyi niyetine rağmen amacının dışında bir sonuca sebep olması 

durumunu ifade eder. Bundan hareketle uyarma ve sakındırma işlevinin de benzer sonuçları 

netice vermemesi için en azından uzmanlık getiren bazı hususlarda uyarma ve sakındırma işinin 

uzmanlarca yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.  

İyiliği emreden/teşvik eden ve kötülükten meneden/sakındıran kişi, toplumda “iyi” olarak 

kabul edilen, çevresine “güven” veren, saygın bir insan olmalıdır. Toplum tarafından 

benimsenmeyen bir kişinin başkalarına etki edebilmesi mümkün değildir. Başkasına iyilikleri 

telkin edip kötülüklerden uzaklaşmasını öğütleyen kişi, öncelikle özeleştiri yapmalı, kendisinde 

bu söylediklerine muhalif bir özellik olup olmadığını gözden geçirmeli, başkalarından önce 

kendini düzeltmelidir. Nitekim nübüvvet öncesi dönemde üstün ahlâkıyla tanınan ve herkes 

tarafından “el-Emîn” diye anılan Allah Resûlü"nün bu hâli, İslâm"ın yayılmasında önemli bir 

rol oynamıştır.”25 

Elmalılı’ya göre Müslümanlar içinde doğrudan hayra çağırma misyonuna sahip özel bir 

topluluk (ümmet) de kurulmalıdır. Devlet yöneticisinin de aralarında bulunduğu ya da özel bir 

yöneticinin rehberliğinde bu grup öncülük etmeli ve dağınık duran sosyal yapıyı toparlamalıdır. 

Tıpkı namazda bir imamın arkasında saf bağlamak gibi… İmandan sonra Müslümanlara farz-ı 

kifaye olan görev budur. Elmalılı bu noktada hassas iki hususa daha işaret eder. Farzı kifaye 

olan emr-i bi’l ma’ruf bu işle vazifelendirilenlere farz-ı ayn olurken diğer Müslümanlardan da 

vazife sonsuz kadar sakıt olmaz. Bu özel grup vazifesini hakkıyla ifa etmezse sorumluluk 

aşamalı olarak önce onların sonra diğer Müslümanlarındır. Yani İslam toplumu emir bi’l-

ma’ruf konusunda daima müteyakkız olmak ve bu noktada yapılan hizmetlerin layıkıyla eda 

edilip edilmediğini de takip etmek zorundadır.26  

Fahreddin Râzî, bu âyette çağrının hayra, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmaya 

yönelik olduğunu, bu hizmetlerin de bilgiye bağlı olduğunu söyler. Ona göre bu konularda 

yeterli bilgiye sahip olmayan kimseler kötülüğü emretme ve iyiliği yasaklama yanlışına 

düşebilirler. Mezhepler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kimseler birisini diğer mezhebe 

göre münker olmayan bir husustan alıkoyabilirler.  Hoşgörülü olabilecek bir hususta sert; hassas 

olunması gereken bir hususta önemsememe hatasına düşebilirler. Hatta bu kimseler 

sakındırılması inadını arttırmaktan başka bir şeye yaramayacak bir kimseyi bazı kötülüklerden 

sakındırmaya da çalışabilirler. [Böyle durumlarda sakındırılmak istenen kötülükten daha 

fenasıyla karşılaşma ihtimali vardır.] Tevbe suresi 122. âyeti27 hatırlatarak bu görevin âlimlerin 

sorumluluğunda olduğunu ve farz-ı kifaye olduğunu söyler.28 

1.4.2. Farz-ı Ayn Olduğu Görüşü 

Bazı âlimler konunun öneminden dolayı marufu emretme münkerden alıkoyma 

faaliyetinin sadece toplumun belli bir kesimine yıkmanın doğru olmadığı görüşündedirler. Bu 

konudaki tebliği belli kişilerin uhdesine vermenin doğru olmadığını söyleyen Muhammed 

Abduh bu görevi yerine getirebilmenin sanıldığı gibi derin fıkhi tahliller gerektirmediğini 

söyler. Ona göre Kur’an’ın teşvik ettiği bu bilgiler (uyama-sakındırma) Müslümanların 

habersiz (cahil) kalamayacağı şeylerdir. Müslüman maruf ve münkerin farkını bilmekle 

yükümlüdür. Genel anlamda maruf denildiğinde aklın ve vicdanın tanıdığı; münker ise aynı 

şekilde aklın ve vicdanın reddettiği, hoş görmediği şeylerdir. Kendisine davet edilecek olan şey, 

                                                           
25 Heyet, Hadislerle İslam: Hadislerin Hadislerle Yorumu, 2. Bs (Ankara: Diyanet İsleri Başkanliği, 2013), 4: 466. 
26 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, 4: 2: 1155. 
27 “Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir gurup dinde (dinî 
ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. 
Umulur ki sakınırlar” Tevbe, 9/122. 
28 Ebu Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin Râzî, Mefâtihü’l-gayb (b.y.: Darü İhyai’t-Türasi’l-
‘Arabi, 1999), 8: 315. 
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Allah’ın kitabı, uygulanagelen ve tevatürle nakledilen Resulünün sünnetidir. Bunlar da bir 

Müslümanın onları bilmeden Müslüman sayılamayacağı ve habersiz olamayacağı bilgilerdir. 

Uyarma ve sakındırma görevinin (bu nedenlerden dolayı) herkese değil de sadece belli bir 

kesime ait olduğu görüşünde olanlar, Müslümanların hayır ve şerri; marufla münkeri birbirinde 

ayıramayacak kadar cahil olmasına cevaz veriyorlar demektir ki, dinen böyle bir şey caiz 

olamaz.29 Abduh’un bu açıklamasında insan psikolojisini dikkate almadığı görülmektedir. 

İnsanlar başkaları tarafından uyarılmaktan hoşlanmazlar. Hele bilgi ve statü olarak kendisinden 

düşük gördüğü bir insan tarafından uyarılmak her kesin tolere edebileceği bir şey değildir.  

Ayrıca Abduh ideal olanı ve realiteyi karıştırmaktadır. O sakınılması ve uygulanması gereken 

ilimlerin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini söylemektedir. Herkesin rahatlıkla katılacağı 

bu görüş gerçekte karşılığı olmayan bir durumdur. Ne yazk ki insanlar ilmihal bilgisini bile 

yeterince bilememektedirler. Bu durumda uyarma ve hatırlatma görevinin birileri tarafından 

yerine getirilmesi şart olmaktadır. 

 “Emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker görevini yerine getirmede herkesin bilgisi, 

gücü ve yetkisi nispetinde hareket etmekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Kişi, yetkisini 

aşan konularda, olaylara bizzat müdahale etmek yerine daha yetkili bir mercie başvurarak 

sorumluluğunu yerine getirmiş olur. İnsanların yetkileri dışında hareket ederek kendi 

ictihadlarına göre iyi ya da kötü gördükleri davranışlar hususunda başkalarına yaptırım 

uygulamaları, bunu yaparken sorumluluklarını aşan bir tavır içine girmeleri, özellikle şiddete 

başvurmaları toplumu büyük bir karmaşaya sürükler. İslâm tarihinde asıl amacı “ıslah etmek” 

olan emir bi’l-ma’rûf adına, çeşitli fırkaların birbirleriyle şiddetli mücadelelere giriştiği ve 

sonuçta daha büyük fitnelere yol açmak suretiyle topluma zarar verdiği bilinen bir husustur.”30 

Emir bi’l-ma'rûf ve nehiy ani’l-münkerin siyasi bir ilke olarak mülahaza edildiği de ilgili 

çalışmalarda görülmektedir. Bu ilke evvela Hariciler tarafından, kendi isyanlarını meşru kılmak 

için siyasi bir slogan haline getirilmiştir. Hariciler mototlaştırdıkları bu ilkeden hareketle, 

büyük günâh işleyeni insanı kâfir ve fâsık saymışlar; kötülüğü önlemek adına yöneticilere kılıç 

çekip öldürmüş olacak kadar ileri gitmişlerdir.31 

Kur'ân-ı Kerîm’de gayr-ı Müslimler arasında bazı güzel vasıfları olanlar zikredilirken 

onların Allah'a ve ahiret gününe inanan, iyiliği emredip, kötülükten menedener ve hayırlı işlere 

koşuşturanlar olduğu belirtilir.32 Tefsirlerde bahsi geçen Ehl-i kitab’ın  Hz. Muhammed’de tabi 

olanlar, münkerden sakındıranların da Allah’ı ve Hz. Muhammed’in nübüvvetini inkârdan 

sakındırmak olarak anlaşılmıştır.33 Bilindiği gibi Kur'ân-ı Kerîm’in bu övgüsüne mazhar olan 

azımsanmayacak derecede Yahudi asıllı sahabe bulunmaktadır. Yahudi asıllı olan 63 sahâbî 

tespit edilmiştir. Hz. Peygamber’in hanımlarından Hz. Safiyye ve Hz. Reyhane ile Yahudi 

âlimlerinden olup İslâm’ı seçen Abdullah b. Selâm’ı bu sahabilerin önde gelenleri arasında 

sayılmaktadır.34  

“İslâm ahlâkına göre toplu yaşamak zorunda olan insanlık, bu yaşayışın uyumlu olarak 

sürdürülebilmesi ve iyiliğin hâkim kılınabilmesi için birtakım kurallara uymakla yükümlüdür. 

İslâm ahlâkında başlıca toplumsal kurallar dinî buyruk ve yasaklarla zaman ve mekâna göre 

değişmezlik kazanmış, her birey, iyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün önlenmesine kendi 

                                                           
29 Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Hakim (Tefsiru’l-menar) (el-Heyetü’l-Mısriyyetü’l-’ammetü li’l-

kütüb, 1990), 4: 23. 
30 Heyet, Hadislerle İslam, 4:468; Geniş bilgi için bakınız: Kadri Önemli, Ümmeti Kutuplaştıran İlk İhtilaflar, 2. Bs 

(İstanbul: Nida Yayınları, 2020). 
31 Diler Ramazan, “Emir bi’l-Ma’rûf ve Nehiy ani’l-Münker İlkesinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi”, 

Emir bi’l-Ma’rûf ve Nehiy ani’l-Münker İlkesinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi 7/2 (t.y.): 982. 
32 Âli İmrân, 3/114 
33 Taberî, Camiu’l-beyân, 7: 130. 
34 Geniş bilgi için bakınız: Ömer Sabuncu, Yahudi Asıllı Sahabiler, 1. Bs (İatanbul: Siyer Yayınları, t.y.). 
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ölçüsünde katkıda bulunmakla yükümlü kılınmıştır. İslâm toplumunun en önemli ilkelerinden 

olan emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’lmünker görevinin yerine getirilmesi, her müslümanın, toplum 

içindeki konumuna, maddî ve mânevî gücüne göre katıldığı bir sorumluluktur.”35 

1.5. Uyarma ve Hatırlatmanın Pratiğe Dönüştürülmüş Örneği: Hasiplik  

Kur’an ve sünnet ışığında şekillenen İslam medeniyetinde yöneticiler ile halk arasında 

duvarlar örülmesine izin vermemiştir.  Bu kapının bütün zamanlarda pratikte açık bırakıldığı 

iddiası tam karşılık bulmasa da teoride bu konu koşulsuz kabul edilmiştir. Bu uygulamanın Asr-

ı Saadet ve hemen ardından gelen raşid halifeler dönemindeki pratiklerden de beslendiğini 

söylemek mümkündür. Rivayet edildiğine göre Hz. Ömer hutbede yanlış yapmasını halinde 

kendisini uyarıp düzeltmelerini talep ettiğinde çobanlarından birisi ayağa kalkarak “elbette 

sende bir yamukluk görürsek onu kılıçlarımızla düzeltiriz” diyebilmiştir.36  

İslam coğrafyasının genişlediği devirlerde işin öneminden dolayı uyarma ve hatırlatma 

görevinin sistemleştirilmesine yönelik bazı adımların atıldığı görülmektedir.  Emir bi’l-ma‘rûf 

nehiy ani’l-münker prensibi uyarınca37 gerçekleştirilen genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma 

faaliyetlerini ve özellikle bununla görevli müesseseyi ifade eden38 hisbenin kurumsal anlamda 

başlangıç tarihi tespit edilemese de cami küsülerindeki vaazların ve pazara atanan zabıtaların 

bu uygulamanın çekirdeği mesabesinde işlev gördüğü söylenebilir.  

Kurumsallaşma döneminde hisbe uygulamasının nasıl yürütüleceği nizamnâmelerle 

belirlenmiştir. Nizamnamede muhtesibin dinî ve ahlâkî görevleri namaz kılmayanları ve oruç 

tutmayanları mahalle imamları vasıtasıyla belirleyip bunlara tembihte bulunmak, 

dinlemeyenleri ve bu davranışlarını sürdürenleri kadının huzuruna çıkararak suçu sabit 

görülenlere takdir edilen cezayı uygulamak şeklinde belirtilmiştir.39 

Bu işle görevlendirilen kişilere Muhtesib denilmiştir. Muhtesib olarak nitelendirilen 

kişilerin toplumda düzelmeye çalıştıkları davranışlara bakıldığında onların hayatın her alanına 

yayıldığını görmek mümkündür. Bunların bir kısmı dinen açıkça haram kılınan şeyler olduğu, 

bazılarının nezakete aykırı olduğu, bazılarının şehircilik refleksleri taşıdığı, bazılarının 

toplumun huzur ve sükûnetini temine yönelik olduğu görülür. Aşağıda seçilen örnekler 

konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak mahiyettedir.  

Muhasiplerin müdahale ederek düzeltmeye çalıştıkları davranış örnekleri:40 

1. Ta'dil-i erkanı terk etmek; yani namaz içindeki rüku, kalkma, secde, oturma gibi fiilleri 

eksik yapmak 

2. Namaz kılanın görmediği bir yerinde pislik bulunması veya· karanlık gibi bir sebeple 

kıbleye yönelmemiş olması 

3. Ezanın çok bağırılarak ve haddinden fazla uzatılarak okunması 

4. Vaiz ve kıssacıların yalan haberler nakletmeleri veya bid'atlerin propagandasını 

yapmaları 

5. Kadınların bulunduğu vaazlarda vaizin genç, şık giyimli olması, hareketli ve şiirler 

okuyup, işaretler yaparak konuşması 

                                                           
35 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 1: 647. 
36 Zuhaylî, et-Tefsirü’l-münir, 4: 33. 
37 Âl-i İmrân 3/104, 110, 114; et-Tevbe 9/71, 112; el-Hac 22/41 
38 Cengiz Kallek, “Hisbe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 18: 133. 
39 Ziya Kazıcı, “Hisbe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 18: 143. 
40 Hayreddin Karaman, “İslam’da İctimai Terbiye ve Kontrol (İhtisab Müessesesi) II”, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Dergisi 9/6 (1972): 343-344. 
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6. Kar mevzuunda yalan söyleme, satılan şeyin kusurunu gizleme 

7. Yol üzerinde hayvan boğazlamak, hayvanlara fazla yük vurmak, karpuz, kavun vb. 

kabuğu atmak. 

8. İsraf yapılması. İsraf izafi olup ziyafet sahibinin mali gücü ile ölçülür. 

9. Misafirlere için ipek, altın, gümüş eşya kullanılması 

Bu örnekler incelendiğinde bazılarının herhangi bir sorun yaşanmaması için alınan 

koruyucu tedbirler türünden olduğu görülmektedir. Bu yüzdendir ki “def-i mezerrat, celb-i 

menafiden evladır” ifadesi Mecelle’de bir hüküm olarak yer almıştır. 

İşin ehemmiyetinden dolayı her kesin bu vazifeyi layıkıyla yerine getiremeyeceği 

düşüncesinden hareketle “Muhtesip” olarak görev alabilmek için insanlarda bazı şartlar 

aranmıştır. Bunlar Müslüman olmak, mükellef olmak, ilim sahibi olmak, bilgisini hayatında 

uygulamak, kudret sahibi olmak şeklinde sıralanmaktadır. Bunlardan ilk dördü kısmen daha 

anlaşılabilir durumdadır. Son madde olan kudret sahibi olmak hakkında kısaca bilgi vermek 

gerekirse, bilindiği gibi “İslâm’da takatin fevkinde teklif yoktur. Onun için muhtesibe güç 

yetiremeyeceği görevleri yüklemek dinen uygun değildir. Zira muhtesibin karşılaştığı münkeri 

ortadan kaldırıp yok etmeye gücü yetmezse, işgal ettiği o makamın muattal kalması kaçınılmaz 

olur. Bilinmektedir ki, aciz olan bir kimsenin, kalben buğzetme yolu hariç hisbede bulunması 

söz konusu değildir. Bunun için, hisbede bulunacak kimselerin, gücü-kuvveti yerinde ve 

istediğini yaptırabilecek kimselerden seçilmesi gerekir.”41 Zira toplumda tatlı dilden anlamayan 

kaba ce zorba kimselerin olması muhtemeldir. Genel olarak muhtesiplerin iş yapamayan 

kimseler olduğu kanaati yayıldığı andan itibaren sistem çökecek demektir. 

Sonuç 

İlahi kitaplar bir defa nazil olur, ama öğretileri defalarca tekrarlanır. Bu tekrarlar emir ve 

yasakların birey tarafından iyice kavranması ve benimsenmesine matuftur. Bu açıdan 

peygamberler yaşadığı dönemlerde ve yaşantıları aktarılabildiği ölçüde daha sonra da insanlar 

için rol-model olarak takdim edilmiştir. Zira insanoğlunun davranışları gördükleri kadar 

bildikleriyle de şekillenir. Hatta denilebilir ki bazen kişinin tanık olduğu güzel bir davranış o 

konuda okuduğu/okuyacağı bir bilgiden daha etkili olabilir.  

İnsanlar zamanla davranışlarında rehavete kapılabilir ve daha güzel olanı bırakıp güzele 

razı olabilirler. Zamanla bu güzel davranışlar da unutulup gidebilir. İşte böyle durumların 

yaşanmaması için Kur'ân-ı Kerîm Müslümanlara hatırlatma ve uyarma görevi vermiştir. Hz. 

Peygamber’e müminlere nasihat etmesini, hatırlatmanın onlara yarar sağlayacağı bildirilmiştir. 

Bütün insanların bildiği ölçüde uyarma ve hatırlatma vazifesini yerine getirmesi lazım olmakla 

beraber zaman ve zemine göre bu vazifeyi kurumsal olarak yürütmek de zorunlu hale gelebilir. 

 Kötülüklerin yayılmadan engellenmesi, rol model oluşturmalarına müsaade edilmeden 

ortadan kaldırılması uyarma ve hatırlatma görevleri kapsamında düşünülmüştür. Bazı âlimler 

konunun öneminden dolayı emir bi’l-ma’ruf ve nehiy ani’l-münker’i farz ayn olarak nitelerken, 

bazıları da aynı gerekçelerle bu hizmetin uzmanlık gerektirdiğini söyleyerek farz-ı kifaye 

olduğunu ileri sürmüşlerdir.  Tarihte Hizbe olarak nitelendirilen uygulamanın çağdaş iletişim 

araçları ve imkânları aracılığıyla farklı bir şekilde düzenlenerek yeniden hayata konulması 

mümkündür.  

 

                                                           
41 Ahmet Duran, “İslâm Hukukunda Sosyal Terbiẏe Ve Kontrol Kurumu Olarak Hiṡbe Müessesesi”̇, EKEV Akademi 

Dergisi 19/64 (2015): 29. 
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MÜMİNLERİN SOSYAL İLİŞKİLER BAĞLAMINDA MÜMTEHİNE 

SÛRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi 

ÖZET 

Mümtehine suresi Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması 

ile Mekke’nin fethi arasında geçene sürede Müslümanların gayr-ı Müslimlerle ilişkilerini düzenleyen 

bir suredir.  Surede Hz. İbrahim ve onunla beraber Müslüman olanların tavırları örnek alınarak 

Müslümanların bir duruş sergilemeleri istenmektedir. Buna göre Müslümanlar, kendilerine eziyet eden, 

yurtlarından çıkaran müşriklerle samimi bir ilişki kuramazlar ve onları dost edinemezler. Onlardan 

gelebilecek maddi menfaatlere tamah ederek onlara dostluk etli uzatamazlar ve Müslümanların aleyhine 

olacak şekilde onlara bilgi servisinde bulunamazlar. On üç ayetten oluşan bu surenin çok ayetinin bir 

sebeb-i nüzulü bulunmaktadır. 1-4. Ayetler Hatıp b. Ebî Belta’a adındaki sahabinin Mekke’nin fethine 

ilişkin hazırlıkları Mekkeli müşriklere vermesi, 8. Ayet, Esma b. Ebibekir’in Hz. müslüman olmayan 

annesi ile mesafeli davranması üzerine Allah’ın görüşmelerine izin vermesi, 10. Ayet Mekkeli 

müşriklerden kaçıp Medine’ye sığınan kadınların himaye edilmesi gerektiği, 13. Ayet ise Yahudilerden 

beklenti içinde olan bazı fakir Müslümanların onların işine yarayacak bilgiler sunması üzerine nazil 

olmuştur. Yüce Allah bütün bu sosyal ilişkileri bir zemine oturtmuş, Müslümanların aleyhinde bir 

oluşuma taraf olmayanlarla sosyal münasebetlerin devam edebileceğini, bunun dışında dostane7sırdaş 

düzeyde ilişkileri menetmiştir.  Hz. İbrahim Müslümanlara örnek olarak gösterilmiş, onun ve 

beraberindekilerin kafirlerle aralarına çok net bir çizgi çektikleri, Müslümanlarında ahirette kendilerine 

bir yarar dokunmayacak olan gayr-ı Müslimlere iltifat etmemesi istenmiştir. Bunun gerekçesi de 

müşriklerin Müslümanların bütün iyi niyetine rağmen müşriklerin onları eline geçirmesi halinde asal 

affetmeyecekleri ve onları eski inançlarına dönme hususunda zorlayacakları şeklinde belirtilmektedir.  

Giriş 

Müfessirlere göre Ahzâb sûresinden sonra1 Medine’de nazil olan2 Mümtehine sûresi on 

üç ayetten oluşmaktadır. Mushaf’ta 60. sırada yer almaktadır. İsmini 10. Ayette geçen 

“İmtehinu” kelimesinden almaktadır. et-Tefsirü’l-Vadıh’ın müellifi el-Hicâzî sûrenin tefsirinin 

girişinde sûrenin ana konusunun kâfirlerle iletişim ve dostluk ilişkilerin esaslarını belirlemek 

olduğunu belirtmektedir.3  

Kur'ân-ı Kerîm’de üslup gereği konular iç içe anlatılmaktadır. Bu açıdan bir sûreyi tek 

konuya hasretmek mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Ancak özellikle bazı kısa sûrelerde 

sûreye ana rengini veren konular belirlemek mümkündür. Mumtehine sûresinin böyle bir 

özelliği bulunmaktadır. Bu sûrede müminlerin kendilerini Mekke’den çıkaran müşriklerle, 

mümin veya mümin olmayan kendi aile bireyleriyle,  Müslümanlara açıkça düşmanlık 

beslemeyenlerle,  Müslümanlara eziyet edenlere arka çıkanlarla, iman ettikleri iddialarıyla 

                                                           
1 Ebü’l-Kasım Carullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed Zemahşerî, el-Keşşâf an hakaikı gavamizi’t-tenzil ve 

uyuni’l-ekavil fî vücuhi’t-te’vil (Lübnan: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1995), 4: 510. 
2 Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib Mâverdî, en-Nüket ve’l-‘uyun (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, ts.), 5: 

516; Begavî, Mealimü’t-Tenzîl, thk. Abdurrezzak el-Mehdî (Beyrut: Darü ihyai’t-türasi’l-‘Arabi, 1997), 1: 5: 68.  
3 Muhammed Mahmûd Hicazi, et-Tefsirü’l-vazıh, 10. Bs (Beyrut: Darü’l Cîl el-Cedid, 1413), 3:655. 
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Müslümanlara sığınanlarla ve İslam’a yeni girmiş olanlarla ilişkileri temel ilkeler ışığında ele 

alınmaktadır. Mümtehine sûresinde bir arada özet olarak verilen bu emirler ve belirlenen ilkeler 

diğer sûrelerde tekraren ve mufassal olarak ele alınmaktadır. 

Ayetler öncelikle esbab-ı nüzul açısından ele alınacak, sûredeki ayetler tasnif edilerek ana 

temalar belirlenecek ve sûre, tefsir külliyatı ve modern çalışmalar ışığında incelenecektir. 

A. Mümtehine Sûresindeki Bazı Ayetlerin Sebeb-i Nüzulleri  

Kaynaklarda Mümtehine sûresi hakkında dört ayrı sebeb-i nüzul zikredilmiştir. 

1) 1-4. Ayetlerin Sebeb-i Nüzulü 

Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber onu, Zübeyr b. Avvam ve Miktad’la 

beraber özel bir görevle gönderdi. Onlara Hah bahçelerine kadar gitmelerini, orada hevdec 

içinde bir kadın göreceklerini, ondaki mektubu alıp kendisine getirmelerini emretti. Hz. Ali ve 

arkadaşları atlarıyla süratle söylenen yere gittiler. Hz. Peygamber’in dediği gibi orada Ümmü 

Sare adındaki kadını görüp mektubu kendilerine vermesini söylediler.4 Kadın mektubu inkâr 

edince kendilerine zorluk çıkarmamasını, mecbur kalırlarsa üstünü arayarak elbiselerini 

çıkarmak pahasına mektubu alacaklarını söylediler. Mektuptan kesin haberdar olduklarını 

anlayan kadın saç örgülerinin arasına saklamış olduğu mektubu çıkarıp onlara verdi. Mektubu 

alıp doğruca Hz. Peygamber’e getirdiler. Mektup açıldığında onun Hatıb b. Ebî Belta‘ 

tarafından Mekkeli yöneticilere gönderildiği, içinde Hz. Peygamber’in son zamanlarda 

Mekke’nin fethine ilişkin yaptığı hazırlıkların yazılı olduğu görüldü. Hz. Peygamber Hatıb’ı 

çağırıp ona neden böyle yaptığını sorduğunda o, Medine’deki muhacirlerin Kureyş’ten 

olduklarını,  Mekke’deki akrabaları sayesinde mallarını koruyabildiklerini, kendisinin böyle bir 

imkânı olmadığını, bu mektupla aralarında kendisine mallarını koruma hususunda destek 

olacak birilerini bulmaya çalıştığını söyledi ve asla dinden dönmediğini de sözlerine ekledi. Hz. 

Ömer, Hz. Peygamber’den onu cezalandırmak için izin istedi. Hz. Peygamber onun Bedir 

ashabından olduğunu, Hatıb’ın doğru söylediğini belirtti. Bunun üzerine Mümtehine sûresi 1-

4. Ayetleri nazil oldu:5 “Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak 

için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli 

muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. 

Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, 

sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa 

(onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman 

kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkâr edivermenizi 

istemektedirler. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah 

                                                           
4 Ümmü Sare’nin Medine’ye gelme sebebi ise çektiği maddi sıkıntılardan kurtulmak içindir. Hz. Peygamber onun 

ihtiyaçlarını karşılamış, o Mekke’ye geri dönerken Hatıb’ın mektubunu da götürmüştür. Onun daha sonra 
müslüman olduğu nakledilmektedir.Ebü’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü’l-Esir, 

Üsdü’l-ğabe fi ma’rifeti’s-sahabe, 1. Bs (Daru’l-kütübi’l-’ilmiyye, 1994), 7: 325. 
5 Ebû Cafer İbn Cerir Muhammed b. Cerir b. Yezid Taberî, Câmiü’l-beyân fî te’vili’l-Kur’ân (b.y.: Müessesetü’r-

risale, 2000), 23: 312.  Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil Buharî, Sahihü’l-Buharî (el-Camiü’s-sahih) (Kahire: 
el-Matbaatü’s-selefiyye, 1980), 5: 77“Megazî” 9; Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl (b.y: y.y., 
ts), 314-315; İbn Kesîr Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 2. Bs (Darü Tayyibe li’n-
Neşr ve’t-Tevzi’, 1999), 1: 8: 81-83. 
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aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için 

gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp 

taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim 

aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir." Şu kadar var ki, İbrahim babasına: 

"Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi 

önlemeye gücüm yetmez" demişti. (O müminler şöyle dediler:) Rabbimiz! Ancak sana dayandık, 

sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.”6 

2) 8. Ayetin Sebeb-i Nüzulü 

Abdullah b. Zübeyr’in babasından naklettiğine göre Hz. Ebubekir’in kızı Esma’nın annesi 

Müslüman olmamış ve Müslümanlarla beraber Medine’ye hicret etmemişti. Hudeybiye 

antlaşmasının barış günlerinde bazı hediyelere alarak Esma’nın yanına geldi. Esma onun 

hediyelerini kabul edemeyeceğini ve Hz. Peygamber’in görüşünü almadan evine de 

alamayacağını söyledi. Hz. Aişe durumu Hz. Peygamber’e haber verdiğinde Hz. Peygamber 

onlarla görüşmesinde bir sakınca olmadığını belirtti. Bu hadise üzerine Mümtehine sûresi 8. 

ayet nazil olmuştur:7 “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan 

çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, 

adaletli olanları sever.”8 

3) 10. Ayetin Sebeb-i Nüzulü 

Bu ayetin sebeb-i nüzulü hakkında şöyle bir hadise zikredilmiştir. Mekke müşrikleri 

Hudeybiye’de Hz. Peygamber’le bir antlaşma yaptılar. Buna göre Mekke’den birisi Müslüman 

olup Hz. Peygambere gitse onu Mekkelilere iade edecek, Hz. Peygamber’in ashabından birisi 

Mekke’ye gidecek olsa orada kalabilecektir. Bu Antlaşma henüz yazılmış ve imzalanmıştı ki 

Sübey‘a bnt. Hars el-Eslemiyye çıkageldi. Kâfir olan kocası gelip antlaşma maddesini ileri 

sürerek Hz. Peygamber’den eşini istedi. O esnada imtihan ayeti nazil oldu:9 “Ey iman edenler! 

Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları, imtihan edin. Allah onların imanlarını 

daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere 

geri göndermeyin. Bunlar onlara helâl değildir. Onlar da bunlara helâl olmazlar. Onların 

(kocalarının) sarfettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz zaman 

onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın, sarfettiğinizi 

isteyin. Onlar da sarfettiklerini istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Allah 

bilendir, hikmet sahibidir.”10 

4) 13. Ayetin Sebeb-i Nüzulü 

Bazı fakir Müslümanlar Yahudilerden gelecek bazı maddi menfaatlere karşılık onlara 

Müslümanlar arasında olup biten olaylardan haber verince Allah Teâlâ onların bu davranışlarını 

                                                           
6 Mümtehine, 60/1-4. 
7 Taberî, Camiu’l-beyân, 23: 322; Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl, 318; Geniş bilgi için bakınız: Ömer Sabuncu, Hz. 

Ebubekir (İstanbul: Beyan Yayınları, 2020). 
8 Mümtehine, 60/8. 
9 Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl (b.y: y.y., ts), 317. 
10 Mümtehine, 60/10. 

www.iksadkongre.org Sayfa 277 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

yasaklayan bu ayeti indirdi:11 “Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği bir kavmi 

dost edinmeyin. Zira onlar, kâfirlerin kabirlerdekilerden (onların dirilmesinden) ümit kestikleri 

gibi ahiretten ümit kesmişlerdir.” 

B. Konularına Göre Sûrenin Analizi 

Mümtehine sûresinde birbiriyle yakından alakalı 8 konu işlenmektedir.  

1-2 ayetler: Bu ayetlerde hitap bütün Müslümanlara ise de özellikle muhacirlere 

seslenildiği anlaşılmaktadır. Allah Teâlâ Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları 

eziyetleri hatırlatarak onlarla açık ve gizli dostluk ilişkisi kurmamalarını, kendileri böyle bir 

şeye teşebbüs etseler bile müşriklerin onlarla samimi bir iletişime geçmeyecekleri, onların asıl 

gayesinin Müslümanların İslam dininden çıkmaları olduğunu söylemektedir. Yani gayr-ı 

Müslimlerin gösterdikleri güler yüze kanmamak gerektiği açık bir ifade ile belirtilmiştir.  

3. Ayet: Ayetin iniş sebebiyle bağlantılı olarak Hatıb b. Ebi Belta‘ üzerinden bütün 

müminlere yakınları ve çocuklarının kaygısıyla ve Müslümanların aleyhine bir gelişmeye 

meydan verecek şekilde yanlış bir davranışta bulunmamaları öğütlenmektedir. Bu 

hareketlerinin ahiret hayatlarını tehlikeye attığı, kıyamet gününde ise uğruna ahiretlerini 

tehlikeye attıkları kişilerin onlara bir fayda sağlamayacağı belirtilmektedir.  

4-6 Ayetler: Müslümanların gayr-ı Müslimlerle ilişkilerini 1-3. ayetlerde açıklayan yüce 

Allah bu konuda Hz. İbrahim’i örnek almaları gerektiğini söyler.  Hz. İbrahim inanmayacakları 

kesinlikle belli olan halkına ve aile fertlerine onlarla bir daha barışmamak üzere saflarını 

ayırdığını söyleyerek sergiledikleri duruşa devam noktasında Allah’tan yardım talebinde 

bulunup dua etmiştir. 5. Ayetin sonundaki   “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu 

kılma” ifadesi ile 2. Ayet sonundaki “Zaten inkâr edivermenizi istemektedirler” ifadeleri 

arasındaki irtibat açıkça görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki Hz. İbrahim’le beraber olan 

müminlerin Allah’a sığındıkları “imtihan/deneme”; dinlerini terk etme konusudur/korkusudur. 

4. Ayette Hz. İbrahim’in babasına merhametinden dolayı Allah katında bağışlanma dilediğini 

ancak Allah katında bu duasının makbul olup olmayacağını bilemediği zikredilmektedir. Başka 

ayetlerde Hz. İbrahim’e bu konuda dua etmemesi tavsiye edildiğinden burada 

tekrarlanmamıştır. Bu bölümde 6. Ayette müminler için ancak müminlerin örnek olabilecekleri 

tekrar edilmiştir. 

7. Ayet: Allah Teâlâ insanların fıtratını göz ardı etmeyerek 7. Ayette şöyle buyurur: “Olur 

ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü 

yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Bütün Müslümanların, müşrik de olsa 

akrabalarına yönelik sevgiyi kalplerinden tamamen silemediklerin bilmektedir. Onlara 

Müslümanların aleyhine herhangi bir harekette bulunmamalarını, zamanı geldiğinde 

yakınlarına kavuşma arzularına nail olma ihtimalleri olduğunu söyler. Bu ifadeleri yakında 

Mekke’nin fethedileceğinin müjdesi olarak görmek de mümkündür. 

8. Ayet: Allah Teâlâ Müslümanların gayr-ı Müslimlerle iletişimini kategorize eder. Karşı 

tarafa yarar sağlayacak tarzdaki bu iletişimin Mekkeli müşrikler açısından yasak olduğunu, 

                                                           
11 Vâhidî, Esbâbü’n-nüzûl, 318. 
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onlar gibi müminlere eziyet etmemiş olanlar daha farklı davranabileceklerini, bunun adalete 

daha uygun olacağını söyler. İslam’la savaşanlarla dostluğun yasak olduğunu bir kez daha 

tekrarlar.  

10. Ayet: Bir önceki ayette müminlerin yurtlarından çıkarılmasından söz eden Allah 

Teâlâ abu ayette de kendi arzusuyla müşrik memleketlerden kaçıp hicret eden mümin kadınları 

örnek verir. Onlara nasıl davranılması gerektiğini söyler. Bu ayette zımnen şu manalar da 

bulunmaktadır. İşte örnek almanız gereken kişiler bunlardır. Bunlar aile ve akrabaları ile birlikte 

iken İslam’ı Allah ve Resulü tercih ederek rahatlarını bozmayı göze aldılar.  Sizin aile 

fertlerinize merhametten dolayı müşriklerle dostluk kurma teşebbüsünüzden ise onların hicret 

etmeleri daha uygundur. Ayrıca bu ayette mümin ve gayr-ı Müslimlerden birbirinden 

ayrılanların karşı tarafa ödemeleri gereken mehirle ilgili hükümler de yer almaktadır.  

12. Ayet: Gayr-ı Müslimlerle iletişimin ancak iman etmeleri halinde başlayabileceği 

vurgulanmaktadır. Daha önce Müslümanları yurtlarından çıkarmış olsalar dahi, Hz 

Peygamber’in, samimi bir şekilde ve bazı sözler vererek İslam’a girenlerle iletişim kurması 

istenmektedir.  

13. Ayet: 1. Ayette zikredilen husus tekrarlanarak bir kez daha Allah’ın düşmanlarıyla 

samimi ilişkiler içine girilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Birinci ayette müşriklerle olan 

sosyal ilişkilere dikkat çekilirken son ayet müşriklerle irtibatı olan Ehl-i kitapla olan ilişkiler 

konusunda uyarılarda bulunulmaktadır.  

C. Tahlil ve Değerlendirmeler 

Sosyal hayatta insanlar kendileri gibi düşünen-düşünmeyen yüzlerce kişi ile irtibata 

geçmek zorunda kalabilmektedir. Samimiyet maskesi altına gizlenen kötü niyetli insanların 

şerrinden emin olabilmek için Kur'ân-ı Kerîm Müslümanlara ilkesel düzeyde bazı tavsiyelerde 

bulunmuştur. Buna Müslümanların aile ve yakın çevresindeki kişilerle kurmak zorunda 

oldukları sosyal ilişkiler de dâhildir. Mümtehine sûresindeki tasnife bağlı kalarak bu ilişkileri 

Kur'ân-ı Kerîm’deki diğer ayetler ışığında incelemek istiyoruz. 

1). Müslümanların Gayr-ı Müslimerle İlişkileri  

Kur'ân-ı Kerîm sosyal hayatın şartlarını hiçbir zaman ihmal etmemiş, Müslümanların 

gayr-ı Müslimlerle zorunlu olarak sosyal ilişkiler kurmak durumunda kalacakları gerçeğini göz 

ardı etmemiştir. Bununla birlikte gayr-ı Müslimleri tek kategoride değerlendirmemiş, belli başlı 

özelliklerine ve Müslümanlarla olan ilişkilerine göre tasnif ederek onlarla iletişimin ilkelerini 

ortaya koymuştur.  

a) Müslümanların Müşriklerle İlişkileri 

Mümtehine sûresinde ilk sırada zikredilen topluluk müşriklerdir. Bilindiği üzere Mekkeli 

müşrikler Müslümanların temas halinde olduğu grupların da ilkidir. Onların bir kısmı 

Müslümanlar için amansız bir düşman kesilmiş, bir kısmı ise onlara nazaran daha ılımlı bir yol 

izlemiştir. Mekke yıllarında kendini gösteren bu ilişki türü Hicretten sonra da benzer şekilde 

devam etmiştir.  
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Kur'ân-ı Kerîm’in gayr-i Müslimlerle ilişkiler konusundaki tavrı nettir. Müminleri bırakıp 

imkânlarından faydalanmak gayesiyle kâfirleri dost edinmek yasaklanmıştır.12 Kur'ân-ı 

Kerîm’e göre gayr-ı Müslimlerle kurulacak bu tür dostlar onlardan gelebilecek tehlikelerden 

sakınmak gayesine matuf ise hoş görülebilir.13 Müfessirler bu ilişkinin ayırımını son derece 

güzel yapmışlardır. Onlarla oturmak, onlarla arkadaşlık etmek onlara güvenmek 

yasaklanmışken14 ustalık gerektiren işlerde onlarla iletişimim kapısı açık bırakılmıştır.15 Küfre 

rıza küfür olduğundan kâfirlerle kurulacak samimi bir dostluk küfre götüren sebeplerden 

sayılmıştır.16 Hicâzî’ye göre Allah mü’min olarak tanımladığı kişilere seslenerek, kendisinin 

onları böyle güzel bir sıfatla tanımladıktan sonra onların hem kendi hem de Allah’ın düşmanı 

olan kimselere -görünüşte bile olsa- dostluk eli uzatmalarının hiç yakışmadığını 

söylemektedir.17 

Bu genel bilgilerden sonra Mümtehine sûresi bağlamında ele aldığımızda Kur’an’ın 

eleştiri oklarının Hatıb b. Ebi Belta‘a yöneldiğini görürüz. Bu uyarıların onun şahsında bütün 

müminler için geçerli olduğunu söylemek mümkün ise de burada farklı bir durum daha söz 

konusudur. Aslında Hatıb’ın davranışı askeri açıdan çok ağır yaptırımlar gerektiren 

karakterdedir. Fakat buna rağmen o hemen hiçbir cezaya çarptırılmamıştır. Nedeni ise Hz. 

Peygamber gibi bir otorite tarafından akredite edilmiş olmasıdır. Mevdûdî’nin dediği gibi  “Bu 

davranış biçimi kuşkusuz casusluktur ama bu suçu işleyen kimsenin İslam'a ve Müslümanlara 

karşı tavrı nasıldır? Yani bu şahıs Allah'a Peygamber’e ve Müslümanlara ihanet etmek için mi 

bu suçu işlemiştir ya da imanı için, yurdunu ailesini vesaire her şeyini terk ederek hicret eden, 

bunca fedakârlıklar yapan bu şahsın imanından ihlasından şüphe edebilir miyiz?”18  Rivayetler 

Hatıb’ın bu konuda töhmete medar bir geçmişinin olmadığı yönündedir. 

Kaynakların belirttiğine göre Hatıb mektubunda şöyle yazmıştı. “Bilin ki Allah’ın 

Peygamberi sel gibi akacak bir orduyla size doğru gelmeye hazırlanıyor. Allah’a yemin ederim 

ki o yalnız başına da gelecek olsa Allah onu size karşı muzaffer kılacaktır; çünkü Allah ona 

olan vaadini mutlaka yerine getirir.”19  

Onun bu davranışının Müslümanlar için örnek teşkil etmeyeceği açıktır. Yani günümüzde 

birileri benim de Allah’a ve ahiret gününe imanım tamdır diyerek benzer bir davranış 

sergileyemez. Zira “samimi bir Müslümanın iyi niyetle dahi olsa bu şekilde davranması, yani 

kişisel çıkarları için Müslümanların savaş planlarını düşmanlara bildirmesi caiz değildir. Ancak 

                                                           
12 Bakınız: Nisâ, 4/139. 
13 Bakınız: Âl-i İmrân, 3/28. 
14 Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd (ö. 333/944) Mâtürîdî, Te’vilâtü ehli’s-sünne (Beyrut: 

Darü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 2005), 3: 397. 
15 Mücahid b. Cebr, Tefsirü Mücahid (Mısır: Darü’l-Fikril-İslâmî, 1989), 1: 251. 
16 Ebû İshak İbrâhim b. es-Seri b. Sehl Zeccâc, Me’an’i-Kur’an (Bayrut: Âlemü’l-kütüb, 1988), 1: 396. 
17 Hicazi, et-Tefsirü’l-vazıh, 3: 357. 
18 Seyyid Ebü’l-A’la Mevdudi, Tefhimü’l-Kur’an: Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri. (İstanbul: İnsan Yayınları, 1996), 6: 

237. 
19 Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, 5. baskı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 

2014), 5: 308. 
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böyle de olsa samimi bir Müslümanın yaptığı hata ile münafığın hıyaneti arasında büyük fark 

vardır bu bakımdan her ne kadar suçun keyfiyeti aynı ise de cezalar aynı değildir.”20  

b) Müslümanların Ehl-i Kitapla İlişkleri 

Mümtehine suresi son ayette müminlere yapılan uyarılar onların Ehl-i kitaptan 

Yahudilerle olan temasları hakkındadır. Ayette doğrudan Yahudilerden söz edilmese de 

“Gazaba uğramış olanlar” ifadesinin tefsirlerde çoğunlukla Yahudiler işaret ettiği şeklindeki 

yaygın değerlendirmelerden dolayı bu ayet de böyle anlaşılmıştır.  Ayetin sebeb-i nüzulü olarak 

takdim edilen rivayet de bu yorumu destekleyen bir unsur olarak tefsirlerde zikredilmektedir. 

Mümtehine sûresi 13. ayetinde dost edinilmemesi istenen ve gazaba uğratılma vasıfları 

zikredilenlerin Yahudiler,21 Yahudiler ve Hristiyanlar veya bütün kâfirler22 olabileceği 

zikredilmiştir. Matüridî ise herhangi bir isim belirtmeden şu tespiti yapar: Allah Teâlâ 

kızdıklarına kızmamızı, düşmanlık yaptıklarına düşmanlık yapmamızı, dost edindiklerini dost 

edinmemizi istemektedir.23 Çağdaş müfessirlerden Kasimî de bozgunculara destek oldukları, 

doğru işlere karşı cephe aldıkları, Hakk’a düşmanlık ettikleri için Allah’ın öfkesini hak eden 

bütün düşmanların bu kapsamda olduklarını söylemektedir.24 

Ayetin sebeb-i nüzulü olarak zikredilen hadise/hadiseler sosyal temasa sınır getiren 

nedeni de ortaya koymaktadır. Bu da günümüzde ülkelerin çok büyük paralar harcayarak hasım 

belledikleri kişi veya ülkeler hakkında bilgi toplamak için oluşturdukları istihbarat birimlerini 

akla getirmektedir. Siyasi hamle ve askeri harekâtlarda bu hususun ne kadar önemli olduğu 

bilinen bir gerçektir. Mümtehine sûresinin ilk ayetlerinde askeri bir harekât için sağlanmaya 

çalışan istihbarat ile ilgili iken sûrenin son ayeti de barış ortamlarında diğer bir ifade ile siyasi 

alana ilgili istihbaratın önemine işaret etmektedir. Bu bağlamda sûrenin başı ve sonunun uyumu 

da tespit edilebilmektedir.  

Âl-i İmrân sûresinde ise Mümtehine sûresinde üstü kapalı olarak zikredilmiş bulunan 

hususlar açıkça zikredilmiştir. 118. Ayette “Kendi dışınızdakiler” ifadesiyle bütün gayr-ı 

Müslimler aynı kategoride değerlendirilerek onları sırdaş edinilmemesi emredilmiş, bunun 

gerekçeleri de onların Müslümanlara fenalık etmekten asla geri durmamaları ve Müslümanların 

hep sıkıntıya düşmesini istemeleri şeklinde belirtilmiştir. Bütün dost görünme çabalarına 

rağmen Müslümanların aleyhine olabilecek şeyleri ağızlarından kaçırmaları ise gizlediklerinin 

ne kadar büyük ve tehlikeli olduğunun delili olarak altı çizilmiş,  Müslümanların bunlar 

üzerinde düşünüp tavır belirlemeleri ve projeler geliştirmeleri tavsiye edilmektedir. 

c) Müslümanların Kendilerine Eziyet Etmeyenlerle İlişkileri  

                                                           
20 Mevdudi, Tefhimü’l-Kur’an, 6: 238. 
21 Zeccâc, Me’an’i-Kur’an, 5: 161; Ebû Saîd Nasırüddin Abdullah b. Ömer b. Muhammed Beyzâvî, Envarü’t-tenzil 

ve esrarü’t-te’vil (Beyrut: Darü İhyai’t-Türasi’l-‘Arabi, 1997), 1: 5: 207; Taberî, Camiu’l-beyân, 23: 346; Ebu 
Abdullah Fahreddin Muhammed b. Ömer Fahreddin Râzî, Mefâtihü’l-gayb (b.y.: Darü İhyai’t-Türasi’l-‘Arabi, 
1999), 29: 525. 

22 Beyzâvî, Envarü’t-tenzil ve esrarü’t-te’vil, 1: 5: 207. 
23 Mâtürîdî, Te’vilâtü ehli’s-sünne, 9: 626. 
24 Cemaleddin Muhammed b. Muhammed Saîd Cemaleddin Kasımî (1999), Mehasinü’t-te’vil (Beyrut: Darü’l-

Kütübi’l-‘İlmiyye, 1998), 1: 9: 213. 
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İslamiyet’in bir barış dini olduğunun en güzel göstergelerinden birisi de aktif olarak 

Müslümanlara zarar verme gayretinde olmayanların diğerlerinden ince bir çizgi ile ayrılmasıdır. 

İslamiyet’in insanlara bakışı toptancı kolaylığından uzaktır. Kotegorik olarak gayr-ı Müslim 

sayılmalarına rağmen Ehl-i kitaba bir takım hakların tanınması gibi burada da Müslümanlara 

eziyet etmeyenler dışlanmamış, onlarla insani ilişkiler kurmak serbest bırakılmıştır.  

Hz. Ebubekir’in henüz Müslüman olmayan eşinin kızı Esma’ya ziyaret etmesi ile ilgili 

nazil olan Mümtehine 8. Ayetten hemen önce nazil olan ayette bu insani temaslara tanınan 

ayrıcalığın nedeni de belirtilmiştir. “Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir 

dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”25 Kur'ân-ı 

Kerîm’in burada işaret ettiği dostluk Mekke’nin fethinden sonra müşriklerinin çoğunun 

Müslüman olacak olması anlamındadır.   

2) Müslümanların Aile Bireyleriyle İlişkileri 

Müslümanların aynı dine inanan aile bireyleriyle ilişkileri noktasında dinen hiçbir 

sınırlama bulunmamaktadır. Onlar Kur’an ve sünnetin emrettiği kurallar çerçevesinde 

birbirlerini hukukunu koruyarak, sıkıntılarını gidererek, komşuluk ilişkilerine dikkat ederek, 

gıybetten, dedikodudan sakınarak, birlik ve berberlik içinde yaşamalıdırlar. Sosyal hayatın 

doğal akışı içinde oluşabilecek sorunlar da yine Müslümanların müdahalesiyle çözüme 

kavuşturulacaktır. Mümtehine sûresinde Müslümanların olağan hayat akışındaki sosyal 

ilişkilerinden ziyade aşağıda örnekleri görüleceği üzere bir yönüyle de olsa problem içeren 

durumlarda gösterilecek davranış şekilleriyle ilgilidir. 

a) Toplum Selametinin Aile Fertlerine İlişkin Kaygılardan Önce Gelmesi 

Mümtehine sûresinin ilk ayetleri yukarıda verilen sebeb-i nüzul rivayetinde de görüldüğü 

üzere bu konu ilgilidir. Hatıb b. Ebi Belta‘ adındaki Müslümanın düşman beldesinde yaşamakta 

olan aile bireylerinin güvenliğini temin etmek üzere Müslümanlarca saklı kalması istenen 

bilgileri müşriklerle paylaşması Kur'ân-ı Kerîm tarafında eleştiri konusu yapılmıştır.  

Kaynaklarda belirtildiğine göre aslen Mekkeli olmayan Hatıb fakir bir kimsedir. 

Mekke’de başkasının himayesinde yaşamaktaydı.  Onun Ubeydullah b. Humeyd b. Züheyr’in 

kölesi olduğu ve kendisini anlaşma yolu ile âzat etmesi için kararlaştırdıkları ücreti Mekke’nin 

fethi günü ödediği de rivayet edilmektedir.26   Bu konuma sahip olan Hatıb’ın kendince ortaya 

koyduğu çözüm yolu Kur'ân-ı Kerîm tarafından onay görmemiştir. 

Kur'ân-ı Kerîm’in isim vermeden bu konuyu dile getirmiş olması hususi bir sebebe 

dayanan bu hükmün bütün müminleri ilgilendirdiği anlamına gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm bu 

ayetlerde düşmanlara dost görünmenin, tabiri caizse onlara şirinlik yapmanın onların 

merhametini celp etmeyeceği, onların düşmanlıklarından asla vaz geçmeyeceklerini açık 

ifadelerle dile getirmektedir. Zira müşriklerin nihai hedefleri Müslümanları eski cahiliye 

inançlarına döndürmektir. Ehl-i kitap olarak nitelendirilen Yahudi ve Hristiyanların da benzer 

düşüncede olduğu Kur'ân-ı Kerîm de belirtilmektedir: “Dinlerine uymadıkça yahudiler de 

                                                           
25 Mümtehine, 60/7. 
26 İbnü’l-Esir, Üsdü’l-ğabe fi ma’rifeti’s-sahabe, 1: 659. 
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hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen 

ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir 

yardımcı vardır.”27 

Kur'ân-ı Kerîm’in dikkat çektiği diğer bir husus ise ahirette akıbetlerinin ne olacağı belli 

olmayan kişiler için aile bireyleri bile olsalar iman noktasında tehlikeli adımlar atılmaması 

yönündedir. Zira kişi aile bireyleri için imanını tehlikeye atacak bir adım atsa dahi kıyamet 

günü uğruna tehlikeyi göze aldıkları ona hiçbir yarar sağlamayacaktır: “İşte o gün kişi 

kardeşinden, kaçar. Annesinden, babasından, Eşinden ve çocuklarından. O gün, herkesin 

kendine yetip artacak bir derdi vardır.” (Abese, 80/34-37) 

b) Aile İlişkilerinde Belirleyici Unsurun İman Olması  

Kur'ân-ı Kerîm Hatıb b. Ebi Beta‘ örneğinde Müslümanlara yaptığı uyarıların daha iyi 

anlaşılması için Hz. İbrahim örneğini verir.  Hz. İbrahim ile babası arasında tevhid inancına 

dair yaşanan tartışmalar olumlu bir netice vermemiştir. Hz. İbrahim’in mücadelesi putları kırma 

noktasına vardığında kavmi onu ateşe atmakla cezalandırmış, Hz. İbrahim Allah’ın inayetiyle 

ateşten kurtulduktan sonra şehri terk ettiğinde inkâra devam ettikleri sürece aralarında artık bir 

dostluğun söz konu olmayacağını belirtmiştir. Ancak engin bir merhamet ve şefkate sahip olan 

Hz. İbrahim çocukken kendisini kollayıp yetiştiren babasına affedilmesi için dua edeceğini 

belirtmiştir.  

Hz. İbrahim babasının kâfir olarak öldüğü belli oluncaya kadar sözünde durması bir vefa 

örneği olarak açıklanabilir. Ancak küfrü sabit olunca hakkın hatırını her şeyden üstün tutan Hz. 

İbrahim ona dua etmeyi terk etmiştir.28  Hz. İbrahim’le beraber olanların yaptıkları duanın 

içeriği de konu ile yakından ilgilidir. “Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma” 

şeklindeki dua bir yandan düşmanların Müslümanlarla ilişkilerinde iç yüzlerini ortaya koyarken 

Müslümanlar açısından da asıl meselenin imanı kurtarmak olduğuna dikkat çekmektedir. Mevdûdî 

Müslümanların yüzleşmekten Allah’a sığındıkları “denemeyi/imtihanı” kâfirlerin aşırı bir baskı ve 

zulüm uygulamaları sonucunda Müslümanların din ve ahlakları konusunda onlarla anlaşma 

yapıp taviz vermek zorunda kalmak şeklinde açıklamaktadır. Zira böyle bir durum diğer 

insanları için alay olurken kâfirlere de dini dillerine dolamalarına imkân verecektir.29 Mücahid 

bu dile dolama meselesini şöyle açıklar. Müslümanların onların alçaltıcı eziyetlerine maruz 

kalmaları onlara “şayet bunlar hak yol üzere olsalardı, başlarına bu işler gelmezdi, bizde 

tepelerine çökmezdik.” Şeklinde sözler söylettirecektir.30  Zayıf Müslümanların bu tür 

propagandalardan olumsuz etkilenmesi de mülkündür. 

Mümtehine sûresi 10. Ayeti nazil olduğunda Müslümanlar müşrik olan eşlerinden 

ayrılmışlardır. Ayet nazil olunca Hz. Ömer Nikâhı altında bulunan Mahzum kabilesinden Ebû 

Ümeyye’nın kızı Kuraybe ve Huzaa kabilesinden Cervel’in kızı Ümmü Gülsüm’ü boşamıştır. 

Mekke’de Kuraybe ile Ebû Süfyan’ın oğlu Muaviye, Ümmü Gülsüm ile de Ebû Cehm b. Huzafe 

                                                           
27 Bakara, 27120. 
28 Tevbe, 9/113-114; Abdulkadir Erkut, “Hz. İbrâhim ve İnkârcı Babaya Vefa”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2011, 

20. 
29 Mevdudi, Tefhimü’l-Kur’an, 6: 343. 
30 Mücahid b. Cebr, Tefsirü Mücahid, 1989, 1: 655. 
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el-‘Adevî evlenmiştir. Keza, Talha b. Ubedullah da Müslüman olmadığı için eşi Arva bt. 

Rabia’yı boşamıştır.31 

3) Medine’ye Hicret Eden Kadınların İslam Topluma Kabul Edilmeden Önce 

İmtihan Edilmesi 

Mümtehine sûresi 10. Ayeti Müslümanların Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslüman 

olarak Medine’ye hicret eden kadınların durumunu konu edinmektedir. Hudeybiye 

antlaşmasından sonra oluşan barış ortamında Mekke ve Medine arasındaki sosyal ilişkiler 

eskiye nazaran artmıştı. Sadece Müslüman hanımlar açısından değil, iman etmemiş kadınlar 

açısından da Medine bir sığınma merkezidir. Rivayetlere göre Mekkeli kadınlar kocalarından 

kızdıklarında onları terk ederek Medine’ye sığınmakla tehdit edebilmekteydiler.  

İşte böyle bir ortamda henüz hicret etmemiş bulunan bazı Müslüman hanımlar Medine’ye 

hicret etmişlerdir. Ümmü Kelsum (Gülsüm) bt. Ebi Muayt, Sübey’a bt. Hars el-Eslemî, 

Ümeyme bt. Bişr, Erva bt. Kureyz, Erva bt. Rebi’a el Haris b. Abdulmuttalib gibi hanımlar 

muhacir hanımlar arasında zikredilmektedir.32  

Medine’ye hicret eden hanımlar reddedilmemekle beraber Kur'ân-ı Kerîm’in emrine 

uyarak bir imtihandan geçirilmişlerdir. Ancak bu imtihanlar daha çok muhacir kadınların 

beyanlarına dayalı ve basit bir araştırma şeklinde olmuştur. Kaynakların belirtildiğine 

imtihandan kasıt aşağıda sıralanan konularda muhacir hanımların durumunu tespit etmektir: 

1. Allah’tan başka ilah olmadığına Muhammed’in onun kulu ve resulü olduğuna 

şahadet etmek33 

2. Müslümanlar bir erkeğe karşı duyduğu ilgiden dolayı gelmiş olmamak34  

3. Kocasına kızarak gelmiş olmamak35 

4. Bir yeri başka bir yere tercih ederek gelmemiş olmak 

5. İşlediği bir suçtan kurtulmak için gelmiş olmamak 

6. Dünyevi bir beklenti için gelmemiş olmak 

7. İslam dinini tercih ederek gelmiş olmak36 

8. Sadece Allah ve Resulüne olan muhabbetinden dolayı gelmiş olmak37 

Medine’ye hicret eden kadınlar bu hususlarda tatmin edici beyanlarda bulunduklarında 

serbest kalırlardı.  Beydavî’nın belirttiğine göre bu imtihanın şartları zorlaştırılmamıştır. 

Müslümanlardan gelenlerin dillerinin kalplerini tasdik ettiğine dair kanaatlerinin hâsıl olacağı 

şekilde imtihan edip işin hakikatini araştırmaları istenmiştir. Zire kalplerindekini ise gerçek 

manada ancak Allah Teâlâ bilebilir. Yemin ve benzeri görünür emarelerden hareketle oluşan 

                                                           
31 Taberî, Camiu’l-beyân, 23: 231-232. 
32 Bu konudaki tartışmalar için bakınız. Mahmut Öztürk, “Kur’an-ı Kerim’de Kadınlara Karşı Bir Pozitif Ayrımcılık 

Örneği,” Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/31 (2014): 99-135. 
33 Taberî, Camiu’l-beyân, 3: 328. 
34 Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 1: 8: 92. 
35 Mücahid b. Cebr, Tefsirü Mücahid (Mısır: Darü’l-Fikril-İslâmî, 1989), 1: 655; Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. 

Ömer, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 1: 8: 92. 
36 Ebü’l-Fida İmadüddin İsmail b. Ömer, Tefsirü’l-Kur’ani’l-Azim, 1: 8: 93. 
37 Taberî, Camiu’l-beyân, 3: 328. 
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bilgi neticesinde geçekten mümin oldukları anlaşılırsa gelenler asla kâfirlere geri 

verilmeyecektir.38 

“Muhacir kadınlara tanınan bu hakların Medine İslam Devleti’nin kadınlara sunduğu hak 

ve özgürlükler ortamının beklenen sonucudur. Medine’deki güven ortamı Müslüman olmayan 

kadınlar için bile cazip olmuştur. Öyle ki Mekkeli kadınlar Müslüman olmasalar bile kocaları 

ile tartıştıklarında, onları terk edip Medine’ye sığınmakla tehdit edebilmişlerdir. Şunu da 

belirtmek gerekir ki sadece Mekke’den değil; Müslümanlarla aralarında bir antlaşma 

bulunmayan kabilelerden de kadınlar, kocalarını terk ederek Medine’ye gelebilmişler, Hz. 

Peygamber onları da himaye ederek Müslümanlardan biriyle evlendirmiştir.”39 

Sonuç 

Müminlere her yönüyle bir hayat düzeni sunan İslam dini insanın ve toplumun doğasına 

aykırı bir talepte bulunmaz. İslamiyet’in insanlar arası sosyal ilişkiler bağlamındaki emir ve 

yasakları bu bakımdan son derece hassas çizgiler barındırmaktadır. İslam’ın bu konudaki 

ilkeleri çağlar üstü bir nitelik de arz etmektedir. Bu hususta tek tip bir uygulamaya gitmek 

yerine iletişime girilecek inanç grupları ve onların Müslümanlarla olan önceki geçmişleri 

dikkate alınarak bir tavır belirlenmiştir.  

İslamiyet’in yasak getirdiği sosyal ilişki Müslümanlara zarar verecek unsurlar barındıran, 

Müslümanların imanını tehlikeye sokacak türden ilişkilerdir. Müslümanların aleyhine 

olabilecek bilgi paylaşımı,  gelecekte Müslümanlara zara verecek kadar sırdaşlık 

yasaklanmıştır. Müslümanların diğer Müslümanlarla iletişimleri ve sosyal temasları da benzer 

şekilde Müslümanın imanı ve İslam toplumunun istikbaline zarar verip vermemesine göre 

değerlendirilmiştir.  
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HZ. EBÛ BEKİR’İN HALİFE SEÇİLİŞİ VE HALİFELİĞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Hz. Peygamber’in yakın arkadaşı, ilk halife Hz. Ebû Bekir, Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar 

sonra Mekke’de doğdu. İsmi Abdullah’tır. Câhiliye döneminde Abdülkâ‘be olan adı Müslüman 

olduktan sonra Hz. Peygamber tarafından Abdullah olarak değiştirilmiştir. Babası Ebû Kuhâfe, 

annesi Ümmü’l-Hayr Selmâ bint Sahr’dır. Anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinin 

soyu Mürre b. Kâ‘b’da Hz. Peygamber’in nesebiyle birleşir. 

Hz. Ebû Bekir’in çocukluğu, gençliği ve Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında 

kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Yalnız elbise ve kumaş ticaretiyle meşgul olduğu, 

İslâmiyet’i kabul ettiği sırada 40.000 dirhem kadar sermayesi bulunduğu, ticaret kervanlarıyla 

Suriye ve Yemen’e seyahat ettiği bilinmektedir. Hz. Peygamber’in yirmi beş yaşlarında iken 

katıldığı Suriye ticaret kervanında onun da bulunduğu rivayet edilir. 

Hz. Ebû Bekir kaynaklarda adından çok Atîk lakabıyla anılmıştır. Asıl Mirac’tan 

günümüze kadar gelen ve İslâm literatüründe bütün Müslümanlar tarafından kabul edilen 

Sıddîk ismi ile meşhur olmuştur. Tüm servetini Allah yolunda harcamış, köleler azat etmiştir. 

Mekke döneminde İslâmiyet’in yayılmasında Hz. Ebû Bekir’in Kureyş’in ileri gelenlerinden 

biri olmasının büyük tesiri vardır. Resûl-i Ekrem Mekke’ye gelen insanları İslâmiyet’e davet 

ederken ensâb ilmini iyi bilen Hz. Ebû Bekir onun yanında bulunarak çeşitli kabile 

mensuplarıyla kolayca dostluk kurmasında kendisine yardımcı olurdu.  

Hz. Peygamber’le beraber hicret etmiş, onun vefatına kadar yanından ayrılmamıştır. 

Allah Resûlü’nün (s.a.s.) vefatından sonra halife seçilmiştir. Ensâr’ın Sakîfetü Benî Sâide’de 

toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğünü öğrenince Hz. Ömer’le birlikte oraya giden Hz. 

Ebû Bekir, Ensâr ve muhacirlerden birer emîr seçilmesini isteyen sahâbîlere bu görüşün doğru 

olmadığını, İslâm birliğini sağlamak için tek lider etrafında toplanmak gerektiğini söyledi. 

Aday olarak da Hz. Ömer ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ı gösterdi. Fakat sahâbîler onun halife 

olmasını uygun görerek Mescid-i Nebevî’de kendisine biat ettiler. Hz. Ebû Bekir, takip edeceği 

siyasetin genel esaslarını ortaya koyan meşhur hutbesinde Müslümanların en iyisi olmadığı 

halde onlara başkan seçildiğini ifade ederek doğru hareket ederse kendisine yardım etmelerini, 

yanlış davranırsa doğrultmalarını, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ettiği müddetçe Müslümanların 

kendisine itaat etmelerini istedi. 

Bu tebliğde ilk halife Hz. Ebû Bekir’in halife seçilişi ve halifeliği üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Ebû Bekir, Râşid Halifeler, Hilafet, Halife 
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A. Halife Seçilmesi 

Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatının ardından Müslümanların karşılaştığı ilk problem halife 

seçimi olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber kendisinden sonra kimseyi tayin etmemiş, ancak onun 

bazı uygulamaları ilk halife olarak Hz. Ebû Bekir’in seçilmesinde etkili olmuştur. 

Resûlullah (s.a.s.) vefat edince, sahâbîlerden bir kısmı halife seçimi için bazı 

girişimlerde bulunmuştur. Ensâr, Benî Saîde gölgeliğinde toplanmış ve Sa‘d b. Ubâde’ye biat 

etmek istemiştir. Burada bir konuşma yapan Saʻd, Allah’a hamd ve sena ettikten sonra 

Medinelilerin Resûlullah’a sahip çıktığını, Ensâr’ın dinde önceliği ve fazileti olduğunu, bu 

görevin kendilerinin hakkı olduğunu ifade etmiştir. Durumdan haberdar olan Hz. Ömer, hemen 

Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ali’nin bulunduğu yere gitmiştir. Bu sırada Hz. Ali, Resûlullah’ın 

yıkanması ve kefenlenmesi işleriyle ilgileniyordu. Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’e durumu 

anlatmış, ikisi hemen Benî Saîde gölgeliğine doğru yola çıkmış yolda karşılaştıkları Ebû 

Ubeyde b. Cerrâh da onlara katılmıştır.1 

Oraya ulaştıklarında aralarında konuşmalar olmuş, Hz. Ebû Bekir de Allah’a hamd ve 

sena ettikten sonra şöyle bir konuşma yapmıştır: “…Allah onun kavminden ilk Muhacirlere ona 

iman etmeyi, onu tasdik etmeyi, ona destek olmayı, kavimlerinin şiddetli eziyetlerine ve 

yalanlamalarına karşı onunla birlikte sabretmeyi nasip etti. Ancak sayılarının azlığına ve 

insanların onlara hakaret etmelerine, onlara karşı birleşmelerine rağmen korkuya kapılmadılar. 

Yeryüzünde Allah’a ilk ibadet edenler, Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler onlardı. Onlar 

Resûlullah’ın dostu ve insanlar içinde bu göreve en layık olanlardır. Siz ey Ensâr! Dindeki 

faziletleri, İslâm’a geçen hizmetleri inkâr edilemeyenlersiniz. Allah sizi dini ve Resûlü için 

yardımcı olarak seçti…” 

Bu konuşma sonrasında “Biz yöneticileriz, siz yardımcılarsınız. Bu iş sizinle bizim 

aramızda yarı yarıya eşittir.” diyerek biri Ensâr ve biri de Muhâcirlerden olmak üzere iki halife 

seçilmesini isteyen sahâbîlere bu görüşün doğru olmadığını söyleyen Hz. Ebû Bekir birliği 

sağlamak için tek lider etrafında toplanmak gerektiğini söylemiştir. Hz. Ebû Bekir, oradakilerin 

Hz. Ömer ile Ebû Ubeyde’den birine biat etmelerini istemiştir. Ancak, bu duruma ilk önce Hz. 

Ömer ile Ebû Ubeyde’nin kendileri karşı çıkmış ve Muhâcirlerin en faziletlisi olduğunu 

bildikleri birinin bulunduğu yerde böyle bir görevi üstlenmeyeceklerini ifade etmişlerdir. 

Ayrıca Hz. Peygamber’in namaz kıldırmasını istediği kişi olduğu için bu görevin Hz. Ebû 

Bekir’e verilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu teklif üzerine orada bulunan sahâbîler buna 

itiraz etmemiş ve Hz. Ebû Bekir’e biat etmişlerdir. Bu konuyla ilgili, Ensâr’ın topluluklar 

halinde gelerek ona biat ettikleri aktarılmaktadır.2 

Bir diğer rivayete göre Hz. Ömer, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’a giderek Resûlullah’ın onun 

ümmetin emini olduğunu söylediğini ifade etmiş ve biat etmek istemiştir. Ancak Ebû Ubeyde 

                                                           
1 Ṭaberî, Ebû Caʻfer Muḥammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmilî, Târîḫü’r-Rusül ve’l-Mülûk, ve Ṡılatu Târîḫ eṭ-Ṭaberî, 2. 
Bs (Beyrut: Dârü’t-Turâŝ, 1387/1967), 3: 219. 
2 Ṭaberî, Târîḫ, 3: 221-222. 
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“…Hani kâfirler onu Mekke’den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağarada iken 

arkadaşına: ‘Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir.’ diyordu…” (Tevbe 9/40) âyetini 

zikrederek bu işe Hz. Ebû Bekir’in daha layık olduğunu söylemiş, ‘Hicret yolundaki mağarada 

iki kişiden ikincisi olan Sıddîk aranızda iken bana mı biat ediyorsun?’ demiştir.3 

Hz. Ebû Bekir’e biat edilme nedenleri incelendiğinde, ilk inananlardan olması, 

Resûlullah’ın Hicret’te yol arkadaşı olması ve Hz. Peygamber’in hastayken onun namaz 

kıldırmasını emretmesi gibi sebeplerin olduğu görülmektedir.  

Hz. Ebû Bekir hilafet görevini üstlendikten hemen sonra insanlara bir konuşma 

yapmıştır. Yaptığı konuşmada Allah’a hamd ettikten sonra “Ey insanlar! Sizin en faziletliniz 

olmadığım halde idare işinizi üzerime aldım. Ancak Kur’an nâzil oldu, Peygamber de sünnetini 

ortaya koydu. Peygamber Kur’an ve sünneti bize öğretti, biz de öğrendik. Biliniz ki en büyük 

akıllılık takvadır. En büyük ahmaklık ise doğru yoldan çıkıp günah işlemektir. Gasp edilen, 

hakkını alıp kendisine teslim edinceye kadar zayıf, benim nazarımda en güçlünüzdür. Gasp 

ettiği hakkı kendisinden alıncaya kadar da güçlü, benim nazarımda en zayıfınızdır. Ey İnsanlar! 

Ben sadece kendinden önceki bir rehbere tabi olan biriyim, yoksa yeni bir şey icat eden biri 

değilim. Şayet bu idare işini güzel yaparsam bana yardım edin! Yok, eğer doğru yoldan 

saparsam beni doğrultun!” demiştir.4 

Bu hitap Ensâbü’l-Eşrâf’ta şu şekilde geçmektedir:  

“Hamd Allah’a mahsustur. Ona hamd eder, gizli ve açık her işte ondan yardım dilerim. 

Gece ve gündüz gelebilecek bütün kötülüklerden Allah’a sığınıyoruz. Allah’ın bir olduğuna, 

şeriksiz olduğuna, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah 

kıyametten önce, müjdeleyici ve uyarıcı olarak onu hak ile göndermiştir. Kuşkusuz ona itaat 

eden doğru yolu bulur; ona isyan eden helak olur. Biliniz ki sizin en faziletliniz olmadığım 

halde yönetiminiz bana verildi. Biliniz ki biatim ani oldu. Çünkü ben fitneden korkuyordum. 

Allah’a kasem ederim ki, hiçbir gece veya gündüz hilafet için hırs göstermedim, onu talep 

etmedim, gizli veya açık onu Allah’tan istemedim. Bu işte benim için rahat yoktur.” 

“Muhakkak ki, gücümün yetmediği ve iki elimin yetişmeyeceği büyük bir işe girişmiş 

bulunuyorum. Doğrusu, bu iş için, insanları kendi yerime desteklemek isterdim. Allah’tan 

korkunuz. Biliniz ki en büyük akıllılık takvadır. En büyük ahmaklık da yoldan çıkıp günah 

işlemektir. Elinden alınmış olan hakkını alıp kendisine teslim edinceye kadar zayıf olan şahıs, 

benim yanımda en güçlünüzdür. Gasp ettiği hakkı kendisinden alıncaya kadar da güçlü olan 

şahıs, benim nazarımda en zayıfınızdır. Şayet bu idare işini güzel yaparsam bana yardımcı olun. 

Yok eğer doğru yoldan saparsam beni doğrultun.” 

                                                           
3 İbn Saʻd, Ebû Abdullah Muḥammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-Kübrâ, thk. ʿAlî Muḥammed ʿOmer 
(Kahire: Mektebetu’l-Ḫancî, 1421/2001), 3: 166. 
4 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 3: 167. 
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“Ey insanlar! Biliniz ki, cihadı terk eden hiçbir kavim yoktur ki, Allah onlara bir zillet 

darbesi vurmuş omasın. Yine fuhşun yayıldığı hiçbir kavim yoktur ki, Allah onların geneline 

bela vermesin. Ey insanlar! Allah’ın kitabına tabi olun ve onun nasihatini kabul edin. Kuşkusuz 

Allah kullarının tövbesini kabul eder, günahları bağışlar ve sizin yaptıklarınızı bilendir. 

Zalimler için bir dostun ve sözü dinlenen bir şefaatçinin olmadığı bir günden sakının. Amel 

etmek konusunda iktidarını kaybetmeden önce, amel etmek isteyen kimse, Allah’a yakın olmak 

için yapabildiği kadar bugün amel etsin. Ey insanlar! Ben Allah’a ve onun Resûlü’ne itaat 

ettiğim sürece bana itaat edin. Ben Allah’a ve onun Resûlü’ne isyan ettiğim zaman, artık sizden 

itaat isteme hakkım olmaz. Kalkın namazınıza gidin.”5 

Böylece Hz. Ebû Bekir, hem bu zor görevi yüklenmenin sorumluluğunun farkında 

olduğunu ifade etmiş hem de yönetiminin kaynaklarını ve esaslarını anlatmış oluyordu. 

Hz. Ebû Bekir’e Resûlullah’ın (s.a.s.) vefat ettiği gün, hicretin 11. yılında Rebîülevvel 

ayının on ikinci gününde biat edildi. Hz. Ebû Bekir’in evi, eşi Habîbe bint Hârice’nin yanında 

Sünh denilen yerde idi. Sünh denilen mevkideki evinde, 6 ay kadar daha oturdu. O, Medine’ye 

yürüyerek bazen de kendisine ait bir ata binip gelirdi. Medine’ye gelir halka namaz kıldırır, 

devletin ve insanların meseleleri ile ilgilenir ve yatsı namazından sonra ise Sünh’teki ailesine 

dönerdi. Hz. Ebû Bekir, Medine’de olduğu zaman kendisi, olmadığı zaman da Hz. Ömer 

insanlara namaz kıldırırdı.6 

Kaynaklarda Hz. Ebû Bekir’in geçimini sağlaması için gerekli paranın temini 

konusundaki hassasiyeti iki farklı şekilde aktarılmaktadır. Hz. Ebû Bekir ticaret ile uğraşır, 

geçimini bu yolla sağlardı. Halife olduktan sonra ticaret yapmaya devam etmiş, bir defasında 

pazarda satmak üzere kıyafetler götürmüştü. Yolda karşılaştığı Hz. Ömer ve Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh ona nereye gittiğini sormuşlardı. Hz. Ebû Bekir pazara gittiğini ve ticaret yaparak 

geçimini sağladığını söylemişti. Bunun üzerine “Müslümanların idare işini üzerine aldığın 

halde bunu mu yapıyorsun?” şeklinde bir ikazda bulunmuşlardı. Hz. Ebû Bekir “Peki, ailemi 

ne ile geçindireceğim?” şeklinde cevap vermişti. İstişareler sonucu Hz. Ebû Bekir’e hazineden 

bir gelir verilmesine karar verilmişti. Yapılan istişareler neticesinde her gün için ona bir 

koyunun yarısını ve baş ile karnı örtecek bir giyecek verilmesi kararı ortaya çıkmıştır. 

Bir diğer rivayete göre, Hz. Ebû Bekir hilafet görevine geldiğinde sahâbîler, Allah 

Resûlü’nün halifesine ihtiyacını görecek kadar bir maaş takdir edilmesine karar verdiler. Bunun 

yanı sıra iki adet çizgili aba kumaş verilmesi bu kumaşlar eskidiği zaman onların yerine benzer 

başka iki kumaşın verilmesi, yolculuk sırasında sırtına bineceği bir binek hayvanı ve halife 

seçilmeden önce ailesine harcadığı miktar kadar nafaka verilmesi kararlaştırıldı. Hz. Ebû Bekir 

de yöneticilik görevini daha iyi yürütebilmek adına alınan bu kararları kabul etmiştir.7 

                                                           
5 Belâẑürî, Ebü’l-Hasen Aḥmed b. Yaḥyâ b. Câbir b. Dâvûd, Ensâbü’l-Eşrâf, thk. Süheyl Zekkâr-Riyâd Zirikli, 1. Bs 
(Beyrût: Dârü’l-fikr, 1417/1996), 1: 590-591. 
6 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 3: 170. 
7 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 3: 168-169. 
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Hz. Ebû Bekir’in hilafete geldikten sonraki durumunu anlatan en iyi örneklerden birisi 

de şudur. O, tüccar olması sebebiyle her gün çarşıya gidip alış-veriş yapan biriydi. Tüccarlığının 

yanı sıra şahsına ait bir koyun sürüsü vardı. Bu sürüye bazen kendisi gider bazen de ona yardım 

edilir ve sürü onun için otlatılırdı. Ayrıca Hz. Ebû Bekir, kabilenin koyunlarını da sağardı. 

Halife olup kendisine biat edilince kabileden genç bir kızın “Artık bundan sonra evimizin bol 

süt veren koyunlarını bizimle beraber sağan olmaz.” dediğini duyması üzerine “Hayır, ömrüme 

yemin olsun ki onları sizin için mutlaka sağacağım. İçine girdiğim makamın daha önce 

edindiğim huylarımı değiştirmeyeceğini ümit ediyorum.” 8 şeklinde bir cevap vererek daha önce 

nasıl bir kişiliğe sahip ise o kişiliğini halifeliğinde de göstermek istediğini ortaya koymuştur. 

Nitekim onların koyunlarını sağmaya devam etmiştir.9 

 

B. Halifeliği 

Hz. Ebû Bekir halife seçilir seçilmez hemen devlet işleriyle meşgul olmaya başlamıştır. 

Halifeliği döneminde Üsâme ordusunu gönderilmesi, irtica ve irtidat olayları, fetih hareketleri 

ve Kur’an’ın bir araya getirilmesi gibi çok önemli faaliyetler yapmıştır.  

 

1. Üsâme Ordusunu Göndermesi 

Halife seçilmesinin ardından Hz. Ebû Bekir’in ilk icraatı Hz. Peygamber’in hazırladığı 

orduyu sefere yollamak olmuştur. Ortaya çıkan dinden dönme hareketleri yüzünden birçok 

yerde baş gösteren isyan olayları sebebiyle bazı sahâbîler, Medine’nin güvenliği açısından 

halifeye Üsâme ordusunu göndermekten vazgeçmesini söylemiştir. Hz. Ebû Bekir ise 

Resûlullah’ın hazırladığı orduyu geri çevirmeyeceğini ve onun verdiği kararı kesinlikle yerine 

getireceğini kararlılıkla ifade etmiştir. 

Ordu Curf denilen yerde toplanınca Üsâme, Hz. Ömer’i Hz. Ebû Bekir’e gönderip ordu 

içinde kendisinin kumandanlığından rahatsızlık duyanların olduğunu, bu sebeple orduyla 

birlikte Medine’ye geri dönmek istediğini haber verdi. Hz. Ebû Bekir ise Hz. Ömer’e, 

Resûlullah’ın kumandan tayin ettiği bir kişiyi görevden almayacağını söyledi.10 Hz. Ebû Bekir 

giderek askerlere tavsiyelerde bulundu ve orduyu bizzat uğurladı. Başarılı bir seferden sonra 

düşmandan öldürülenler ve esir alınanlar oldu, ganimetler elde edildi. Müslümanlardan kayıp 

yoktu. Hz. Ebû Bekir, muhacirler ve ensar selametle dönüşlerini kutlamak için sevinçle onları 

karşılamaya çıktılar.11 

                                                           
8 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 3: 170. 
9 Ömer Sabuncu, Hz. Ebu Bekir, 1. Bs (İstanbul: Beyan Yayınları, 2020). 
10 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 2: 147; Mehmet Salih Arı, “Üsâme b. Zeyd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 42: 362. 
11 Ömer Sabuncu, “Hz. Ebû Bekir’in Üsâme Ordusunu Göndermesi” (Uluslararası Hz. Ebû Bekir Sempozyumu, 
Sivas: Sivas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019), 93. 
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2. İrtica ve İrtidat Olayları 

Hz. Peygamber’in vefatından kısa bir süre önce, Arabistan yarımadasının çeşitli 

yerlerinde dinden dönme hadiseleri görülmeye başlamıştı. Bu durum, Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra genişleyerek Arap yarımadasının her tarafına yayılmıştı. Hz. Ebû Bekir’in 

hilafetinin başlangıcından itibaren, irtidat edip dinden dönenlerden başka zekât vermeyi 

reddeden kabileler ve gruplar ortaya çıkmıştı. Bunlar Müslümanlığı reddetmemekle birlikte 

zekât vermek istemiyorlardı. Mekke, Medine ve Tâif şehirlerinde oturanların dışında kalanların 

önemli bir çoğunluğu, Hz. Ebû Bekir’e karşı başkaldırmışlardı.  

Araplar “Namaz kılarız lakin zekât vermeyiz.” diyorlardı. Bu topluluklar zekât 

vermeyerek Halife’ye karşı çıkınca, onlara karşı takınılacak tutum, tartışma konusu olmuştur. 

Hz. Ebû Bekir zekât vermek istemeyen kimselerle savaşmayı göze almıştı. Oysa ashabın bir 

kısmı onunla aynı görüşü paylaşmıyordu. Hz. Ömer ve diğer bazı sahâbîler Hz. Ebû Bekir’i 

onlara karşı harp etmekten caydırmak istemişlerdi. Zira Allah’ı birleyen bir kimseyle 

savaşılamayacağını düşünüyorlardı. Hz. Ebû Bekir “Resûlullah’a verdikleri bir dişi deveyi ya 

da tek bir oğlağı dahi vermeyi terk ederlerse ant olsun onlarla savaşırım.” dedi. Bunun üzerine 

Hz. Ömer ‘onlarla savaşmayı nasıl düşünebilirsiniz?’ diye sorduğunda Hz. Ebû Bekir, namaz 

ve zekâtı birbirinden ayırmaya yeltenen kim olursa olsun onlarla savaşacağını tekrarlayınca Hz. 

Ömer de ikna olmuştur.12 

Hz. Ebû Bekir’in kararlı tutumu, İslâm’ın Arabistan yarımadasında varlığını devam 

ettirmesini sağlamıştır. Eğer bu tutumunda ısrar etmeyip taviz vermiş olsaydı herhalde İslâm 

dininin Arabistan yarımadası dışına çıkma ve yayılma imkânı bulması mümkün olmayacaktı. 

Öte yandan Arap kabileleri Müslüman olarak kalsalar bile, din anlayışları zamanla farklılaşarak 

yerelleşecek ve her kabilenin kendisine mahsus bir din anlayışı ve pratiği ortaya çıkacaktı.”13 

Hz. Ebû Bekir bu davranışıyla, bu konuda taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koymuş ve yanlış 

bir din anlayışının ortaya çıkma ihtimalini de engellemiştir. 

Hz. Ebû Bekir, Hz. Peygamber’in vefatına yakın ya da vefat ettikten sonra Peygamberlik 

iddiasıyla ortaya çıkan bu yalancılarla da mücadele etmiş, kararlı bir tutum sergilemiştir. Benî 

Hanîfe kabilesine mensup olan Müseylimetülkezzâb Resûlullah’ın (s.a.s.) sağlığında 

peygamberlik iddiasında bulunanlardan biridir. Büyük mücadeleler sonrası Hadîkatü’l-mevt: 

Ölüm bahçesi denilen etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçeye giren Müseylime öldürülmüştür. 

Resûlullah’ın sağlığında peygamberlik iddiasında bulunan kişilerden bir diğeri de Tuleyha’dır. 

Hâlid b. Velîd, 6000 kişilik bir kuvvetle Tuleyha’nın üzerine yürüdü. Tuleyha savaşın 

kaybedildiğini, askerlerinin kaçtığını görünce kendisi de kaçarak Suriye’ye gidip bir kabilenin 

yanına sığındı. Daha sonra Esed ve Gatafân kabilelerinin İslâm’a girdiğini öğrenmesi üzerine 

                                                           
12 Suyûṭî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî, Târîḫu’l-Ḫulefâ, thk. Ḥamdî 
ed-Demirdâş (Mektebetu Nizâr Muṡṭafâ el-Bâz, 1425/2004), 60. 
13 Adnan Demircan, Raşid Halifeler (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 32-34. 
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kendisi de Müslüman olmuştur. Daha sonra yine peygamberlik iddiasında bulunanlardan Mâlik 

b. Nüveyre öldürülmüş; Secâh isimli bir kadın ise başarılı olamayacağını anlayınca iddiasından 

vazgeçmiş ve daha sonra Müslüman olmuştur.14 

 

 3. Fetihler 

Hz. Ebû Bekir, irtidat ve irtica girişimlerini bertaraf ettikten sonra ordularını Arap 

Yarımadası dışına, Irak ve Suriye’ye göndermek suretiyle iki güçlü devletle birden fetih 

hareketlerini başlatmış oldu. Irak bölgesi Sâsânîlerin, Suriye bölgesi ise Bizanslıların 

hakimiyeti altındaydı. Dönemin bu iki büyük devletine karşı aynı zaman dilimi içerisinde cephe 

açmak Müslümanlar için cesaret gerektiren önemli bir olaydır. 

Irak bölgesi fetihlerinin başlaması Müsennâ b. Hârise ile olmuştur. Müsennâ, 

Sâsânîlerʼe karşı harekete geçmiş ama mücadeleyi kaybetmiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, 

Yemâmeʼde bulunan Hâlid b. Velîdʼi Sâsânîler üzerine yollamış; Müsennâʼya da bir mektup 

yazarak Hâlidʼe destek vermesini emretmiştir.15 Hâlid b. Velîd, Hz. Ebû Bekirʼin talimatı 

üzerine Irakʼa hareket ederek Irak bölgesinde önemli noktaları fethettikten sonra tarıma elverişli 

topraklar üzerinde kurulmuş, Sâsânîlerʼin önemli bir erzak ve silah merkezi olan Enbârʼa doğru 

harekete geçmiştir. Enbâr halkı, Hâlidʼin gelişinden haberdar olunca hemen kalelerine 

çekilmişti. Hâlidʼin ileri sürdüğü şartları kabul ederek anlaşmaya razı olmuşlardır. Enbârʼın 

fethini tamamlayan Hâlid b. Velîd, bölgenin önemli bir ticarî merkezi olan, Sâsânîlerʼin 

muhafız birliğinin de bulunduğu Aynüttemrʼe hareket etmiştir. Hâlid, kendi şartlarını kabul 

ettirinceye kadar, kalelerine çekilen Aynüttemr halkını kuşatmayı sürdürmüştür. Çaresiz kalan 

halk, Hâlidʼin vereceği hükme razı olarak kalelerinden çıkmışlardır. Böylece Basra 

Körfeziʼnden Aynüttemrʼe kadar Fırat nehri boyunca uzanan topraklar Müslümanların 

hakimiyetine girmiştir.16 

 

4. Kur’an’ın Bir Araya Getirilmesi 

Kur’ân-ı Kerîm’in yazılı oldukları yerlerden bir araya getirilerek iki kapak arasına 

alınması İslâm tarihinin önemli olayları arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber hayatta iken 

vahiy devam ettiği için Kur’an’ın bir araya getirilmesi gibi bir durum söz konusu olmamış buna 

ihtiyaç da duyulmamıştır. Nazil olan âyetler ezberlenerek ve çeşitli maddeler üzerine yazılarak 

muhafaza edilme yoluna gidilmiştir. 

Yemâme’de meydana gelen Akrabâ Savaşı’nda şehit olanlar arasında Kur’an’ı ezbere 

bilen çok sayıda hafızın olması Hz. Ömer’i telaşlandırmış ve bu durumu Hz. Ebû Bekir’e 

                                                           
14 Sabuncu, Hz. Ebu Bekir. 
15 Belâẑürî, Ebü’l-Hasen Aḥmed b. Yaḥyâ b. Câbir b. Dâvûd, Fütûḥü’l-Büldân (Beyrût: Dâru ve Mektebetü’l-Hilâl, 
1408/1988), 238. 
16 Ṭaberî, Târîḫ, 3: 376-377; Mahmut Kelpetin, “Hz. Ebû Beki̇r Dönemi ̇Fetiḣleri”̇ (Uluslararası Hz. Ebû Bekir 
Sempozyumu, Sivas: Sivas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2019), 152-154. 
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söylemiştir. Hz. Ömer, Kur’an’ı ezbere bilenlerin sayısının daha da azalmasından korktuğunu, 

eğer bir araya toplanmazsa Kur’an’dan pek çok kısmın kaybolabileceğinden endişe duyduğunu 

ifade ederek Kur’an’ın bir araya toplanmasının gerekli olduğunu ifade etmiştir. Hz. Ebû Bekir 

de Hz. Ömer’e bu işteki tereddütlerini dile getirerek, Resûlullah’ın (s.a.s.) yapmadığı bir şeyi 

kendisinin nasıl yapacağını sormuş; Hz. Ömer bu işin hayırlı bir iş olduğunu söyleyerek onu 

ikna etmiştir. 

Zeyd b. Sâbit, Hz. Ebû Bekir’in ricasıyla Kur’an’ı bir araya getirme işini 

gerçekleştirmek için çalışmalarına başlamıştı. Bunu yaparken elinde Kur’an’dan bir kısım olan 

kişilerin iki şahitle birlikte gelmeleri isteniyordu. Zeyd, Kur’an’ı kumaş parçalarından, kürek 

kemiklerinden, hurma dallarına yazılmış parçalardan ve insanların ezberlerinden topladı. 

Kur’an’ın bir araya getirildiği sahifeler, vefatına kadar önce Hz. Ebû Bekir’in, sonra Hz. 

Ömer’in ve sonra da Hz. Peygamber’in hanımı, Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa’nın yanında kaldı. 

Kur’an’ı iki kapak arasında ilk toplatan Hz. Ebû Bekir’dir.17 

 

Sonuç 

Hz. Ebû Bekir, Kureyş’in ileri gelenlerinden biri olması dolayısıyla Mekke döneminde 

İslâmiyet’in yayılmasında büyük tesiri olan bir şahsiyettir. Mekkelileri İslâmiyet’e daveti 

süresince Hz. Peygamber’in yanı başında duran Hz. Ebû Bekir, câhiliye döneminden beri 

bilinen iyilikleriyle toplumun saygısını kazanmış olması ve ensâb ilmindeki geniş bilgisinden 

dolayı kabile mensuplarıyla kolayca dostluk kurabilmesi, aralarında Kureyş’in ileri gelenlerinin 

de bulunduğu birçok kimsenin Müslüman olmasına vesile olmuştur. 

Ensâr’ın Benî Sâide gölgeliğinde toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğünü 

öğrenince Hz. Ömer’le birlikte oraya giden Hz. Ebû Bekir, ensâr ve muhacirlerden birer emîr 

seçilmesini isteyen sahâbîlere bu görüşün doğru olmadığını, İslâm birliğini sağlamak için tek 

lider etrafında toplanmak gerektiğini söylemiş, aday olarak da Hz. Ömer’le Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh’ı göstermiştir. Fakat Hz. Ömer halifeliğe en layık kişinin kendisi olduğunu söyleyerek 

Hz. Ebû Bekir’e biat etmiş, diğer sahâbîler de onun halife olmasını uygun görerek Mescid-i 

Nebevî’de kendisine biat etmiştir. 

Hz. Ebû Bekir, halife seçilmesinin ardından, takip edeceği siyasetin genel esaslarını 

ortaya koyan meşhur hutbesinde Müslümanların en iyisi olmadığı hâlde onlara başkan 

seçildiğini ifade ederek doğru hareket ederse kendisine yardım etmelerini, yanlış davranırsa 

doğrultmalarını, Allah’a ve Resûlü’ne itaat ettiği müddetçe Müslümanların kendisine itaat 

etmelerini isteyerek Resûl-i Ekrem’e layık bir halife olacağının ilk sinyallerini vermiştir. 

Hz. Ebu Bekir halife seçildikten sonra adil ve kararlı bir tutum sergilemiş, Üsâme 

ordusunu göndermesi, irtica ve irtidat olayları, fetih hareketleri ve Kur’an’ın bir araya 

getirilmesi gibi çok önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Hastalanınca sahâbîlerle hilâfet 

meselesini istişare etmiş, kendisinden sonra yerine Hz. Ömer’i bırakarak vefat etmiştir. 

                                                           
17 Suyûṭî, Târîḫu’l-Ḫulefâ, 62. 
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HZ. ÖMER DÖNEMİNDE KURULAN ŞEHİRLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ÖZET 

Hz. Ömer Mekke’de doğdu. Baba tarafından soyu Câhiliye döneminde Kureyş 

kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ‘b kabilesine ulaşır ve Kâ‘b b. Lüey’de Hz. 

Peygamber’in nesebiyle birleşir. Annesi Mahzûm kabilesinden Hanteme bint Hâşim’dir. 

Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur.  

Hz. Peygamber’e ve İslâmiyet’e karşı düşmanlık gösteren, bilhassa kabilesinden 

Müslüman olanlara işkence yapan Ömer bi‘setin 6. yılında (616) Müslüman oldu. Hz. 

Peygamber’in vefatına kadar yanında bulunan Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in vefat etmesinin 

ardından halife oldu. 

Halifeliği döneminde Medine’de merkezî bir idare kuran Hz. Ömer, sınırları çok geniş 

bir coğrafyaya yayılan devleti “emîrü’l-ceyş” adı verilen kumandan-valiler veya “emîr” denilen 

valiler eliyle yönetmiştir. Valiler savaşları sevk ve idare etmeleri yanında gayri müslimlerle 

ilgili yukarıda anlatılan düzenlemeleri uygulamaya koymuşlardır. Müslüman askerlerini 

İslâm’a açılan bu yeni merkezlere yerleştirmişler, böylece onların buralardaki gayri müslimlerle 

birlikte yaşamasını ve bu yerlerin İslâmlaşmasını sağlamışlardır. Hz. Ömer ele geçirilen 

yerleşim merkezlerinde öncelikle cami yaptırılmasını emretmiştir. Mescid-i Aksâ’nın yeri 

tespit edilmiş ve buraya büyük bir cami yaptırılmıştır. Genellikle camilerin yanına emîr evi ve 

çarşı inşa edilmiştir. Fethedilen şehirlere Arabistan’ın çeşitli yerlerinden gelerek fütûhâta 

katılmış olan askerler yerleştirilmiş, daha sonra aileleri getirilip mahalleler kurulmuş, bu 

mahallelerde mescitler açılmış, böylece iki ayrı şehir profili ortaya çıkmıştır. Kudüs, Dımaşk, 

Antakya, Medâin ve İskenderiye gibi gayri müslimlerin de yaşadığı şehirler dinlere göre 

mahallelere bölünürken Basra, Kûfe ve Fustat gibi yeni kurulan şehirlere ise Arap 

yarımadasından fetih hareketleri için gelen Müslüman Araplar, kabilelerine göre 

yerleştirilmiştir. 

Bu tebliğde ikinci halife Hz. Ömer tarafından kurulan şehirler üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Hz. Ömer, Halife, Basra, Kûfe, Fustat 

 

A. Halife Seçilmesi 

Hz. Ebû Bekir, vefatının yaklaştığını hissedince Müslümanlara kendisinden sonra birini 

tavsiye etmek istedi. Onun aklındaki isim Hz. Ömer’den başkası değildi. Bir gün istişare amaçlı 

Abdurrahman b. Avf’ı çağırttı ve Hz. Ömer ile alakalı sorular sordu. O, ‘Ömer, senin 

düşündüğünden de iyidir.’ cevabını verdi. Abdurrahman dışında birçok kişiyle de bu konuda 
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istişarelerde bulunduğu rivayet edilmiştir.1 Bunlar arasında Abdurrahman b. Avf, Saîd b. Zeyd, 

Osman b. Affân, Üseyd b. Hudayr gibi sahâbîler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Hz. 

Ömer’in sert mizacını ileri sürerek çekindiklerini ve tereddütlerini ifade ettiler. 2 

Yaptığı istişareler sonucu kararını veren Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman’ı çağırdı ve ona bir 

ahitname yazdırdı. Bu belgede şunlar yazmaktaydı. “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

başlarım. Bu belge Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe’nin dünyadan göçmek üzereyken; kâfirin mümin, 

günahkârın kesin iman sahibi olacağı ve yalancının da doğru söyleyeceği ahirete dâhil olma 

anındaki ahdidir. Benden sonra görevi devralmak üzere Ömer b. el-Hattâb’ı size halife tayin 

ettim. Onu dinleyin ve itaat edin! Ben Allah için, O’nun elçisi, dini, nefsim ve sizin için sadece 

hayır gayesiyle çalıştım. Şayet Ömer adil olursa, bu zaten benim onun hakkındaki tahminim ve 

bilgimdir. Şayet bu adil olma vasfını değiştirirse o zaman da bilsin ki herkesin kazandığı günah 

kendinedir. Bu tayin kararıyla ben sadece hayrı irade ettim. Ancak gaybı bilemem. ‘Zalimler 

de nasıl bir inkılap ile devrileceklerini yakında öğrenirler.’ Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize 

olsun.” Hz. Ebû Bekir yazdırdığı ahitnameyi istemiş, onu mühürlemiş ve belgeyi Hz. Osman’a 

vererek insanların içine çıkmasını emretmiştir.3 

Bunun üzerine orada bulunanların hepsi bu durumu kabul ettiklerini dile getirdiler. Hz. 

Ebû Bekir’in vefat ettiği gün Hz. Ömer Mescid-i Nebevî’de biat aldı (22 Cemâziyelâhir 13 / 23 

Ağustos 634). İlk iş olarak, kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçen Sâsânîler’e 

karşı halkı Irak cephesindeki mücahitlere yardıma çağırdı. Böylece Irak’a yönelik fetih 

hareketleri başlamış oldu. Köprü Savaşı, Kâdisiye Savaşı, Medâin’in ele geçirilmesi, Tüster’in 

fethi, Celûlâ ve Hulvân’ın ardından Sûs, Hûzistan ve Musul’u ele geçiren Müslümanlar 

Nihâvend zaferiyle Irak’ın fethini tamamladılar (21/642). Sâsânî kuvvetlerinin Celûlâ 

Savaşı’nda (16/637) yenilgiye uğratılmasından sonra Hz. Ömer, Sa‘d b. Ebî Vakkâs’a Hîre 

yakınlarında Kûfe’yi, Utbe b. Gazvân’a da Basra’yı ordugâh şehir olarak kurmalarını emretti.4 

 

B. Şehirlerin Kurulma Sebepleri 

Hz. Ömer döneminde, yerleşim ihtiyaçlarının karşılanması hususunda bölgeden bölgeye 

farklı uygulamalar ortaya konmuştur. Örneğin Suriye bölgesi bu dönemde fethedilen en önemli 

bölgelerden biri olmasına rağmen burada, Müslümanlar eski şehirlerde ikamet etmeye devam 

etmişlerdir. Çünkü Şam bölgesinde yaşayan insanların önemli bir kısmı Sami ya da Arap’tı; 

bundan dolayı Müslümanlarla ortak değerlere sahiplerdi. Diğer önemli bir sebep de burada 

Hıristiyanlık dininin hâkim olması idi. Hıristiyanlığın orijini ilahi olduğu için Müslümanlarla 

birlikte yaşamaları daha kolaydı. Oysa Irak bölgesinde İranlılar yaşıyordu. İranlılarla Arapların 

                                                           
1 İbn Saʻd, Ebû Abdullah Muḥammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-Kübrâ, thk. Alî Muḥammed Omer 
(Kahire: Mektebetu’l-Ḫancî, 1421/2001), 3: 182. 
2 Mustafa Fayda, “Ömer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 45. 
3 İbn Saʻd, Ṭabaḳât, 3: 183. 
4 Fayda, “Ömer”, 34: 45. 
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yaşam tarzları birbirinden büyük farklılık gösteriyordu. Üstelik dinî anlayışları da çok farklıydı. 

Dolayısıyla Müslümanların burada Mecusilerle beraber yaşamalarının getireceği birtakım 

riskler vardı.5 Özetle Hz. Ömer devrinde kurulan şehirlerin tümünde, devlet işlerinin düzeni, 

takibi, mahallî sorunların yerinde ya da merkezle iletişim yoluyla kolayca çözümlenmesi, şehrin 

başta güvenlik ve sağlık, iklim, ulaşım, haberleşme, yakacak temini, mera ve sulak araziye sahip 

olması gibi yaşamın sürekliliğine elverişli özellikler taşıması büyük önem arz ediyordu.6 

Bu bilgiler doğrultusunda Hz. Ömer döneminde şehirlerin kuruluşunun sebeplerini 

şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Hz. Ömer döneminde kurulan şehirlerin üçü de ordugâh şehirler olarak kurulmuştur. 

Dolayısıyla şehirlerin kuruluşu öncelikli olarak askerî amaçlar taşımaktaydı. Zira Hz. Ömer bu 

şehirleri kurmadan önce ordularda görevli askerlerin aileleri memleketlerinde bulunuyorlardı. 

Bu şehirlerin kurulmasından sonra aileler de mücahitlerin yanına gönderilerek onların yanına 

yerleştirilmiştir. 

2. Mücahitlerin aileleri Arap yarımadasında olduğu için cephede uzun süre kalmaları 

uygun değildi. Bu sebeple belirli aralıklarla askerlerin memleketlerine gönderilmesi 

gerekiyordu. Bu durum hem zaman kaybına sebep oluyor hem de yeni görevlendirilen 

askerlerin bölgeyi tanıması zaman alıyordu. Dolayısıyla askerlerin sık sık bölgeyi terk etmesi, 

savaş stratejisi açısından da çok uygun değildi, Şehirlerin kurulmasıyla birlikte askerlerin 

ailelerinin yanlarında olması gerektiği düşüncesi gerçekleştirilmiş oldu. 

3. Sağlık sorununun da şehirlerin kuruluşundaki etkenlerden birisi olduğunu ifade etmek 

gerekir. Zira Hz. Ömer Arapların yaşantılarına uygun yerlerin seçilmesini tavsiye etmiştir. 

Cepheden gönderilen habercilerin ellerindeki sararmayı merak edip nedenini soran Hz. Ömer, 

bu durumun askerler arasında yaygın olduğunu öğrenmişti. Buna ikamet ettikleri yerin 

havasının neden olduğunu düşündüğü için askerlerin kuru havanın hâkim olduğu yerlere 

götürülmelerini istedi. Ona göre Arapların yaşayabilecekleri yerler, develerin yaşadıkları 

yerlerdi. 

4. Hz. Ömer, Müslümanların diğer milletlerle karışmalarını engelleyerek cihat ülküsünü 

yitirmelerini önlemek amacıyla aynı şehirlerde ikamet etmelerini istemiş olabilir. Nitekim 

Müslümanların aynı şehirler kurmayıp diğer halklarla beraber oturdukları şehirlerde de 

kendilerine ayrılmış mahallelerde oturdukları görülmektedir. 

5. Hz. Ömer’in şehirlerin kuruluşunda hilafet merkezi ile şehirlerin aralarında ulaşımı 

ve iletişimi engelleyecek bir su ya da denizin bulunmamasına önem veriyordu. Hz. Ömer’in bu 

konudaki hassasiyetinin temelinde, fetihlerin başında Köprü Savaşı’nda ordunun nehrin karşı 

yakasına geçirilmesinin akabinde yaşanan hezimet yer almaktaydı. İslâm ordusu Sâsânî 

                                                           
5 Adnan Demircan, Raşid Halifeler (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 66. 
6 Tahsin Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, İslâm Tarihi ve 
Medeniyeti/Râşid Halifeler Dönemi, 1. Bs (İstanbul: Siyer Yayınları, 2018), 2: 541. 
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kuvvetleriyle karşı karşıya kalınca orduda dağılma meydana gelmişti. Geri çekilme sırasında 

askerlerin önemli bir kısmının boğularak şehit olması Hz. Ömer’i derinden üzmüştü. Hz. Ömer 

şehirler kurulduğu zaman arada iletişimi engelleyecek bir deniz ya da nehir bulunmamasına 

dikkat etmiştir.7 

Ayrıca arada bulunabilecek suyun hem kendisinin askerlere istediği zaman gitmesine 

engel olabileceğini, hem de ihtiyaç olduğunda göndereceği takviye birliklerinin istenen 

zamanda yerlerine ulaşabilmelerine engel olacağını biliyordu. Bunun için şehir kurulan yerlerde 

böyle problemlerin engellenmeye çalışıldığı da görülmektedir. Hz. Ömer, önce Irak’taki 

komutanlarına askerlerini aileleriyle birlikte yerleştirecekleri iki şehir kurmaları talimatı verdi. 

Bunlar Basra ve Kûfe şehirleridir. Basra ve Kûfe şehri, nehrin güneyinde kurulduğu gibi Fustât 

şehri de Nil nehrinin doğusunda kurulmuştur. Söz konusu bölgeler fethedildiğinde merkez 

olarak kullanılmaları mümkün olan Irak bölgesinde Medâin, Mısır bölgesinde ise İskenderiyye 

şehirleri vardı; ancak bu iki şehir ile hilafet merkezi arasında nehirler bulunuyordu.8 Bu 

sebepten ismi geçen şehirlere yerleşme yerine konumu uygun olan yeni şehirlerin kurulmasına 

karar verildi. 

 

C. Kurulan Şehirler 

Hz. Ömer döneminde ordugâh şehir olarak üç önemli şehir inşa edilmiştir. Bunların ilki 

hicretin 16. yılında kurulan Basra,9 ikincisi hicretin 17. yılında inşa edilen Kûfe10 ve son olarak 

hicretin 22. yılında (m. 643) inşa edilen Fustât şehirleridir. Fustât şehri Mısır bölgesinin 

fethinden sonra kurulmuş iken Basra ve Kûfe şehirleri daha erken bir dönemde kurulmuştur. 

 

1. Basra 

Basra şehri körfez bölgesindeki komutan Utbe b. Gazvân (ö. 17/638) tarafından 

kurulmuştur.11 Hz. Ömer’in emriyle kurulacak yeni şehrin yerini tespit amacıyla çeşitli 

bölgelerde konaklayan Utbe ve ordusu, nihayet Hureybe adı verilen yerde askerlerini toplayıp 

çadırını kurduktan sonra bir askeri Medine’ye göndererek tespit ettiği mevkii ve özelliklerini 

Hz. Ömer’e haber verdi. Hz. Ömer de bölgenin sulak, mera ve odunluk alanlarına yakın bir 

                                                           
7 Adnan Demircan, İslam Tarihi-1, 1. Bs (Ankara: Bilay/Bilimsel Araştırma Yayınları, 2018), 120. 
8 Demircan, Raşid Halifeler, 66-67; Demircan, İslam Tarihi-1, 118-120. 
9 İbn Ḥibbân, Ebû Ḥâtim Muḥammed b. Ḥibbân b. ʾAḥmed el-Bustî, es-Sîretü’n-Nebeviyye ve Ahbâru’l-
Hulefâ/Hz. Peygamber ve Halifeler, trc. Harun Bekiroğlu (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1393/1973), 377. 
10 Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, Ebû Amr Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ b. Ḫalîfe el-Uṡfurî, et-Târîh, thk. Ekrem Ḍîyâʾ el-Ömerî, 2. Bs (Riyâḍ: 
Dâru Ṭayyibe, 1405/1985), 138. 
11 Belâẑürî, Ebü’l-Hasen Aḥmed b. Yaḥyâ b. Câbir b. Dâvûd, Fütûhu’l-Büldân, trc. Mustafa Fayda (Ankara: Kültür 
Bakanlığı, 2002), 498. 
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mevki olduğunu ifade ederek, insanların yerleşmelerine izin verdiğini yazdı. Böylece İslâm 

tarihinde ilk ordugâh şehir olan Basra’nın temelleri atılmış oldu. 

Basra’nın kurulduğu bölge, Batâih adı verilen sazlık arazinin kuzeyinde, verimli 

topraklara sahip, aynı zamanda güneyindeki körfez bölgesine açılan önemli bir kapı 

durumundaydı. Batısından ise Arap yarımadası çölüne bağlanılıyordu. Burası düşmanca siyaset 

güden devlet ya da topluluklar tarafından tertip edilecek askerî bir tehlike anında Arap çölüne 

sığınma imkânı sağlayabilecek noktadaydı.12 

Basra şehrinin yerinin tespitinden sonra şehrin planlanmasına Cuma camiinin inşa 

edileceği ed-Dehnâ adlı alanın tespitiyle başlandı. Bu alanın merkezinden dört bir yanına oklar 

atılıp okların ulaştığı noktalar sınır olarak kabul edildi. Daha sonra savaşçılar; herhangi bir 

planlama yapılmaksızın bu alanın dışındaki mahallerde yerleştirildiler. Kentin ilk sakinleri 

ekseriya çöl kökenli oldukları için çadır ve otağlarında Basra’nın kuruluş gayesi; doğuya 

yönelik İslâm fetihlerinin genişlemesi için üs vazifesi görecek bir karargâh şehir olduğu için, 

hilâfet merkezi, başlangıçta askerlerin evlerini kamış, kargı, toprak, taş, kerpiç, tuğla gibi 

malzemelerle kalıcı konut şeklinde yapmalarına müsaade etmedi. Bu yüzden şehir iskân 

planının tanzimi bir süre gecikti.13 

Şehir ilk önce bölgedeki bataklıklarda yetişen kamışlarla bina edilmiştir. Hatta ilk 

yıllarda kamış binalar yerlerinde sürekli sabit olmayıp geçici bir mahiyet arz etmektedir. Sefere 

çıkıldığında binalar sökülüyor, kamışlar demetler halinde toplanıp uygun yerlerde saklanıyor, 

seferden dönüldüğünde ise binalar tekrar kuruluyordu. Şehir birkaç yıl sonra Vali Ebû Mûsâ el-

Eşʻarî zamanında, yaşanan yangın olaylarının da korkusuyla kerpiç ve çamurla yenilenmiştir.14 

 

2. Kûfe 

Kûfe şehri, Hire şehrine yakın bir bölgede Irak bölgesi komutanı Saʻd b. Ebî Vakkâs 

tarafından kurulmuştur.15 

Hz. Ömer'in Basra şehrinin yerinin tespiti üzerinde titizlikle ve önemle durduğu 

kıstaslar, Kûfe’nin yerinin tespitinde de geçerliydi. “Arap yarımadasına en uzak Acem 

topraklarına en yakın” noktada olması ve “hilafet merkeziyle şehirlerin arasına deniz (nehir) 

girmemesi” gibi prensiplerin aynen uygulandığı görülmektedir. Bunun yanında Hz. Ömer’in, 

Saʻd b. Ebî Vakkâs’a “Araplar’a uygun olan yerler, develerin ve koyunların atlamasına uygun 

olan otlaklardır. Deniz kenarındaki boş bölgelere bak, Müslümanların yerleşeceği yerleri 

buralardan seç.” şeklindeki tavsiyesi, aynı zamanda Hz. Ömer’in, hayvanların alışık olduğu 

iklim şartlarını dikkate aldığını göstermektedir. Netice itibarıyla Saʻd b. Ebî Vakkâsʻın 

                                                           
12 Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, 2: 545. 
13 Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, 2: 550. 
14 Belâẑürî, Fütûhu’l-Büldân, 497; Yılmaz Can, “Hulefâ-i Râşiḋiṅ Dönemiṅde Ortaya Çıkan Ordugâh Şehiṙ Modeli ̇
Üzeriṅe Biṙ Değerlendiṙme”, İSTEM, 6 (2005): 217. 
15 Belâẑürî, Fütûhu’l-Büldân, 394. 
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görevlendirdiği Selmân el-Fârisî ve Huzeyfe b. Yemân, Fırat nehrinin batı havzasından 

ilerleyerek milli topraklara sahip, tarıma elverişlilik açısından oldukça verimli bir araziye gelip 

Kûfe’nin kurulacağı yeri tespit etmiş oldular. 

Kûfe’nin konumu, ticarî ilişkiler açısından da stratejikti. Zira, Basra körfezinden giren 

ticarî gemilerin geçtiği güzergahta ve Irak’ın Arap yarımadasına bağlandığı noktada yer 

almaktaydı. Bu yüzden ordunun tehlikeli bir durum karşısında Arap çölüne sığınma imkânı 

vardı.16 

Hz. Ömer, şehrin planlanması görevini bu işte tecrübe sahibi olan Ebü’l-Heyyâc el-

Esedî ve es-Sâib b. Akra es-Sekafî’ye (ö. 36/656’dan sonra) verdi. Kûfe’de ilk inşa edilen bina 

Basra’da olduğu gibi Mescidü’l-Câmi ve Dâru’l-İmâre idi. Şehrin iki önemli unsurunu 

oluşturan bu yapılar için şehrin yüksek bir bölgesi seçilmişti. Ebü’l-Heyyâc el-Esedî, 

muhtemelen şehrin kurulacağı araziyi keşfettikten sonra, tıpkı Basra’nın kuruluşunda olduğu 

gibi, çok hızlı ok atan bir okçuyu caminin bulunduğu yere getirerek mescidin bulunduğu boş 

alanın dört tarafına birer ok attırdı. Sa‘d, okçuya önce kıble yönüne sonra kuzey yönüne 

ardından güney rüzgârının estiği ve son olarak da sabâ rüzgârının estiği yönlere birer ok 

attırarak şehrin merkezinin sınırlarını tespit etti. Bu tespit edilen alan içerisine başka herhangi 

bir bina inşa edilmemesi için etrafına hendek kazıldı. Şehir planlandıktan hemen sonra bu cadde 

ve sokakların genişliğinin ne ölçüde olacağı Hz. Ömer’in talimatıyla tespit edildi. Cuma 

Mescidi ve Dâru’l-İmâre’nin bulunduğu alan ile çevresindeki mahalleler, cadde ve sokaklarla 

birbirine bağlandı. Halife, ordunun hareket imkânı ve toplanması, savaşa çıkışın kolay olması 

için ölçülerinin 40 zirâ (20m.), daha küçük sokakların 30 zirâ (15m.), ondan daha küçüklerinin 

20 zirâ (10m.), en dar sokağın genişliğinin de asgari 7 zirâ (3,5 m.) olmasını emretti. Ancak 

mahalleleri birbirinden ayıran ana caddelerin genişliği 60 zirâı (30m.) buluyordu. Ardından 

Basra’nın kuruluşunda görülen kabilelerden daha fazla ve çeşitli kabileler Kûfe’ye 

yerleştirilmeye başlandı. 

Kûfe’ye yerleşen Arapların sayısı yaklaşık olarak 20.000 kadardı. Bunlar içerisinde 

çoğunluğu oluşturan Yemenli kabilelerin 12.000, Kuzey Araplarının ise 8.000 olduğu 

kaydedilmektedir.17 

 

3. Fustat 

Müslümanların Bizanslılara karşı kazandığı zaferden sonra, Şam fetihlerinin 

tamamlanması ve Rumların Şam veya Hicaz bölgesine saldırmalarının önüne geçebilmek için 

Mısır’ın fethi adeta zorunlu hale gelmişti. Durumun farkında olan Amr b. Âs, Mısır’ın 

ehemmiyeti hususunda Hz. Ömer’i ikna etmeyi başardı. Bunun neticesi olarak Amr b. Âs’a 

Mısır'ın üzerine yürüme izni verildi. Amr ilerleyerek İskenderiye'yi fethetti ve bir antlaşma 

                                                           
16 Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, 2: 547. 
17 Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, 2: 557-559. 

www.iksadkongre.org Sayfa 301 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

imzaladı. İskenderiye’nin fethinden sonra Amr burayı başkent edinip, bölgeyi buradan idare 

etmeyi düşündü. Durumu Hz. Ömer’e sorduğunda; şehrin hilafet merkeziyle arasına nehir 

girdiğinden, Halife buna izin vermedi.18 

Mısır’da ana garnizonun konuşlanacağı ve ordugâh şehrin kurulacağı yer olarak 

Bizanslıların terk ettiği başkent İskenderiye’den vazgeçilmesi ve onun yerine Fustât’ın tesis 

edilmesi önemli bir karardır. Yesrib’in dağınık köyler/mahalleler halinde iken Hz. Peygamber 

tarafından şehir haline getirilmesi örneğinde uygulanan yöntemden yola çıkılarak, Fustât’ta da 

önce, kurulacak şehrin yerinin tespit edilip ilk önce Merkezî Câmi ve Dâru’l-İmare’nin inşa 

edilmesinin ardından; kentteki diğer camilerin yapılması, halifenin emriyle hemen bir pazarın 

kurulması ve arazinin göçmen kişi ve kabile yığınları arasında paylaştırılması faaliyetlerinin, 

hep birlikte, eş zamanlı olarak devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Hz. Ömer tarafından Amr b. el-Âs’ın İskenderiye’ye yerleşme talebi reddedilip tekrar 

Babilon mevkiine geri döndüğü süreçten sonra, Fustât şehrinin resmen kurulduğu ve asıl 

iskânın bundan sonra başladığını söylemek mümkün görünmektedir. Nitekim Fustât şehrinin 

kuruluşunun ve yerleşiminin İskenderiye’nin fethinden üç ay sonra yani h. 20 Zilhicce 21/m. 8 

Kasım 641 tarihini takip eden günlerde gerçekleştiği söylenebilir. 

Müslümanlar, Fustât’ın kuruluşu eşiğine geldiklerinde, belirgin bir şehir planlama 

tecrübesi söz konusuydu. Aslında, hemen hemen bütün ayrıntıları takip eden başta Hz. Ömer 

olmak üzere, Amr b. el-Âs ve arkadaşlarının zihninde, Medine, Basra ve Kûfe örneklerinde 

olduğu şekliyle Muhacirlerin yerleşimi ve şehrin uygulanabilir planları söz konusuydu. Fustât 

da, bir ordugâh-şehirdi ve onun ilk işlevi, yeni fethedilmiş olan ülkeyi korumaktı. İskân 

açısından Fustât arazisi oldukça geniş ve kalabalık ordu kütlelerine yetecek vasıfta idi. Ordu, 

Babilon kuşatması esnasında birkaç ay burada kaldığı için, insanlar bu coğrafya hakkında 

kısmen bir fikir sahibi olmuşlardı. Bu nedenle, kabileler arasında kıskançlığa, 

memnuniyetsizliğe ve çatışmaya sebebiyet vermemek gerekiyordu. Amr b. el-As'ın, arazinin 

taksiminde, kabileler arasında hakemlik yapmak üzere seçkin ve güvenilir şahıslardan oluşan 

bir komisyondan istifade ettiği anlaşılmaktadır.19 

Özetle ifade etmek gerekirse Hz. Ömer, Şam bölgesinde yeniden bir şehir kurmak yerine 

Müslümanları eski şehirlere yerleştirmiştir. Şam ordusunun karargâh olarak kullandığı yer 

Dımaşk şehrinin güneyindeki Câbiye’ydi. Burası orduların merkezi ve dağıtımı yeriydi. Ayrıca 

her şehirde Müslümanlar küçük de olsa bir askeri birlik bırakmışlardır. Bu askerlerin aileleri 

askerlerin yanlarında ikamet ediyorlardı. 

Kurulan şehirler ilk zamanlarda askerleri fazla meşgul etmeyecek bir malzeme olan 

kamıştan yapıldı. Ancak bir yıl sonra şehirler yandığı için bunun yerine kerpiçten kalıcı konutlar 

yapılmasına karar verildi. Şehirler kalıcı olarak kurulduğunda Hz. Ömer her kabileye müstakil 

bir mahalle ayrılmasını ve her aileye üç odalı konut yapılmasını istemişti. Bu konutların planı 

                                                           
18 Halit Çil, “Halife Ömer’in Askerî Şehirleri (Ordugâhlar)”, Dinî Araştırmalar Dergisi 12/35 (2009): 103. 
19 Koçyiğit, “Râşid Halifeler Devrinde Yeni Şehirlerin Kuruluşu ve İskân Faaliyetleri”, 2: 577-579. 
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bizzat kendisi tarafından çizilmiş; ayrıca sokaklar, caddeler ve ana caddelerin kaç metre 

olacağına da yine kendisi bizzat karar vermişti. Bu planlamalar yapıldıktan sonra 

komutanlardan şehrin merkezine herkesin namazlarını eda edeceği bir cami ve caminin yanına 

devlet yönetiminin yürütüleceği Dârü’l-İmâre yapılmasını istemiştir. Bu yapılara ayrılan 

yerlerden sonra kura ile çevredeki alanlar kabilelere tahsis edilmiştir. Müslümanlar, kendilerine 

tahsis edilen alanlarda evlerini inşa etmişlerdir. Hz. Ömer şehrin planlamasında geleneksel 

Arap kabile yapısının bozulmasını önleyen bir tedbir de almıştır. O dönemde kabile yapısı 

gözetilmeden insanların yerleştirilmesi pek mümkün değildi. Savaştıklarında dahi her kabilenin 

kendilerinden bir kişinin komutası altında savaştıkları bir ortamda kabileden bağımsız bir 

ikametin çok uygun olmayacağı muhakkaktır. 

Hz. Ömer’in kurdurduğu şehirler Müslümanlar tarafından kurulmuş olmasına rağmen 

kısa zaman içerisinde gayrimüslimler de buralara gelip yerleşerek Müslümanlara çeşitli 

hizmetler sunmak suretiyle geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Hz. Ömer’in kurduğu 

şehirler, İslâm ilim ve kültür tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Basra ve Kûfe ekollerinin 

hem fıkıh hem kelam hem de dil alanında önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir. Burada 

yetişen âlimler, İslâm medeniyetine büyük etkileri olan kimseler olmuş ve büyük hizmetlerde 

bulunmuşlardır.20 

 

Sonuç 

Câhiliye döneminde ailesi aracılığıyla Mekke’nin yönetiminde söz sahibi olan Hz. 

Ömer, ailesinin yürüttüğü elçilik görevinden dolayı da Mekke ve Hicaz çevresinde yaşayan 

kültürler hakkında bilgi sahibiydi. Sahip olduğu bu imkânlar ve şahsi nitelikleri Müslüman 

olduktan sonra da Hz. Peygamber’in yanında ve Müslüman nezdinde görüşlerine değer verilen 

bir konumda olmasıyla neticelenmiştir. Nitekim onun dirayetiyle İslâm’ın ilk halifesi olan Hz. 

Ebû Bekir ondaki bu meziyetleri gördüğünden kendi yerine halife tayin etmiştir. 

Hz. Ömer’in hilafet döneminde atılan adımlar İslâm devletinde yönetimin 

kurumsallaşmasına büyük katkılar sağlamıştır. Beytülmale getirdiği nizam, çarşıların kalite ve 

asayişinin kontrolü, divan teşkilatının kuruluşu ve benzeri hizmetlerin yanında onun ordugâh 

şehirler kurması da ileri görüşlülüğünün göstergelerindendir. Bu uygulamasının temelinde 

askerlerin aynı zamanda birer insan olduğunu unutmadan bu serhat mücahitlerinin 

psikolojilerini ihmal etmemesi yatmaktadır. Yine onun bu şehirlerin konumlanmasında 

jeopolitik stratejilere dikkat ettiği gözlerden kaçmamaktadır. Ordularının hareket ve 

iletişimlerini üst düzeyde tutmaya yönelik tedbirleri tarihi süreçte yaşanan hadiselerle 

doğrulanmıştır. Bu şehirlerden Basra ve Kûfe’nin ilerleyen zamanlarda İslâm medeniyetinin 

oluşmasına büyük katkılar sağlayan birer ilim merkezine dönüşmesi de kararların isabetliliğine 

işaret etmektedir. 

                                                           
20 Demircan, İslam Tarihi-1, 120. 
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HZ. OSMAN’IN ŞEHİT EDİLİŞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 

ÖZET 

Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zengin tüccarlarından olan babası Affân Câhiliye devrinde 

öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın (s.a.s.) halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint 

Abdülmuttalib’in kızıdır. Mensup olduğu Emevî kabilesinin soyu Abdümenâf b. Kusay’da Hz. 

Peygamber’in nesebiyle birleşir. Resûl-i Ekrem’den altı yaş küçüktür. İslâmî davetin ilk 

safhasında Hz. Ebû Bekir’in delâletiyle Resûlullah’ın yanına giderek Müslüman oldu ve ilk on 

Müslüman arasında yer aldı. İslâmiyet’in 5. yılında (615) hanımıyla birlikte ilk kafilede 

Habeşistan’a hicret etti. Habeşistan’da doğan ve hicretin 4. yılında (625) vefat eden oğlu 

Abdullah dolayısıyla kendisine Ebû Abdullah künyesi verildi. Bir yıl sonra Habeşistan’dan 

Mekke’ye döndü ve ardından Medine’ye hicret etti. 

Hz. Ömer’in ardından halife seçildi. Halifeliği döneminde fetih hareketlerine devam 

edildi. Fetihler neticesinde gerçekleşen zenginleşmeyle birlikte toplumda lüks ve refahın arttığı 

Hz. Osman’ın halifelik dönemi, başarılı geçen sükûnet devri (644-649) ve halifenin 

öldürülmesiyle sonuçlanan İslâm tarihinin ilk büyük fitnesinin yaşandığı karışıklık dönemi 

(650-656) olarak iki safhaya ayrılır. İlk altı yıl içinde yönetimden bazı şikâyetler görülse de 

bunlar probleme dönüşmemiştir. Hz. Osman’ın bu yıllarda halk tarafından sertliğiyle bilinen 

Hz. Ömer’den daha çok sevildiği söylenmektedir. Fakat ikinci dönemin başlarından itibaren 

yönetimden ciddi şikâyetler başladı ve önceki olumsuzluklar da bunlara eklendi. Etkileri 

günümüze kadar gelen kanlı fitne hareketi bu şikâyetlerle başlayıp Hz. Osman’ın öldürülmesi 

ve ardından Cemel ve Sıffîn savaşlarıyla devam etmiştir.  

Bu tebliğde üçüncü halife Hz. Osman’ın şehit edilmesine kadar giden olayların sebepleri 

ve şehit edilişi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Hz. Osman, Râşid Halifeler, Halife, Şehit edilişi 

 

A. Halife Seçilmesi 

Hz. Ömer, Mescid-i Nebevî’de ağır bir şekilde yaralanınca amcasının oğlu ve eniştesi 

Saîd b. Zeyd hariç altı kişiyi (Osman, Ali, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebî Vakkâs, Talha b. 

Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm) üç gün içinde aralarından birini halife seçmek üzere 

görevlendirmişti. Hz. Ömer’in vefatından önce başlayan, ancak onun ikinci bir emriyle 

ölümünden sonraya ertelenen toplantı Talha b. Ubeydullah’ın Medine dışında bulunması 

sebebiyle beş kişiyle başladı. Müzakerelerin ilk safhasında Abdurrahman b. Avf, aralarından 
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birinin halifelik hakkından feragat edip en çok istenen şahsı halife seçmek üzere hakemlik 

yapmasını önerdi. Diğer üyelerin kabul etmediği bu göreve kendisi talip oldu ve onların 

onaylamasıyla çalışmalarına başladı. Şûra üyelerinin her biriyle uzun görüşmeler yaptı. Ayrıca 

Medine’de bulunan muhacir ve ensarın ileri gelenleri, hac dönüşü oraya uğrayan valiler, 

kumandanlar ve şehir dışından gelen kabile reisleriyle görüştü. Üç gün süren bu görüşmelerin 

ardından dördüncü gün sabah namazından sonra kararını açıklamak üzere halkı Mescid-i 

Nebevî’de topladı. Önce Hz. Ali’yi, ardından Hz. Osman’ı çağırıp ikisinden de Allah’ın 

kitabına ve Resûlü’nün (s.a.s.) sünnetine uyma, ayrıca ilk iki halifenin siyasetini takip etme 

hususunda teminat istedi. Hz. Ali’nin “gücümün ve bilgimin yettiği kadar” şeklindeki cevabına 

karşılık Hz. Osman’ın tereddütsüz cevabı üzerine Hz. Osman’ı halife ilân ettiğini açıklayıp ona 

biat etti. Daha sonra Hz. Ali ve mescitte bulunanlar da biat etti.1 

Kendisine biat edildiği zaman Osman insanların içine çıktı ve onlara hitap etti. Allah’a 

hamd ve sena ettikten sonra dedi ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ilk binek [veya “bir işe yeni 

başlamak anlamında” ilk binmek] zordur. Bugünden sonra [daha çok] günler gelecektir. Şayet 

yaşarsam hitabet size uygun şekliyle gelecektir. Biz hatip olan insanlar değiliz, Allah bize 

öğretecektir.”2 Hicretin 23. senesinin Zilhicce ayının bitimine bir gece kalan güne tekabül eden 

salı gününde Hz. Osman’a biat edildi.3 Böylece Hz. Osman, hicrî 24. senenin Muharrem ayını 

halife olarak karşıladı.4 

 

B. Hakkındaki Eleştiriler 

Hz. Osman halife olarak görev yaptığı 12 yılın ilk 6 senesinde birçok iş yaptı. İcraatları 

kimse tarafından yadırganmadı. Hatta o, Kureyş’e Ömer b. el-Hattâb’tan daha sevimli hale 

gelmişti. Çünkü Hz. Ömer onlara karşı sert idi. Hz. Osman halife olunca onlara yumuşak 

davrandı ve onlarla irtibatını kuvvetlendirdi. Sonra insanların yönetiminde farklı uygulamalara 

gidildi. Son altı yılda akrabalarına ve yakın aile çevresine idarî görevler verdi. Mısır’ın beşte 

birini Mervân’a tahsis etti. Akrabalarına mal verdi. Allah’ın emrettiği sıla-i rahmi böyle 

yorumladı. Mal-mülk edindi. Hazineden borç aldı ve bu durumu, Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer’in, hazineden kendi hakları olanı kullanmadıklarını; kendisinin ise hakkını alıp 

akrabalarına dağıtması sebebiyle insanlar tarafından yadırgandı.5 

Adnan Demircan konuyu şu başlıklar altında ele almaktadır:  

                                                           
1 İbn Saʻd, Ebû Abdullah Muḥammed b. Saʻd b. Meniʻ ez-Zührî, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-Kübrâ, thk. Alî Muḥammed Omer 
(Kahire: Mektebetu’l-Ḫancî, 1421/2001), 3: 57-58; İsmail Yiğit, “Osman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33: 438-439. 
2 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 59. 
3 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 60. 
4 Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, Ebû Amr Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ b. Ḫalîfe el-Uṡfurî, et-Târîh, thk. Ekrem Ḍîyâʾ el-Ömerî, 2. Bs (Riyâḍ: 
Dâru Ṭayyibe, 1405/1985), 156. 
5 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 60. 
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1. Valilerle İlgili Politikası 

2. Devlet Gelirlerinin Dağıtılmasında Akrabalarını Kayırması 

3. Bazı Sahâbîlerin Atiyyelerinin Kesilmesi 

4. Bazı Arazilerin Halk Tarafından Kullanılmasına Engel Olması 

5. Medine Çarşısında Satılan Bazı Malların Alım Satımını Tekelleştirmesi 

6. Yakınlarına Bazı Araziler Tahsis Etmesi 

7. Ashâb’tan Bazı Kimselere Karşı Takınılan Tutum 

8. Şerʻî Cezaları Uygulamada Müsamaha Göstermesi 

9. Bazı Bidatler Vücuda Getirmesi 

10. Hz. Peygamber’in Mühür Olarak Kullandığı Yüzüğü Kaybetmesi 

11. el-Hakem b. Ebi’l-As’ın Cezasının Kaldırılması 

12. Resmi Nüsha Dışındaki Mushafların İmhası6 

 

C. Şehit Edilişi 

Halifeliğinin ilk yıllarından itibaren Hz. Osman’ın veya valilerinin bazı uygulamaları 

çeşitli grupların şikâyetlerine sebep olmuş, bu şikâyetler halifeliğinin ikinci yarısında daha da 

artmış ve bilhassa halifeliğinin son yıllarında, âni zenginleşmenin ardından yaşanan ekonomik 

krizden en fazla etkilenen garnizon şehirleri Kûfe, Basra ve Fustat’ta uygun bir ortam 

bulmuştur. Hz. Osman yönetimine karşı ilk ciddi muhalefet Bekr, Rebîa, Ezd, Kinde, Temîm, 

Kudâa gibi fetihlerde büyük yararlılık gösteren güçlü kabile mensuplarının bir arada yaşadığı 

Kûfe’de ortaya çıktı. Valilerin bazı söz ve uygulamaları kabile liderlerinin iddiasını güçlendirdi. 

Bu hareket Irak’ın ikinci büyük merkezi Basra’da da yankı bulmuştu. Fitnenin diğer önemli 

merkezi Mısır’da ise Hz. Osman ve Vali Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh’e karşı şiddetli bir 

muhalefet başlatılmıştı.7 

Hz. Osman’ın ve valilerinin bazı icraatlarını propaganda amacıyla kullanan muhaliflerin 

tenkitlerini yukarıda başlıklar halinde ele almıştık. Dedikodular artınca Hz. Osman müfettişler 

göndererek vilâyetlerdeki durumu öğrenmek istedi. Mısır’da muhalifler tarafından yanıltıldığı 

bildirilen Ammâr b. Yâsir hariç müfettişler olumlu haberlerle döndüler. Söylentilerin devam 

etmesi üzerine Hz. Osman 33 (654) yılı hac dönüşünde valilerini Medine’ye çağırarak onlarla 

bir toplantı yaptı. Söylenenlerin bir tertip olduğunu, dolayısıyla endişe edilecek bir durum 

                                                           
6 Geniş bilgi için bkz.: Adnan Demircan, Raşid Halifeler (İstanbul: Beyan Yayınları, 2015), 94-99; Ayrıca bu 
maddelere benzer açıklamalar için bkz.: Ali Hatalmış, “İslam Tariḣiṅde İlk Darbe Giṙiş̇iṁi ̇ve Hz. Osman’in Şehiṫ 
Edil̇mesi”̇, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37 (2017): 189-193. 
7 Yiğit, “Osman”, 33: 439-440. 
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bulunmadığını söyleyen valilerinin çözüm tekliflerini aldı. Bu teklifler muhaliflerin cihatla 

meşgul edilmesi, elebaşlarının öldürülmesi, işin valilere bırakılması ve mal karşılığında 

gönüllerinin alınması idi.  Bunun üzerine Hz. Osman fitnenin elebaşlarının askere alınmasını, 

Kûfe’deki bazı şahısların tahsisatlarının kesilmesini emretti.8 

35 yılının Receb ayında (Ocak 656) Mısır’dan bir heyet validen şikâyet için Medine’ye 

geldi. Hz. Osman onları bizzat veya Hz. Ali’nin de içinde bulunduğu kalabalık bir heyetle 

birlikte dinledi. Kendisine yöneltilen ithamlara cevap verdi, bu arada bazı icraatlarının hata 

olduğunu kabul etti. Ganimet mallarının taksimiyle ilgili isteklerini uygun görüp geri 

dönmelerini sağladı. Mısır, Kûfe ve Basra’dan sayıları 600-1000 arasında gösterilen üç grup, 

hacı kafileleri arasında bölgeye geldi. Mekke yerine Medine’ye yönelen bu gruplar şehir dışında 

üç ayrı mevkide konakladı. Gönderdikleri iki temsilciyle Medine’de kendilerine karşı 

koyabilecek bir askerî birliğin bulunup bulunmadığını öğrenmek istediler. Bunlar Hz. Ali, 

Talha, Zübeyr ve Resûl-i Ekrem’in (s.a.s.) hanımlarıyla görüşerek valiler hakkındaki 

şikâyetlerini aktardılar ve onlardan kendilerini halifenin huzuruna çıkarmalarını istediler. 

Teklifleri reddedilince geri döndüler.9 

Hz. Osman’ı halifelikten indirmekte kararlı olan âsiler, onu savunmak için toplanan 

Medineliler’in dağılmasını sağlamak ve ani bir baskınla şehirde kontrolü ele geçirmek için bir 

plan yaptılar ve bulundukları mevkileri terk ederek memleketlerine doğru yola çıktılar. Bazı 

rivayetlerde ise onların halife ile görüşerek Mısır valiliğine Muhammed b. Ebû Bekir’i tayin 

ettirdikten sonra Medine’den ayrıldıkları belirtilmektedir. Fakat üç grup halinde farklı 

istikametlere gittikleri halde Şevval ayının son günlerinde (Nisan sonları) ansızın geri döndüler 

ve tekbirlerle Medine’ye girip Hz. Osman’ın evini kuşattılar.10 Dönüş sebebi olarak da Hz. 

Osman tarafından eski Mısır valisine yazılan ve liderlerinin ölümle cezalandırılmasını emreden 

bir mektubu ele geçirdiklerini söylediler. Hz. Osman’ın böyle bir mektup yazmadığını 

belirtmesine rağmen evinin etrafında mevzilendiler ve tarafsız kalan Medineliler’e 

dokunmayacaklarını ilân ettiler. Sözü edilen ve geriye dönüşlerini haklı göstermek için 

uydurdukları anlaşılan bu mektubun halifenin bilgisi dışında kâtibi Mervân tarafından yazıldığı 

rivayetleri de vardır.11 

Konu ile ilgili olarak İbn Saʻd’da geçen rivayet şu şekildedir: Hz. Osman, el-Eşter’i 

çağırdı ve ona “Ey Eşter! İnsanlar benden ne istiyor?” diye sordu. Bu soru üzerine Eşter 

“Mutlaka içlerinden birini yerine getirmen gereken üç şey.” dedi. Hz. Osman onların neler 

olduğunu sorunca Eşter “Onlar seni yönetim işini onlara bırakıp ‘İşte emir ve görev sizde! 

Hilafet için dilediğinizi seçin!’ demen ile ‘kendine kısas uygulanmasına imkân vermen’ 

arasında muhayyer bırakıyorlar. Bu ikisinden kaçınırsan bu topluluk seni öldürecek.” dedi. Hz. 

                                                           
8 Yiğit, “Osman”, 33: 440; Hz. Osman’ın aldığı tedbirler için bkz.: İsmail Hakkı Atçeken, “Râşid Halifeler 
Döneminde İç Karışıklıklar”, İslam Tarihi ve Medeniyeti/Râşid Halifeler Dönemi, 1. Bs (İstanbul: Siyer Yayınları, 
2018), 2: 289-293. 
9 Yiğit, “Osman”, 33: 441. 
10 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 61. 
11 Yiğit, “Osman”, 33: 441. 
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Osman, “Bu üçünden başka bir alternatif yok mu?” diye sordu. Eşter “Hayır, bunların üçünden 

başka bir yol yok.” dedi. Hz. Osman “Hilafet işini onlara bırakmam hususuna gelince, Allah’ın 

bana giydirdiği bir gömleği asla çıkarmam.” dedi. Ardından Eşter kalkıp gitti. Rüveycil isminde 

biri geldi sonra geri döndü. Ardından Muhammed b. Ebû Bekir on üç kişiyle birlikte geldi. Hz. 

Osman’ın yanına gelerek sakalını tuttu ve “Sana Muâviye’nin faydası dokunmadı. Sana İbn 

Âmir’in faydası dokunmadı. Sana mektuplarının faydası dokunmadı.” dedi. Hz. Osman “Ey 

kardeşimin oğlu sakalımı bırak! Senin tuttuğun şeyi baban asla tutmazdı.” dedi.12 

Asiler evi kuşattığında Hz. Osman onlara “Hangi sebeple beni öldüreceksiniz? Ben 

Allah Resûlü’nü (s.a.s.) şöyle derken duydum: “Şu üçünden biri olmadıkça bir adamın 

öldürülmesi helal değildir: Müslüman olmasından sonra inkâr edip dinden dönen kişidir ki 

şüphesiz bu öldürülür. Evlendikten sonra zina eden ki şüphesiz bu recmedilir. Taammüden bir 

adamı öldüren kişidir ki şüphesiz bu da öldürülür.”13  

Hz. Osman’ı kuşatan Mısırlılar 600 kişi idi. Onların başında Abdurrahman b. Udeys el-

Belevî, Kinâne b. Bişr b. Attâb el-Kindî ve Amr b. el-Hamık el-Huzâʻî vardı. Kûfe’den gelen 

200 kişinin reisi, Mâlik b. el-Eşter en-Nehaʻî; Basra’dan gelen 100 kişinin başkanı Hukeym b. 

Cebele el-Abdî idi. Onlar şerde birlik olmuşlardı. İnsanların ayak takımı onlara meyledip 

katılıyorlardı. Bunların ahitleri ve emanetleri farklıydı. Mısırlılar, Kûfe’den Irak’ın yardımı, 

Basra ile Şam’ın yardımı gelinceye kadar, Hz. Osman’ın kanını dökmekten ve onunla 

savaşmaktan geri durdular. Bunlar gelip de asiler güruhu cesaretlenince ve İbn Âmir’in 

kuvvetlerinin Irak’tan, Abdullah b. Saʻd’ın kuvvetlerinin de Mısır’dan oraya gelmek üzere 

ayrıldığı haberi kendilerine ulaşınca “Yardım gelmeden önce onun işini bitirelim!” dediler.14 

Asiler içeri girerek Hz. Osman’ı, eşi Nâile’nin yanında Mushaf’tan Bakara sûresini 

okurken buldular. Akşam saatlerinde bitişikteki evden içeriye giren birkaç Mısırlı, Kur’an 

okumakta olan Hz. Osman’ı şehit ettiler (18 Zilhicce 35 / 17 Haziran 656).15 

Hz. Osman’ın siyah bir kölesi, asilerden Kinâne b. Bişr’e kuvvetli bir hamle yaptı ve 

onu öldürdü. Diğerleri de kendisini öldürdüler. Hz. Osman’ın evinde bağrışıp çağrışmalar oldu. 

Onlardan birinin “Osman’ın kanı helal olacak da malı helal olmayacak, öyle mi?” demesi 

üzerine Hz. Osman’ın evini yağmaladılar. Nâile ayağa kalktı ve dedi ki: “Kâbe’nin Rabbine 

yemin olsun ki siz hırsızsınız. Ey Allah’ın düşmanları! Osman’ın kanıyla ilgili işlediğiniz 

cinayet bundan daha büyüktür. Vallahi siz çok oruç tutan, bir rekâtta Kur’an’ın tümünü okuyan 

ve çok namaz kılan birisi olduğu halde onu öldürdünüz.” Sonra insanlar Hz. Osman’ın evinden 

çıktılar. Evin kapısı öldürülen üç kişinin üzerine kapandı: Osman, onun siyah kölesi ve Kinâne 

b. Bişr.16 

                                                           
12 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 68-69. 
13 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 64. 
14 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 67-68. 
15 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 70. 
16 İbn Saʻd, eṭ-Ṭabaḳât, 3: 71. 
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Sabri Hizmetli, Hz. Osman’ın öldürülmesi ile ilgili rivayetlerden şu sonuçları 

çıkarmıştır: 

1) Hz. Osman, kendisine yöneltilen suçlamaların önemli kısmını cevaplandırdı ve 

reddetti. Yapmış olduğu şeylerin bir kısmından da istiğfar etti; bu işlerinde hatalı olduğunu ikrar 

etti. İhtilalciler, halifenin düzeltilmesini vadettiği şeylere razı oldular. 

2) Hz. Osman, vadinden dönmedi ve Mısır valisine, isyancıların öldürülmesiyle ilgili 

mektup yazmadı. 

3) Halife, kendisine karşı isyan edenlerle savaşmaya ve onları reddetmeye muktedir 

olduğu halde, kendisini müdafaa etmek için bir kimsenin kanının akmasını istemedi. 

4) İlk sahâbîler pasif davranmalarına rağmen, halifeye bağlıydılar ve çocukları ile onu 

destekliyorlardı. 

5) Hz. Osman’ın mazlum olarak öldürüldüğüne inandıklarından ve belki de Hz. Ali’nin, 

Hz. Osman’ın intikamını almak için bir şey yapmadığını gördüklerinden, Hz. Âişe, Talha ve 

Zübeyr, Hz. Osman’ın kanını talep ederek bir harekete kalkıştılar. 

6) Medineliler arasında, maddi meseleler sebebiyle, Osman'a karşı olan, onu 

cezalandırmak ve ondan öç olmak isteyen kimseler vardı; çünkü halife, onların fetihlerden elde 

edilen mallara ortak olmalarına karşı çıkmıştı.  

7) Hz. Osman’a karşı isyan edenler arasında dini gayretle gelenler de vardı. 

8) Müslümanlar arasına fitne sokmak isteyen bazı fırsatçı ve menfaatçi kimseler vardı. 

Bazı sahâbîler adına mektuplar yazan, Hz. Osman’ın Mısır valisine, onun adına mektup 

gönderten ve hadiseleri alevlendiren bu kimselerdi. 

9) Asiler arasında Muhammed b. Ebî Bekir, Muhammed b. Huzeyfe, Ammar b. Yasir 

gibi halifeden intikam alma duygusuna sahip olanlar ve bu nedenle onlarla temas halinde 

bulunan kimseler de vardı. Fakat bu kimselerin Hz. Osman’ın öldürülmesi olayına katılıp-

katılmadıkları tam olarak açıklık kazanmış değildir.17 

 

D. Defni 

Hz. Osman öldürüldüğünde genel kabul gören rivayetlere göre Hz. Osman o sırada 

seksen iki yaşındaydı. Bu arada ona kalkan olmak isteyen hanımı Nâile bint Ferâfisa’nın 

parmakları da kesilmişti. Ardından evini ve beytülmâli yağmalayan âsiler Hz. Osman’ın 

defnedilmesini de engellediler. Bu sebeple halifenin cenazesi birkaç gün kaldırılamadı, hanımı 

Nâile’nin gayretleriyle ancak akşam-yatsı arasında çok az kişi tarafından gizlice defnedilebildi. 

                                                           
17 Sabri Hizmetli, “Tarihî Rivayetlere Göre Hz. Osman’ın Öldürülmesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 27 (1985): 159-160. 
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Hatta cenazenin üç gün sonra defnedilebildiği de rivayet edilmiştir. Cenazeye Hz. Osman’ın iki 

hanımının yanında üç-on yedi arasında erkeğin katıldığı belirtilmektedir. Birkaç kişinin 

katılımıyla zor şartlar altında Cennetü’l-Bakî’nin yanındaki, eskiden Yahudi mezarlığı olarak 

kullanılan “Haşşü Kevkeb” (Kevkeb’in Bostanı) denilen yere defnedildi.18 Bu yer Muâviye 

zamanında mezarlığa dahil edilmiştir.19 

Hz. Osman’ın öldürülmesiyle birlikte İslâm tarihinde ardı arkası gelmeyen pek çok 

olaylar, karışıklıklar, çatışmalar, iç savaşlar ve fırkalara bölünmeler başlamıştır. Hz. Osman'ın 

şehit edildiği haberi Medine'de kısa sürede yayılmış, Ashâb-ı Kirâm’ın önde gelenleri ne 

yapacaklarını şaşırmış, bazıları Medine’yi terk etmiş, birçoğu derin üzüntülerini dile 

getirmişlerdi. İç karışıklıklar sonucunda Hz. Osman'ın öldürülmesine yol açan ve “el-Fitnetü’l-

Kübrâ” olarak adlandırılan fitne olaylarının iyi bir şekilde tahlil edilmesi ve ibretler çıkarılması 

gerekmektedir. Bu üzücü olayın sebepleri, oluşumu ve etkileri asırlardır Müslümanların zihnini 

meşgul etmiş, ilk dönem İslâm Tarihî olayları arasında üzerinde en çok konuşulan en önemli 

siyasî olaylardan birisi olarak tarihe geçmiştir.20 

 

Sonuç 

Hz. Osman’ın 12 yıl süren uzun hilafet dönemini ilk altı yılı Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer’in hilafet döneminde, diğer altı yılı ise çalkantılarla dolu Hz. Ali dönemini andırmaktadır. 

Hilafetinin ilk altı yılında sevilmede ve takdir edilmede Hz. Ömer ile yarışan Hz. Osman 

hilafetinin son altı yılını ise ortaya çıkan problemlerin çözümü için mücadele ile geçmiştir.  

Halifeliğinin ilk yıllarından itibaren Hz. Osman’ın veya valilerinin bazı uygulamaları 

çeşitli grupların şikâyetlerine sebep oldu, bu şikâyetler halifeliğinin ikinci yarısında daha da 

arttı ve bilhassa halifeliğinin son yıllarında bazı şehirlerde yayıldı. Bir süre sonra muhalifler 

şikâyetlerini daha sert ifadelerle dillendirmeye başladı. Bazı hatalarını abartmanın yanı sıra ona 

haksız isnatlarda bulunmaktan çekinmediler. Ayrıca Hz. Ali, Zübeyr, Talha ve Hz. Âişe başta 

olmak üzere ashabın ileri gelenlerinin ağzından mektuplar yazarak onları da bu işin içinde 

göstermeye çalıştılar. Netice itibarıyla Hz. Osman’ı halifelikten indirmekte kararlı olan asiler, 

                                                           
18 Ṭaberî, Ebû Caʻfer Muḥammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmilî, Târîḫü’r-Rusül ve’l-Mülûk, ve Ṡılatu Târîḫ eṭ-Ṭaberî, 2. 
Bs (Beyrut: Dârü’t-Turâŝ, 1387/1967), 4: 412. 
19 Yiğit, “Osman”, 33: 441. 
20 Atçeken, “Râşid Halifeler Döneminde İç Karışıklıklar”, 2: 299. 
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Hz. Osman’ın evini kuşattılar ve onu şehit ettiler. Hz. Osman’ın şehit edilmesi etkileri 

günümüze kadar sürecek fitne ateşinin yakılmasına sebep olmuştur. 
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ÖZET 

Günümüzde antrenör ve sporcu iletişimi yadsınamaz bir süreçtir. Antrenörlerin çeşitli iletişim 

unsurları ile sporcular tarafından nasıl algılandığının ve hedefe ulaşmada ne derecede etkili 

olduğunun analiz edilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düşünceden yola 

çıkarak araştırmamızda, farklı branşlardaki sporcuların bakış açısına göre antrenörlerin iletişim 

beceri düzeylerinin incelenmesi ve tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmaya, 2020-2021 yıllarında Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde faaliyet 

gösteren 6 farklı branşdaki (Basketbol, futbol, voleybol, hentbol, badminton ve masa tenisi) 

115 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı farklı branşlarda faaliyet gösteren ve 

araştırmaya katılan sporcuların kendilerine ait bilgileri edinmek için Kişisel Bilgi Formu 

(cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, spor yılı, spor branşı, antrenörle çalışma süresi) oluşturulmuştur. 

Araştırmada antrenörlerin iletişim beceri düzeylerini belirlemek için Yılmaz İdris (2008) 

tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanan “Antrenör İletişim Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler, SPSS istatistik paket programı ile değerlendirilmiş ve verilerin anlamlılık 

düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. 

Araştırma sonucunda; antrenörlerin iletişim beceri düzeyleri puan ortalamaları, katılımcıların 

yaş, cinsiyet, spor branşı, spor yılı ve antrenörle çalışma yılı değişkenlerine göre incelendiğinde 

her ikisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05). Bu çalışmanın, 

yapılacak farklı çalışmalara yönelik literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antrenör, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İletişim Becerisi, Spor Branşı 
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ABSTRACT 

Today, coach and athlete communication is an undeniable process. Analyzing how coaches are 

perceived by athletes with various communication elements and how effective they are in 

achieving the goal comes across as an important consideration. Based on this idea, in our study, 

it was aimed to examine and determine the communication skill levels of coaches according to 

the perspective of athletes in different branches. 

115 athletes from 6 different branches (Basketball, football, volleyball, handball, badminton 

and table tennis) operating in the Diyarbakir Provincial Directorate of Youth and sports in 2020-

2021 years participated voluntarily in the study. 

Personal Information Form (gender, age, education level, year of sport, sports branch, working 

time with coach) was constituted for the athletes who operated in different branches of 

Diyarbakir Sports Directorate of Youth and Sports and who participated in the study. In the 

study, “coach communication skill scale” developed by Yilmaz Idris (2008) and adapted to 

Turkish was used to determine the communication skill levels of coaches. The data obtained 

were evaluated with the SPSS statistical package program and the significance level of the data 

was taken as (p<0.05). 

As a result of the  study, when the communication skill levels of the coaches were analyzed 

according to the variables of age, gender, sports branch, sports year and working year with the 

coach, there was no statistically significant difference between both of them (p>0.05). It is 

thought that this study will contribute to the literature for different studies to be done. 

 

Key Words: Coach, Provincial Directorate of Youth and Sports, Communication Skills, Sports 

branch 
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1.GİRİŞ 

Spor ortamında antrenör ve sporcu kavramları birbiriyle ilişkili olarak ele alınması gereken 

önemli öğelerdir. Sporcuların antrenörleriyle olan ilişkileri, sporcuların küçük yaşlarındaki 

temel eğitim sürecinde başlamaktadır. Sporcuların spor yaşantılarında gelişimlerinin takip 

edilmesi ve gözlemlenmesi, iyi bir düzeye gelmeleri ve performanslarında süreklilik sağlanması 

için antrenörler tarafından yoğun bir bilgi birikimi ve uygulama tecrübesi ortaya koyulmaktadır 

(1). Bununla birlikte sporcu ve antrenör arasındaki ilişkide karşılıklı yüksek güvenin, saygının, 

beraber sorumluluk alabilme ve kazanma isteğinin ve oluşabilecek tüm duygusal durumların 

varlığı göz ardı edilmeyecek kadar önemlidir (2). 

Bir antrenörün mesleki anlamda donanımının etkililiği ancak sporcuyla arasında kurduğu 

iletişimin etkililiğiyle sağlanabilir (3). Bu bağlamda antrenör-sporcu ilişkisinde bir etkileşim 

söz konusudur, her iki taraf da ortak bir çalışma içerisindedir. Sporcu antrenörün, donanım, 

deneyim ve bilgilerinden yararlanmaya çalışırken; antrenör de sporcunun performansını 

arttırmak için aynı şekilde kendi donanım, deneyim, bilgi ve becerilerini kullanma çabasındadır 

(4). 

Spor kavramı bireysel veya takım halinde oynanan, kendine özgü kuralları ve teknikleri olan 

fiziksel ve zihinsel yetilerin gelişiminde etkili olan eğitici ve eğlendirici birtakım çalışmalar 

anlamına gelmektedir (5). Bir başka tanımda ise spor, genelde insanların sağlıklı kalmak, 

eğlenmek ve boş vakitlerini değerlendirmek için bireysel ya da grup halinde yaptıkları bir 

etkinlik olarak tanımlanmaktadır (6). 

Antrenör genel ya da ilgili spor dalına özgü bir biçimde, spor etkinliklerini ve antrenmanlarını 

yaptırarak; sporcuyu teknik, taktik, kondisyon, psikolojik, sosyolojik ve zihinsel açıdan 

amacına uygun şekilde basamaklı olarak üst düzey verimliliğe ulaştıran eğitici kişidir (7).Bir 

başka tanımda ise, antrenör, ilgili spor dalında sporcularına teknik ve taktikleri öğreterek onları 

çalıştırıp, kabiliyetlerini keşfedip onları müsabakalara hazırlamak amacıyla uygun plan ve 

program üreten kişi olarak tanımlanır (8). 

İletişim; mesajın göndericiden alıcıya çeşitli yollarla duygu, düşünce ve bilgi göndererek bir 

bilgi alışverişi ve iletinin iki taraflı görünümü olarak tanımlanır (9). Antrenörlükte iletişim 

kavramı ise; motive etmek, ikna etmek, problem çözmede yardım etmek, yapılan aktivite ve 

hareketleri değerlendirmek, geri-bildirim vermek ve bilgilendirmek için kullanılmaktadır (10). 

Antrenör, mesleği gereği devamlı bir iletişim içinde olmak durumundadır ve bu durum 

antrenörlük mesleği için hayati önem taşır. Başarılı olmak isteyen bir antrenör, yetkinliğini 

gösterme, takım ilişkilerini geliştirme takımda saygı ve güven oluşturma, iyi ilişkiler kurma ve 

bunu sürdürebilmesi için etkili iletişim becerilerine sahip olmak zorundadır (11,12). 

Etkili iletişim becerisi sergileyen antrenörler, sporcuların psikolojik, sosyal, duygusal ve 

fiziksel verimliliklerini sağlıklı bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için önemli role sahiptirler. 

Etkili iletişim becerisi hem antrenör-sporcu iletişiminde hem de teknik, taktik ve psikolojik ve 

koordinatif becerilerin öğretiminde ve ayrıca istenilen motivasyon düzeyine ulaşmada özellikle 

müsabaka, yarışma veya maçlarda açıkça ortaya çıkmaktadır (13,14). 

 

 

Bu bilgiler ışığında bu araştırmanın temel amacı Diyarbakır Gençlik Spor ve İl Müdürlüğünde 

görev yapan antrenörlerin, sporcuların bakış açılarına göre iletişim beceri düzeylerinin 

değerlendirilmesidir. 
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2.MATERYAL YÖNTEM 

Araştırma, 2020-2021 yılı Diyarbakır il merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde faaliyet 

gösteren farklı branşlardaki 67 erkek ve 48 kadın sporcu olmak üzere 115 kişi ile 

sınırlandırılmıştır. 

Araştırmaya, 2020-2021 yıllarında Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde faaliyet 

gösteren 6 farklı branşdaki (Basketbol, futbol, voleybol, hentbol, badminton ve masa tenisi) 

115 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada sporcu gözüyle antrenörlerin iletişim beceri düzeylerinin tespiti için anket 

kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya 

katılan sporcuların kişisel bilgilerine yönelik sorular (spor branşınız, yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, kaç yıldır bu spor branşını yapmaktasınız ve şimdiki antrenörü ile kaç yıldır birlikte 

çalışıyorsunuz ) yer almaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde ise antrenörlerin iletişim becerileri düzeylerini belirleyebilmek için 

2008 yılında İ. Yılmaz tarafından geliştirilen 48 maddeden oluşan 5’li likert tipi iletişim beceri 

ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin seçenekleri, sınırları ve verilen puan aralıkları aşağıda 

gösterilmiştir; Ölçeğin seçenekleri, sınırları ve verilen puan aralıkları aşağıda gösterilmiştir. 

Verilen puanlar Seçenekler Puan Aralığı 

1 Hiçbir zaman 1.00–1.79 

2 Nadiren 1.80–2.59 

3 Arasıra 2.60–3.39 

4 Sıklıkla 3.40–4.19 

5 Her Zaman 4.20–5.00 

Buna göre sporcu değerlendirmesine göre ölçekten alınan puanların aritmetik ortalaması 4.20– 

5.00 arasında yer almışsa antrenörün iletişim becerisi üst düzeyde etkili, 3.40–4.19 arasında yer 

almışsa etkili fakat geliştirmesi gereken, 2.60–3.39 arasında yer almışsa vasat, 1.80–2.59 

arasında yer almışsa zayıf, 1.79–1.00 arasında yer almışsa etkisiz olarak değerlendirilmiş ve 

yorumlanması bu yönde yapılmıştır(14). 

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile incelenmiştir. Yapılan faktör analizinde 48 maddenin, 

madde toplam korelasyonlarının. 44 ile. 86 arasında değiştiği görülmüştür. Genel olarak madde 

toplam korelasyonu 30 ve üzerinde olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği(10) kabul 

edildiğinde ölçekteki tüm maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiği kabul edilmiştir. Bu 

çalışmada, elde edilen faktörler anlamlaştırılamadığından, tek faktör olarak kabul edilmiştir. Bu 

faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans %52.75’tir. Tek faktörlü ölçeklerde açıklanan 

varyansın %30 ve daha fazla olması yeterli görülmektedir. Öte yandan çeşitli araştırmalarda tek 

bir faktörün ölçüldüğü faktöriyel olarak saf testler olarak isimlendirilen çalışmalara 

rastlanmaktadır (15). Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı (Cronbach Alfa Katsayısı) 95 olarak 

bulunmuştur. Bu noktada ölçeğin güvenirlilik değerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır(16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.iksadkongre.org Sayfa 316 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

3.BULGULAR 

Bu bölümde araştırmayı oluşturan sporcuların branş, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, aynı 

antrenörle çalışma yılı ve bu spor branşı ile ilgilenme sürelerinin dağılımları ve bu dağılımların 

branş olarak da verilerine yer verilmiştir. 

Tablo 1. Sporcuların Cinsiyetlerine Göre İletişim Becerileri 

 

Cinsiyet N X Ss T P 

Erkek 67 1,7783 ,48598 0,279 0,781 

Kadın 48 1,7539 ,42773 

 

Tablo 1’de Sporcuların cinsiyet değişkenine göre antrenörlerin iletişim beceri düzeyleri puan 

ortalamaları Indepented sample testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında iletişim 

becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır 

(p>0,05). 

 

 

Tablo 2. Sporcuların Yaşlarına Göre İletişim Becerileri 

 

Yaş N Mean Ss T P 

10-14 98 1,7715 ,47299 

0,187 0,852 15-19 17 1,7488 ,39484 

 

Tablo 2’de Sporcuların yaş değişkenine göre antrenörlerin İletişim Beceri Düzeyleri puan 

ortalamaları Indepented sample testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında iletişim 

becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır 

(p>0.05). 

Tablo 3. Sporcuların Branşlarına Göre İletişim Becerileri 

 

Spor Branşı N Mean Std. Deviation 
F p 

Futbol 20 1,7042 ,52250 

1,768 0,125 

Voleybol 19 1,8004 ,31276 

Hentbol 19 1,8059 ,61418 

Badminton 18 1,8981 ,30467 

Basketbol 20 1,8802 ,42700 

Masatenisi 19 1,5241 ,44765 

Total 115 1,7681 ,46077 

 

Tablo 3’de Sporcuların Branşları değişkenine göre antrenörlerin İletişim Beceri Düzeyleri 

puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında 

iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 4. Sporcuların Spor Yıllarına Göre İletişim Becerileri 

 

Spor Yılı N Mean Std. Deviation F p 

1 Yıldan Az 50 1,8150 ,50414 1,447 0,240 

1-4 Yıl Arası 59 1,7066 ,42915 

5-9 Yıl Arası 6 1,9826 ,30260 

Total 115 1,7681 ,46077 

 

Tablo 4’de sporcuların spor yılları değişkenine göre antrenörlerin iletişim beceri düzeyleri 

puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında 

iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır. 

Tablo 5. Sporcuların Antrenörlerle Çalışma Süresine Göre İletişim Becerileri 

 

Antrenörle Çalışma Yılı N Mean Std. Deviation F 

 

p 

1 Yıldan Az 70 1,8247 ,48417 2,753 0,068 

1-4 Yıl Arası 43 1,6560 ,39631 

5-9 Yıl Arası 2 2,1979 ,54506 

Total 115 1,7681 ,46077 

 

Tablo 5’de sporcuların antrenörlerle çalışma süresi değişkenine göre antrenörlerin iletişim 

beceri düzeyleri puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından 

karşılaştırıldığında iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır (p>0.05). 
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızda, araştırmaya dahil olan sporcuların cinsiyet, yaş, spor branşı, spor yılı ve 

antrenörle çalışma yılına göre; antrenörlerin iletişim beceri düzeylerini belirlemek için 

istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığını test edilip elde edilen bulgular 

tartışılmıştır. 

Araştırmaya katılan 115 sporcunun 20’si futbol, 20’si Basketbol, 19’u voleybol,18’i 

badminton,19’u masatenisi ve 19’u hentbol olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 

sporcuların 67’sinin erkek,48’inin kadın olduğu ve yaşlarının 10-14 (98), 15-19 (17) sonucuna 

varılmıştır. 

Sporcuların şimdiki antrenörünüzle kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz sorusuna 70 sporcu 1 

yıldan az, 43 sporcu 1-4 yıl arası ve 2 sporcu 5-9 yıl arası cevabını vermiştir. Ne kadar süredir 

bu spor branşı ile ilgileniyorsunuz sorusuna sporcuların verdikleri cevap ise 50 sporcu 1 yıldan 

az, 59 sporcu 1-4 yıl arası ve 6 sporcu 5-9 yıl arasında bu spor branşı ile ilgilendiklerini 

söylemişlerdir. 

Elde edilen bulgulara göre; Sporcuların cinsiyet değişkenine göre antrenörlerin iletişim beceri 

düzeyleri puan ortalamaları Indepented sample testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında 

iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır (Tablo1). 

Çalışmamızı destekleyen ve desteklemeyen farklı çalışmalara bakıldığında; Gacar ve 

arkadaşlarının (2018),yılında yapmış olduğu çalışmasında antrenörlerin iletişim becerilerinin 

cinsiyete göre farklılık göstermediği sonucunu bulmuştur (17). Camire vd (2009), lise de okul 

tabanlı spor programlarına katılan öğrencilerin antrenörleriyle iletişimlerini oldukça iyi 

düzeyde algıladıklarını, sporcu cinsiyetine göre değerlendirildiğinde ise okul takımlarındaki 

kadın sporcuların antrenörlerinin iletişim becerilerini erkeklere göre daha iyi algıladıkları 

belirtmişlerdir (18). 

Araştırmamızda; Sporcuların yaş değişkenine göre antrenörlerin İletişim Beceri Düzeyleri puan 

ortalamaları Indepented sample testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında iletişim 

becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya rastlanmamıştır 

(Tablo 2).Farklı bir çalışmada; Bayrak E. Nacar E (2015) yılında yapmış olduğu çalışmasında; 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna 

bakılmış ve farklılık 26-30 yaş grubundaki sporcuların antrenörlerinin iletişim becerileri ile 16- 

20 ve 21-25 yaş grubundaki sporcuların antrenörlerinin iletişim becerileri arasında fark olduğu 

görülmüştür. Antrenörlerinin iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduğunu ve en yüksek puana 

sahip olan 21-25 yaş grubu sporcular iken daha sonra 16-20 yaş ve arkasından 26-30 yaş grubu 

sporcular sıralamayı oluşturduğu sonucuna varmıştır (3). 

Araştırmamızda; sporcuların branşları değişkenine göre antrenörlerin İletişim Beceri Düzeyleri 

puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından karşılaştırıldığında 

iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır (Tablo 3). Yılmaz ve arkadaşları (2009) yılında, bireysel ve takım sporlarında 

görev yapan antrenörlerin iletişim beceri düzeylerini karşılaştırdığı araştırmasında; bireysel 

sporlarda görev yapan antrenörleri, takım sporlarında görev yapan antrenörlere göre daha 

başarılı bulmuştur. Ayrıca takım sporları içerisinde, voleybol takımı antrenörlerinin iletişim 

becerilerini, futbol ve hentbol antrenörlerinden daha yüksek seviyede olduğunu tespit etmiştir 

(19). 

Araştırmamızda; sporcuların spor yılları değişkenine göre antrenörlerin iletişim beceri 

düzeyleri puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından 

karşılaştırıldığında iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır (Tablo 4). Çalışmamızı destekleyen ve desteklemeyen farklı 

çalışmalara bakıldığında; Bayrak E. Nacar E (2015) yılında yapmış olduğu çalışmasında; 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğuna 
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bakılmış ve farklılık 1-3 yıl bu spor branşı ile ilgilenen 4-6 yıl arasında ilgilenen sporculardan 

kaynaklandığı görülmektedir (3). Farklı bir çalışmada Yılmaz (2008), çalışmasında futbol 

antrenörlerinin iletişim beceri ölçeğinden aldığı puanlar, sporcuların aynı antrenörle çalışma 

suresi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varmıştır. Bu farkın aynı 

antrenörle 1 yıl ve altında ile 5 yıl ve üzerinde çalışan sporculardan kaynaklandığını bulmuştur. 

Aynı sporcularla 5 yıl ve üzerinde çalışan antrenörlerin iletişim beceri puanları diğer iki gruptan 

düşüktür olduğu sonucuna varmıştır (14). 

Araştırmamızda; sporcuların antrenörlerle çalışma süresi değişkenine göre antrenörlerin 

iletişim beceri düzeyleri puanları ve toplam puan ortalamaları anova testi sonuçları bakımından 

karşılaştırıldığında iletişim becerileri puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır (Tablo 5). Çalışmamızla paralellik gösteren Ateş ve 

arkadaşlarının (2018) sporcuların mevcut antrenörleri ile çalışma süresinin 1 yıl ve altında (130; 

%55,3) olduğunu tespit edilmiştir (20). 

Sonuç olarak; çalışmamız yapılacak farklı çalışmalara yönelik literatür bilgi niteliğinde önem 

arz edeceği düşünülmektedir. Ayrıca öneri olarak, antrenörlerin iletişim becerilerinin, antrenör 

sporcu ilişkisi açısından başarıya etkileri araştırılabilir. 
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XÜLASƏ 

 

Qısa hekayə janrının tarixinə nəzər saldıqda, onun ötən əsrin əvvəllərindən 

etibarən daha geniş vüsət almasını aydın şəkildə görmək olar. Zamanlarının məşhur 

yazıçıları bir neçə sözlə qəlblərə hakim olmağa çalışaraq, yazdıqları bir neçə kiçik 

hekayədə az qala bir romanın demək istədiklərini deyə bilmişlər. Ədəbiyyat sahəsində 

Nobel mükafatı ayrı-ayrı əsərlərə görə verilməsə də, heç şübhəsiz, qələmə aldığı qısa 

hekayələr kolleksiyası İsveç Akademiyası üçün 2013-cü il nominantlarının siyahısından 

məhz 110-cu Nobel Mükafatı laureatı Alis Manronun (Alice Munro) seçilməsində ciddi 

stimul oldu. 14 hekayə toplusu yazan 82 yaşlı xanım Manro ədəbiyyat Nobelinə 

hekayələrində "müasir qısa hekayə janrındakı ustalığına görə’’ layiq görülüb. Məhz 

Stokholmdakı mükafat təqdimatından dərhal sonra Alis Manro qadının güclü fərdi 

başlanğıcı və çətinliklər qarşısında sınmaması kimi fərdi cəhətlərin bir nöqtədə 

birləşdirilməsi ideyasını özündə ehtiva edən hekayələr müəllifi olaraq sırf ədəbi bir seçim 

olduğunu qətiyyətlə təsdiqlədi. 

Alis Manronun ‘‘Kölgənin ölçüləri” adlı ilk hekayəsi 1950-ci ildə Qərbi Ontario 

Universitetinin İngilis dili və jurnalistika fakültəsində oxuyarkən çap edilib.  Yazıçı 

müsahibəsində redaktorların üzünü cəmi bir neçə dəfə görməsini qeyd edərək bildirir ki, 

onlarla telefonla danışar və hekayələrini poçtla redaksiyaya göndərərmiş. Odur ki, belə 

qanaətə gəlirik ki, ailə-məişət qayğıları Alis Manronun yaradıcılığına mane olub. Əvvəl ata 

ocağında, daha sonra öz ailəsində. Amma məişət qayğıları həm də yazmaq üçün Alis 

Manroya güclü motivasiya verib. Alis Manronun qısa, obrazlı hekayələrinin süjet xətti 

özünün doğulub böyüdüyü Kanadanın Ontario ştatının Huron əyalətində, 1974-cü ildə 

"Sizə demək istədiyim bir şey vardı" (Something I've Been Meaning to Tell You) adlı 

kolleksiyada toplanan hekayələri isə Kanadanın Qərb Sahilində baş verir və müəllif həmin 

hekayələrində adi, gündəlik hadisələr vasitəsilə insan münasibətlərini ‘‘təhlil edir’’. Onun 

qısa hekayələri bir neçə hissədən ibarətdir. Bunların bəziləri müəyyən fiziki vaxt və ya 

məkanla məhdudlaşır, bəziləri isə fiziki vaxt və məkanla məhdudlaşmır. Qəhrəmanın 

gələcək taleyi yalnız təhkiyəçidən asılıdır. Manro, xronoloji ardıcıllıqla məhdudlaşmadan 

hekayələri danışmaqda məharətlidir. Müəllif hekayələrində sevgi və ölüm kimi mövzuları 

ön plana çıxarıb. Demək olar ki, onun bütün hekayələrinin əsas obrazları işgüzarlardan 

daha çox evdar qadınlar və ya yarı iş qadınları- qapalı həyat sürməyə  meylli qadınlardır. 

Ana-qız, qız-ana-nəvə, ata-qız münasibətləri Manro yaradıcılığının əsasını təşkil edir. 

Qeyd edək ki, Manronun özünəməxsusluğunu səciyyələndirən ən başlıca cəhət  

hekayələrinə başlanğıc kimi bitən sonluqlar verməsidir. Bu cəhət müəllifin özü tərəfindən 

mükəmməl qiymətləndirilir. Alis Manronun ‘‘Əziz həyat” adlı hekayələr kitabında 

müəllifin dərin müşahidələrindən doğan psixoloji, gözlənilməz sonluqla bitən fikirləri, 

Kanadanın soyuq təbiəti kimi soyuq insanlarının həyat tərzi öz əksini tapıb. “Final” 

hekayəsi isə, bütövlükdə Alis Manronun öz portretidir.  
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1.Giriş 

                               ‘’İstəyirəm hekayələrim həyatın elə bir parçası olsun ki, onu oxuyanlar 

desin: 

 “yox, bu həqiqət deyil” amma ürəklərində haqlı olmadıqlarını hiss etsinlər.’’ 

Ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı ayrı-ayrı əsərlərə görə verilməsə də, heç şübhəsiz, 

qələmə aldığı qısa hekayələr kolleksiyası İsveç Akademiyası üçün 2013-cü il nominantlarının 

siyahısından məhz 110-cu Nobel Mükafatı laureatı Alis Manronun (Alice Munro)  seçilməsində 

ciddi stimul oldu. 14 hekayə toplusu yazan 82 yaşlı xanım Manro ədəbiyyat Nobelinə 

hekayələrində "müasir qısa hekayə janrındakı ustalığına görə’’ layiq görülüb. Məhz 

Stokholmdakı mükafat təqdimatından dərhal sonra Alis Manro qadının güclü fərdi başlanğıcı 

və çətinliklər qarşısında sınmaması kimi fərdi cəhətlərin bir nöqtədə birləşdirilməsi ideyasını 

özündə ehtiva edən hekayələr müəllifi olaraq sırf ədəbi bir seçim olduğunu qətiyyətlə 

təsdiqlədi. 

2. Alis Manronun həyat yoluna qısa nəzər 

Alis Manro 1931-ci il iyulun 10-da Kanadanın Cənub Qərbi Ontario ştatının Vinqam 

şəhərində doğulub, həmin şəhərdə də böyümüşdür. İrlandiya və Şotlandiya mənşəli atası Robert 

Erik Leydlou tülkü və samur ferması olan təsərrüfatçı, anası Anna Klak Leydlou məktəbdə 

müəllim işləyib. 1939-cu ildə Kanada İkinci Dünya Müharibəsinə qoşulduğu üçün Alis 

Manronun məktəb həyatı müharibənin kölgəsində və müharibədən sonrakı mühitdə keçmişdir.  

Manro hələ yeniyetmə çağlarından etibarən hekayələr yazmağa başlayıb. Onun ‘‘Kölgənin 

ölçüləri” adlı ilk hekayəsi 1950-ci ildə Qərbi Ontario Universitetinin İngilis dili və jurnalistika 

fakültəsində oxuyarkən çap edilib. Manro yalnız universitetdə oxuduğu 2 il ərzində ev işi 

görmədən gücünü yazıçılığa həsr edib. Təqaüdlə iki il oxuduqdan sonra universiteti tərk edərək, 

tələbə yoldaşı olan Ceymz Manro ilə ailə qurmasını yazıçı belə əsaslandırır: "Bizim vaxtımızda 

evlilik çox adamın vacib mərhələ kimi etdiyi bir şey idi. İnsanda elə düşüncə formalaşdırırdılar 

ki, evlənməsən, insanlar səninlə vəbalı kimi davranacaqlar. Öz universitet illərimi yadıma 

salıram, bir fincan çay içəsi bir yaxın adamım yox idi. Çünki hamının evlənəcəyi namizəd vardı. 

Mən isə öz-özümə deyirdim ki, İlahi mən niyə belə kəmtaleyəm. Kiminsə mənimlə 

maraqlanması mənim üçün möcüzə idi. Əgər evli bir yazar, müəllimə, həkimsənsə, kişilərin 

səni oxuması, səninlə ünsiyyət qurması qəbuledilən idi. Ən pis şey isə subay olduğun halda, 

məşhurlaşmaq, diqqət çəkmək idi. Əgər 25 yaşına kimi evlənməmisənsə, uğursuz insan kimi 

qəbul edilirdin. Əgər 30 yaşına kimi hələ də yalnız idinsə, olduqca ürkək və evlilik üçün 

yararsız hesab edilirdin. Mən də tilsimi qırdım və evləndim, bəxtimi lənətdən təmizlədim”.  
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Gənc ailə 1963- cü ildə Kanadanın Britaniya Kolumbiyası əyalətinin paytaxtı 

Viktoriya şəhərinə köçərək orada günümüzdə də fəaliyyət göstərən ‘‘Manro Kitabları’’ adlı 

mağaza açmışlar. Manronun əsərləri uzun illər “The New Yorker” dərgisində çap olunub. 

Amma yazıçı müsahibəsində redaktorların üzünü cəmi bir neçə dəfə görməsini qeyd edərək 

bildirir ki, onlarla telefonla danışar və hekayələrini poçtla redaksiyaya göndərərmiş. Odur ki, 

belə qanaətə gəlirik ki, ailə-məişət qayğıları Alis Manronun yaradıcılığına mane olub. Əvvəl 

ata ocağında, daha sonra öz ailəsində. Amma məişət qayğıları həm də yazmaq üçün Alis 

Manroya güclü motivasiya verib. Ortaya ciddi əsər qoya bilməsə də, beləcə, yazmağa davam 

edib. Övladları körpə olanda onların günortalar yatdığı vaxtdan istifadə edərək yazı masasının 

arxasına keçib. Həftənin 2 günü öz kitab dükanlarında işləyirmiş. İşə günorta gedirmiş. 

"Günortaya qədər ev işlərini görməliydim, amma mən həm də yazırdım". İşə getməyəndə isə 

evi axşamacan yığışdırıb qurtarmağa çalışar, gecə saat 1-ə kimi yazar, sonra bir neçə saatlığına 

yatmağa çalışar, səhər saat 6-dan gec oyanmazdı:"Yadımdadır, fikirləşirdim ki, bəlkə də bu, 

mənim axırıma çıxacaq, dəhşətdir, bəlkə də bu gedişlə infarkt olacam". 

          Elə bu dövrdə mənəvi qırıqlıq yaşamağa məhkum olan gənc yazıçının yaşadığı və ruhuna 

sığışdırmağa çalışdığı zəiflik o qədər çoxalıb artmışdır ki, onlar 1972-ci ildə ayrılmış, Manro 

Ontario əyalətinin Toronto şəhərinə qayıdaraq, York Universitetində kreativ yazı fənninin 

tədrisi ilə məşğul olmuşdur. Ancaq o işi də uzun sürməyərək xanım Manroya yenidən yazıçılıq 

fəaliyyətinə geri qayıtmağa vadar etmişdir. Səbəbini isə müsahibələrindən birində yazıçı belə 

əsaslandırır: ‘‘Hərçənd pulum olmamasına baxmayaraq, o işi çox davam etdirə bilmədim, nifrət 

edirdim və buraxdım. Ora dəhşətli idi. 1973-cü il, gənclər ancaq dəbdə olan şeylərə sahib olmaq 

istəyirdi, mütəmadi onlara qışqırma lazım gəlirdi, cəmi bir qız tələbəm var idi, o da danışanda 

səsi eşidilmirdi, onlara nəsə çatdırmaq, vermək üçün çox yol sınadım və tərk etdim işi’’. 

1976-cı ildə Manro universitetdə tanış olduğu coğrafiyaşünas və kartoqraf Gerald 

Fremlin ilə ailə həyatı qurur. Elə həmin vaxtdan etibarən yazıçı Ontario əyalətinin Klinton 

şəhərində ‘‘özünün becərdiyi ətirli tərəvəzləri, qeyri-adi gülləri və ağacları olan’’ Gerald 

Fremlinin doğulduğu evdə yaşamaqdadır.  

3. Yazıçı Alis Manronun radio aparıcılığı fəaliyyəti 

Ötən əsrin 30- 40-cı illərində, Kanadanın Cənubi Qərbi Ontario ştatının kiçik bir 

şəhərində yaşayan birinin dünyaca məşhur bir yazıçı ola biləcəyini təsəvvür etmək çətin idi…  

XX əsrin 50-60-cı illərində Kanadada çox az naşir var idi. Onların da əsas işi İngiltərə və ABŞ-

dan kitablar gətirib nəşr etməkdən ibarət idi. Kitab nəşrinə zəif tələbatın olduğu odövrki 

Kanadada radio mühüm yer tuturdu. Alis Manro da dövrün tələbinə uyğun davranaraq, 
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yaradıcılıq fəaliyyətinə məhz 1960-cı ildə CBC kanalında "Antologiya" adlı proqram 

hazırlayaraq başlamış, ilk hekayəsini isə 1968-ci ildə, 37 yaşında nəşr etdirmişdir. O gündən 

etibarən, artıq 50 ildən çoxdur ki, 89 yaşlı Alis Manro dayanmadan işləyir, müşahidə edir, 

düşüncələrini vərəqlərə köçürərək yeni gələn nəsillərə ötürür...  

4. Alis Manro hekayələrinin xarakterik xüsusiyyətləri  

Qısa hekayə janrının tarixinə nəzər saldıqda, onun ötən əsrin əvvəllərindən etibarən 

daha geniş vüsət almasını aydın şəkildə görmək olar. Zamanlarının məşhur yazıçıları bir neçə 

sözlə qəlblərə hakim olmağa çalışaraq, yazdıqları bir neçə kiçik hekayədə az qala bir romanın 

demək istədiklərini deyə bilmişlər. Alis Manro da məhz o qəbil yazıçılardandır. O, qələmə 

aldığı kiçik hekayələri ilə milyonların sevimli müəllifinə çevrilmişdir.  

Çoxları Alis Manronun əsərlərindəki ‘‘adi insan’’ obrazlarını ABŞ-ın cənub ştatlarından 

olan yazıçıların yaratdıqları obrazlarla müqayisə edirlər. ‘‘Xüsusilə Cənubi Amerika 

yazıçılarının əsərləri məni hərəkətə gətirdi və mən əmin oldum ki, mən sadə kənd həyatından, 

insanlarından və yaşadığım həyatda mənə çox yaxşı məlum olan şeylərdən də yaza bilərəm’’ 

deyən Manro öz personajlarının timsalında Uilyam Folkner və Flaneri O’Konorun əsərlərində 

olduğu kimi, çox vaxt dərin köklü adət-ənənələrə qarşı çıxır. Lakin Manronun obrazlarının 

reaksiyaları ümumiyyətlə cənub həmkarlarından daha az şiddətlidir.   

Onun kişi obrazları hər kəsin xasiyyətlərini özündə cəmləşdirməyə meyllidir, 

qadın obrazları daha mürəkkəbdir. Alis Manronun əksər hekayələri Cənubi Ontario 

Qotiki kimi tanınan ədəbi janrın nümunəsidir. 

Alis Manro insan xarakterini yaradarkən, elə cizgilərdən və detallardan istifadə 

edir ki, burada adi bir detalın və əşyanın təsviri xarakterin açılmasında həm vasitə rolunu 

oynayır, həm də detalın özünün görünməyən tərəflərinin kəşfi və canlandırılması kimi 

səciyyələnir. Bu hekayələrdə qəhrəman da, epizod da, detal və hadisə də ayrı-ayrılıqda 

yox, birlikdə götürülərək təsvir edilir və nəticə etibarilə müəllifin izlədiyi mətləbin 

qaranlıq konturları işıq haləsinə bürünür. Alis Manronun qısa, obrazlı hekayələrinin süjet 

xətti özünün doğulub böyüdüyü Kanadanın Ontario ştatının Huron əyalətində, 1974-cü 

ildə "Sizə demək istədiyim bir şey vardı" (Something I've Been Meaning to Tell You) adlı 

kolleksiyada toplanan hekayələri isə Kanadanın Qərb Sahilində baş verir və müəllif 

həmin hekayələrində adi, gündəlik hadisələr vasitəsilə insan münasibətlərini ‘‘təhlil 

edir’’.  
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5. Alis Manronun qısa hekayə kitabları 

Zənnimizcə, Alis Manronun  hekayələrində qaldırdığı sosial problemləri dar bir 

çərçivədə, yəni yalnız məişət  səviyyəsində gedən qarşıdurmalar kontekstində yox, tam geniş 

bir kontekstdə, konkret şəkildə desək, Kanada ədəbiyyatı kontekstində nəzərdən keçirmək 

lazımdır. Bu yol Munroşünaslıqda normal araşdırma xətti kimi həmişə izlənilmiş və bu əsasda 

müxtəlif səciyyəli monoqrafiya və məqalələr qələmə alınmışdır. Məsələnin qoyuluşunu biz 

konkret şəkildə belə adlandırardıq: Kanada ədəbiyyatında qadın – müzakirə obyekti kimi, 

yaxud mübahisə qadın üstündə gedir. Bizə belə gəlir ki, məhz bu kontekstdən götürdükdə, Alis 

Manronun "Şən kölgələrin rəqsi" (Dance of the Happy Shades )(1968), (General-qubernatorun 

bədii ədəbiyyat üzrə mükafatının qalibi), "Qızların və qadınların həyatı" (Lives of Girls and 

Women) (1971), (tənqidçilər daha çox “tərbiyəvi roman” kimi səciyyələndirirlər), "Sizə demək 

istədiyim bir şey vardı" ( Something I've Been Meaning to Tell You) (1974), "Sən özünü nə 

hesab edirsən?" (Who Do You Think You Are?) (1978), (General-qubernatorun bədii 

ədəbiyyat üzrə mükafatının qalibi; digər adı "Kasıb xadimə" (Beggar Maid)), "Yupiterin 

peykləri" (The Moons of Jupiter) (1982), "Sevginin irəliləyişi" ( The Progress of 

Love) (1986), (General-qubernatorun bədii ədəbiyyat üzrə mükafatının qalibi), "Gənclik 

dostum" (Friend of My Youth) (1990), (Trillium kitab mükafatının qalibi), "Aşkar sirlər" 

(Open Secrets) (1994), "Yaxşı qadının sevgisi" (The Love of a Good Woman) (1998), (Giller 

mükafatının qalibi), "Nifrət, dostluq, nəvaziş, bağlılıq, evlilik" ( Hateship, Friendship, 

Courtship, Loveship, Marriage) (2001), (digər adı "Ondan uzaqda" (Away From Her)), 

"Qaçaq" (Runaway) (2004), (Giller mükafatının qalibi), "Kastl-Rokdan baxış" (The View 

from Castle Rock) (2006), "Həddən artıq sevinc" (Too Much Happiness) (2009), "Əziz 

həyat" (Dear Life) (2012) qısa hekayə kitablarında təsvir edilən problemlərin nədən ibarət 

olduğunu, onların bədii əsərin strukturunda müxtəlif ifadə vasitələri ilə necə göstərildiyini və 

həllini tapdığını aydınca görmüş olarıq. Xüsusiyyətləri etibarı ilə həmin hekayələr 

avtobioqrafik olmasalar da, müəllifin şəxsi həyat təcrübələrini əks etdirdikləri üçün həyatilik 

‘‘qazanmış’’ əsərlər hesab edilə bilərlər.  

Alis Manro aydınlıq və psixoloji reallığı ilə seçilən  gözəl təhkiyəçilik qabiliyyətinə 

görə təqdir edilir. Bir çox tənqidçilər onu “Kanadanın Çexovu” hesab edirlər. Onun 

hekayələri əsasən, sosial cəhətdən qəbul edilən mövcudluq uğrunda mübarizənin hökm 

sürdüyü kiçik şəhər mühiti ilə məhdudlaşıb nəsil müxtəliflikləri və toqquşan  həyat 

ambisiyaları kimi problemlərdən qaynaqlanan  gərgin münasibətlər və mənəvi münaqişələrlə 

nəticələnir.  
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Alis Manro nadir yazıçılardandır ki, onu hekayələrini oxuyan insanın həm vətəndaşlıq 

hissləri coşur, eyni zamanda, oxucu tarixi bilgilərlə zənginləşir. Onun ilk qısa hekayəsi 1950-

ci ildə tələbə ədəbi jurnalında olan ‘‘Folio’’da dərc edilmişdir. 1950-1960-cı illərdə Alis 

Manronun hekayələri CBC tərəfindən yayımlanmaq və müxtəlif jurnallarda dərc etmək üçün 

qəbul edildi. O vaxtdan bəri daha çox qısa hekayələr müntəzəm olaraq ‘‘New Yorker’’, ‘‘The 

Paris Review’’ və ‘‘Atlantic Monthly’’ kimi nüfuzlu dövri nəşrlərdə dərc edilmişdir. 

Qeyd edək ki, Manronun özünəməxsusluğunu səciyyələndirən ən başlıca cəhət  

hekayələrinə başlanğıc kimi bitən sonluqlar verməsidir. Bu cəhət müəllifin özü tərəfindən 

mükəmməl qiymətləndirilir. Alis Manronun yazdığı qısa hekayələr ümumiyyətlə bir neçə 

hissədən ibarətdir. Bunların bəziləri müəyyən fiziki vaxt və ya məkanla məhdudlaşır, bəziləri 

isə fiziki vaxt və məkanla məhdudlaşmır. Sadəcə təhkiyəçinin ağlına gəlir. Manro, xronoloji 

ardıcıllıqla məhdudlaşmadan hekayələri danışmaqda məharətlidir. Hekayələrində Kanadanın 

kiçik qəsəbələrində yaşayan insanların həyatlarından bəhs edən Manro sevgi və ölüm kimi 

mövzuları ön plana çıxarıb. Manronun demək olar ki, bütün hekayələrinin əsas surəti  

qadındır. Bəlkə də buna səbəb, Alis Manronun özünün də qadın olmasından irəli gəlir. Əsas 

obrazlar  ümumiyyətlə peşəkarlardan daha çox evdar qadınlar və ya yarı iş qadınları- qapalı 

həyat sürməyə  meylli qadınlardır. Ana-qız, qız-ana-nəvə, ata-qız münasibətləri Manro 

yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Manronun qadın obrazları mədənidir, kitab oxuyandır, 

Virciniya Vulf, Ceyms Coysu oxuyub müzakirə edirlər. Məsələn, "Kortes Adası" 

hekayəsindəki kiçik gəlin obrazı yazıçı olmağa çalışır. "Bəzi qadınlar" kitabındakı "Hekayə" 

adlı yazısında da yazıçı olan Kristinadan danışılır. 

6. Alis Manronun məhsuldar yaradıcılıq dövrü 

Təkcə məhsuldar yaradıcılıq dövrünə nəzər salmaq kifayətdir ki, Manronun hər bir 

sükut dövründən sonra yeni əsərləri ilə yenidən kəşf edilə bilən və yeni oxuculara səslənən bir 

yazıçı olması qənaətinə gələsən.  

Ən son nəşr edilmiş hekayələr kitabı ‘‘Əziz Həyat’’ (‘’Dear Life; stories’’) (2012) 

hekayə kitabındakı ilk on hekayənin ən yaxşı psixoanaliz nümunəsi hesab edilə bilər. Belə ki, 

yuxarıda adı çəkilən kitaba daxil edilmiş  ‘’Yaponiyaya çatmaq üçün’’ (‘’Reach to Japan’’) 

adlı hekayə boyu iki səs duyulur. Biri xarici aləmdə baş verənlərə baxır, digəri isə hər zaman 

şərh verməyə çalışır. Manro, obrazların görünüşlərinin və ətrafdakı mənzərələrin təsvirinə çox 

yer ayırmır. Xarakterlər hərəkət edir və düşünürlər. Şüur axını sayəsində qadın surətlərin  

qəlbindəki səsləri eşidə bilərik. 

 Alis Manro hekayələrində bir çox hallarda başqa bir üsuldan-monoloqdan istifadə 

edir. Bu üsul obrazın düşüncələrini və hisslərini göstərmək üçün nasirin seçdiyi birbaşa 
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yoldur. Yazıçı ‘‘Yaponiyaya çatmaq üçün’’ hekayəsində Qreta adlı bir qadının gündəlik 

həyatı ilə ziddiyətli  fikirləri arasındakı çətin mübarizəsinin möhtəşəm bir formasını oxuculara 

təqdim edir. Qadının hiss və həyəcanlarının daha da aydın təsviri üçün müəllif şüur axını 

üsulundan istifadə edir.  

Alis Manronun ‘‘Əziz həyat” adlı hekayələr kitabına “Yaponiyaya çatmaq”, 

“Amundsen”, “Çınqıl”, “Maverleyi tərk etmək”, “Sığınacaq”, “Qürur” və başqa hekayələri ilə 

yanaşı, “Final” adlı avtobioqrafik məzmunlu hekayəsi daxil edilib. Bu hekayələrdə müəllifin 

dərin müşahidələrindən doğan psixoloji, gözlənilməz sonluqla bitən fikirləri, Kanadanın soyuq 

təbiəti kimi soyuq insanlarının həyat tərzi öz əksini tapıb. “Final” hekayəsi isə, bütövlükdə Alis 

Manronun öz portretidir. "Əziz Həyat"da Manro, anasının məktəb müəllimi, atasının xəz və 

quşçuluq təsərrüfatçısı olduğu Ontarioda böyüdüyü zaman yaşadığı evi təsvir edir. "Bu bir 

hekayə deyil, yalnız həyatdır" deyən yazıçı ruhunda iz qoymuş unudulmaz uşaqlıq xatirələrini 

‘‘Final’’ sərlövhəsi altında əbədiləşdirmişdir. 

"Gecə" hekayəsində Manro uşaqlıqda keçirdiyi yuxusuzluq xəstəliyinə yenidən 

qayıdır. Kiçik bacısının üstündəki çarpayıda yatarkən gecə bacısını boğaraq öldürməyin onun 

özü üçün asan gəlməsindən möhkəm narahatçılıq keçirir.  Atasıyla çöldə gəzərkən Manro 

‘‘sororisayd’’( bacıöldürmə -Ş.V.) narahatlığını atasına etiraf etdikdə atasının ‘‘insanlarda 

bəzən bu cür düşüncələr olur’’ fikrinin Manronun narahat vicdanını və ruhunu  

sakitləşdirməsinin birbaşa şahidlərinə çevrilirik: "O, olduqca ciddi, heç bir həyəcan və ya 

narahatlıq sezilmədən sözünə davam etdi... İnsanlarda gecə elə düşüncələr olur ki, onlar tezliklə 

yoxa çıxır. Həyatda belə hadisələr çox olur.’’ 

‘‘Castle Rock-dan mənzərə’’ Alis Manronun qısa tarixi və avtobioqrafik hekayələr 

toplusudur. Kitabın birinci hissəsində müəllifin ailə ağacının ‘‘Leydlou budağı’’ üzvlərinin 18-

ci əsrdə Şotlandiyada məskunlaşmalarından başlayaraq, günümüzədək yaşadığı hadisələrdən 

bəhs olunur.  

İkinci hissə, Alis Manronun öz həyatında baş verən hadisələrdən ilhamlanaraq 

uydurduğu  nağıllardan ibarətdir: 

   “Sərbəst radikallar” ilk dəfə 2008-ci ildə çap olunub. Bu hekayəni mütaliə edən 

oxucunun cüzi də olsa kimya fənnindən, sərbəst radikallar haqda anlayışı olmalıdır. Hekayə 

Nita adlı 62 yaşlı qadının əri Riç öləndən sonrakı düşdüyü vəziyyətdən bəhs edir. Bu hekayədə 

də reallıqla gerçəkliyi ayırmaq kimi çətin vəzifə oxucunun öhdəsinə düşür. 

  Yazıçı ‘‘Nifrət, Dostluq, Nəvaziş, Bağlılıq, Evlilik’’ (2001) və ‘‘Qaçaq’’ (2004) kimi 

son hekayələrində orta yaşlı tək qadınların  və yaşlıların əziyyətlərini təsvir etmişdir.  

 

www.iksadkongre.org Sayfa 328 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

7. Nəticə 

Uzunömürlülük müasir dövrümüzdə artıq nadir hadisə hesab edilməsə də, bir məqamı 

xüsusi vurğulamalıyıq ki, yaşadığı uzun illər ərzində gözəl əsərlər yaratmaqla oxucularına 

tükənməz həyat eşqi ötürən yazıçı Alis Manronun  bərəkətli həyatı hər zaman xüsusi diqqət 

cəlb etmiş və mübaliğəsiz demək olar ki, dərin istedada malik yazıçının qısa hekayələri hər 

zaman gizli ‘‘parıltı’’sı ilə seçilmişdir. 2013-cü ildə müsahibə verərkən 82 yaşlı xanım Manro 

artıq ədəbi fəaliyyətlə məşğul olmayacağını bəyan edərək, sanki, sonuncu kitabı olan ‘‘Əziz 

həyat’’la oxucuları ilə ‘‘vida’’laşsa da, 

yeni nəsillərə yadigar qoyduğu 60 illik qiymətli əsərlər problemlərin gələcək müstəvisində 

aradan qaldırılmasına xidmət edəcəkdir.  
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Ayətxan Ziyad (İsgəndərov) 

Yazıçı-Jurnalist, Tədqiqatçı, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Elmi İşçisi 

ÖZƏT 

Alliterasiya, assonans və təkrir şeirə özəl ritm, musiqilik, başqa sözlə, füsunkar gözəllik 

bəxş edən dil ünsürləridir. Hansı ki, 20-ci əsrin 60-cı illər və ondan sonrakı dövr Azərbaycan 

uşaq ədəbiyyatında geniş müşahidə olunmuşdur. Bu yaradıcılıq xüsusiyyətləri XX əsrin 

sonuncu 30 ilində böyük ədəbiyyata gələn bütün gənc qələm sahiblərinin, o cümlədən Zahid 

Xəlilin də yaradıcılığına füsunkarcasına sirayət etmiş, nəticə olaraq onu zamanının “yenilikçi 

şair”i ucalığına çatdırmışdır.                         

Dosent Vaqif Əliyev fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasında görkəmli akademiklər 

Məmməd Cəfər və Bəkir Nəbiyevin Z.Xəlil haqqında mülahizələri ilə qərarlaşan qənaətdə 

olmuş, yazıçının “ümumi ədəbi prosesdə xüsusi imkanları ilə diqqəti cəlb edən” 

keyfiyyətlərinin olduğunu yazmışdır [3.].  

Hansılardır bu keyfiyyətlər: təbiilik; uşaq dünyasına nüfuz və bələdlilik; uşağın yaşına 

enib uşağın öz dilində, ancaq onu təəccübləndirəcək qədərdə uşaqla həmsöhbət olmaq; inan-

dırıcı olmayanlara da uşağa inandırmaq və onu heyrətləndirmək; demək istədiklərini balacalara 

əyani görüm qədərində təqdim və təlqin etmək səriştəsi; şeirlərindəki illüstrativlik; poetik 

effekt; dil şirinliyi; hüdudsuz yazıçı fantaziyası; rəngarəng fantastik boyalara malik sənət nümu-

nələri yaratmağa qabil olması; alleqorik üsullardan məharətlə istifadə etmək bacarığı; obrazlı 

söz və poetik fikirlər; əsərlərindəki zəngin bədii təsvir vasitələri; hadisə və predmetlərin poetik 

tərəflərini görmək və qələmə aldıqlarında bunu əyaniləşdirmək məharəti; ilk baxışda adi görü-

nənlərə poetik məntiqinin gücü ilə bədiilik gətirmək istedadı; oxucusu ilə sakit, həlim, pıçıltı 

ilə “danışmaq” səriştəsi; hamının görə bilmədiyini heç kəsin qələmə ala bilməyəcəyi tərzdə 

ifadə etmək kimi xüsusiyyətlər! 

Ona göstərilən etimadı təsdiq etmək üçün Z.Xəlil hansı dərəcədə əziyyətlərə qatlaşmaq 

gücündə olubsa, nəticə etibarı ilə “bu gün uşaq nəsrimizin orijinal nümayəndələrindən birinə 

çevrilmişdir [1. s.11].  
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Bütün bunlar və yaradıcılığındakı digər xüsusiyyətlər Z.Xəlili həmişə görkəmli 

ədəbiyyatşünasların diqqət mərkəzində saxlamış, müxtəlif xarakter və psixologiyaya malik 

uşaq surətlərinin yaradıcısı olaraq onu Azərbaycan və rus ədəbi tənqidinin mövzu obyekti 

etmişdir. Bizcə bu reallıq Z.Xəlil poeziyasını balacalara da, yaşlı oxuculara da sənət nümunələri 

dərəcəsində sevdirmişdir. Milli yaradıcılıq ənənələrini qorumaqla Qərb ədəbiyyatının 

özünəməxsusluqlarını xüsusi bacarıqla Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına transfer etmək səriştəsi 

XX əsrdə Z.Xəlili Azərbaycanın “yenilikçi uşaq yazıçısı” kimi ünlü ad sahibi ucalığına 

ucaltmış, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını başqa xalqlar arasında tanıdan, təbliğ edən söz sahibi 

etmişdir.  

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına gətirdiyi özünəməxsusluqlar bu qənaətimizi ifadə etməyə 

sonuclanır ki, Z.Xəlil Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına yeni nəfəs, yeni ifadə tərzi, yeni üslub 

gətirmişdir. Yaradıcılığında forma axtarışları və yeni deyim tərzləri, uşaq dünyasına bələdlilik, 

o cümlədən xalq ədəbiyyatından, folklorundan irəli gələn məhrəmlik, təbiilik, rəngarəng 

obrazlar qalareyası yaratması və bu obrazlara verdiyi canlılıq, balaca oxucularını qələmə 

aldıqlarına inandıra bilmək səriştəsi, məhz uşaqların dərk edərək qəbul etdikləri dil zənginliyi 

və sair Z.Xəlilin yaradıcılığı haqqında mülahizələrimizin bir daha təsdiqidir.  

Təqdim olunan məqalədə şairi zamanının ünlü qələm sahiblərindən edən məziyyətlərdən 

biri – bədii üslubun fonetik ünsürlərindən bəhs olunur.  

Açar sözlər: şeir, alliterasiya, assonans, təkrir, ritm, musiqililik, bədii üslub, fonetik, 

leksik ve qrammatik ünsürlər. 

 

ABSTRACT 

Alliteration, assonans and repetition are elements of language that give poetry a particular 

rhythm, musicality, in other words, extraordinary beauty. 20. 60 of the century. and his later 

years have been widely observed in Azerbaijani children's literature. 

These characteristics of creativity quickly influenced the work of all young pen owners, 

including Zahid Khalil, from great literature in the last 30 years of the twentieth century, 

eventually elevating Zahid Khalil to the pinnacle of the “innovative poet”of the time. 

Associate dos. Vagif Aliyev noted scholars Memed Jafar and Bekir Nabiyevin Z.Khalil 

After determining his thoughts on Z.Khalil, he wrote that the author had qualities that “draw 

attention to special abilities in the general literary process” [3.]. 

What are these qualities: naturalness; authority and municipality in the world of children; 

the ability of the child to engage with the child in his own language; persuading the child and 

confounding those who do not; the ability to imagine and interpret what he wants to say to 
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minors up to visual vision; the ability to create examples of art with colorful fantastic colors; 

the ability to master allegorical techniques; figurative words and poetic ideas;; the poetic vision 

of objects, events and aspects, and the ability to teach them when they get a pen; at first glance, 

the power of poetic logic the ability to bring art to ordinary appearances; readers quietly 

whispered firmly, “talk”; the ability to express such features as everyone can see, anyone could 

not like get a pen! order to confirm the trust given to him, To whatever extent Z.Khalil can 

participate in suffering, he concluded, "today he has been one of the original representatives of 

our children's prose [1. p.11]. 

All of these and other features in creativity, as a result Z.Khalili has always been the focus 

of distinguished literary scholars as the creator of children's drawings with seventy, different 

characters and psychology, which has made him the target of Azerbaijani and Russian literary 

criticism. To us, this is reality He popularized Z.Khalil's poetry to both children and older 

readers as examples of art. The transfer of competence to Azerbaijani child literature by special 

craftsmanship of the characteristics of Western literature by preserving the national tradition of 

creativity in XX century He promoted Z.Khalili to the title of "innovative children's writer" of 

Azerbaijan and made him the owner of the word propaganda, promoting Azerbaijani children's 

literature among other peoples. 

The characteristics that Azerbaijan brings to children's literature give this saving key, 

Z.Khalil Azerbaijan has brought a new breath, a new style of expression, new styles to children's 

literature. Finding creativity in the form, statement and new styles, learning about the world 

children's literature, including folklore, magic, realism and vitality to create color images and 

the images gave obraz the construction of the gallery of these images in the creation and 

revitalization, the power to persuade readers a little pen, children perceive them to be aware of 

the richness of language, and thus, Z.Khalil It is a repeated expression of our thoughts on 

Z.Khalil's works. 

The article presented is one of the features of the poet's famous pen - holder eden-about 

the phonetic elements of the art style. 

Key words: poetry, alliteration, assonance, repetition, rhythm, music, artistic style, 

phonetic, lexical and grammatical indicators. 

 

1960-80-ci illər poeziyasını dil sənətkarlığı baxımından təhlil edən professor Məhərrəm 

Hüseynov yazır: “...şairlik imtiyazı yalnız şeir yazmaqla bitmir, nümunəvi ritm daxilində 

təsdiqini tapan sənətkarlıq səviyyəsinə görə verilir. Şair kimdir?” Şeir yazan adam? Əlbəttə 

yox! Şair ritmin daşıyıcısıdır. İnsan ruhunun sonsuz dərinliklərində mənəviyyatın, haqq-
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ədalətin, cəmiyyətin və dövlətin nüfuz edə bilmədiyi sirli, ritmik aləmdir [4.s.5-6]. Bədii dilin 

musiqilik, ritm və s. imkanları sonsuzdur. “Şeir mətnində söz mühiti elədir ki, burada hər bir 

dil ünsürü (səs və söz təkrarları – A.İsgəndərov] müəyyən bir ahəngin tərkibinə keçib gözəlliyə, 

melodik səslənməyə istiqamətlənir” [4.s.17]. Çünki bədii üslubun hər üç səviyyədə (fonetik, 

leksik və qrammatik) göstəricilərinin başlıca xüsusiyyəti əsərə obrazlılıq, emosionallıq 

gətirməkdir. 

Bədii üslubun fonetik səviyyədə göstəricilərindən üçü - alliterasiya, assonans və təkrir 

nitqdə, başqa sözlə, intonasiyada ritm yaradan əsas vasitələrdəndir.  

Bu dil vahidləri Z.Xəlilin yaradıcılığında yığcam həcmə, sadə dilə, oynaq səs imkanlarına 

malik olub körpələrin zamanında dil açmaqlarına, onlarda səlis danışıq qabiliyyətinin, zehni 

inkişafın və bədii zövqün formalaşmasına, vətənə, doğma yurda bağlılıq və s. və i.a. kimi 

keyfiyyətlərin aşılanmasına xidmət edir. Yetkinlik yaşına çatmamış oxucu uşaq folklorunun 

lirik janr qrupuna aid olan layla, oxşama, dilaçma, düzgü, sanama, öcəşmə, çağırış və 

müraciətlərdə, eləcə də uşaq folklorunun epik janr qrupuna aid olan tapmaca, yanıltmac və uşaq 

nağıllarında sözün ritminə, azyaşlının qulaqlarına doğmalaşdırdığı (oturtduğu) “musiqililiyə” o 

qədər aludə olur ki, hətta bu çağacan eşidib-bilmədiyi anlayışlar olsa belə, vücudunda dolaşan 

ritmin köməyilə sözləri asanlıqla, tez bir zamanda yadda saxlaya bilmək imkanı qazanır. Hətta 

o dərəcədə aludəçiliklə ki, ondan həmin şeiri sadəcə şeir kimi söyləməsini xahiş etsən, əminliklə 

deyə bilərik ki, əgər həmin misraları daha irəlicədən şeir kimi bir neçə dəfə özü üçün 

söyləməyibsə, çətin ki, ona nabələd şeiri ritmsiz (musiqisiz) söyləyə bilsin. 

Bədii üslubun fonetik göstəriciləri sırasında poeziyada ən çox müraciət olunan dil ünsürü 

alliterasiyadır. Alliterasiya eyni samit səslərin (hərflərin) təkrarlanaraq ahəngdarlıqla bir-birini 

izləməsinə deyilir. Məsələn, 

Mənim körpə balalarım, 

Uçun, qaçın! Uçun, qaçın!  [5. s10. “Bildirçin”]. 

“Alliterasiya... məhz dilin melodik qaynaqlarını üzə çıxarır. Ona xüsusi dinamika, vüsət 

və sanbal verir. Şeir dilinin bədii dəyərini qat-qat artırır” [Hüseynov M. səsin poeziyası. 

Səh.:25]. 

Qazanı 

Qaza 

Asdılar. 

Qazana 

Bir qaz 

Basdılar. 
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Qazın 

Qıçı 

Qırıqdı. 

Qazanın 

Qulpu 

Sarıqdı.             [5. s 163, “Q” səsləri] 

Səs tapıntısını - şeirin tapıntısı, onun poetik səslənməsinin əsası, kəşfi kimi [4.s.26] qəbul 

edən ədəbiyyatşünas Məhərrəm Hüseynov alliterasiya haqqında yazır: “Alliterativ təkrar şeirin 

bədii keyfiyyətinin təminatçısı kimi çıxış edir” [4.s.21], “məzmunun daxili ritm və ahənginə 

uyğunlaşan, müəyyən səslərin təkrarına imkan yaradan sözlərin işlənmə sərrastlığı istər-istəməz 

oxucuda xoş bədii ovqat formalaşdırır, ilıq hisslərlə onun qəlbini isidir” [4. s.22]. 

“Alliterasiyanın yaratdığı üslubi harmoniya mətnə orijinal ilmələr hörür, dəqiq səs 

cizgiləri ilə müəllif oxuculara özünün yaşadığı duyğuları aşılayır. Bədii məzmunla 

alliterasiyanın yaratdığı ahəngi tapmaqla şair poetik obrazları əyaniləşdirir” [4.s.51]. 

“Mənim adım Mələkdi, 

Onun adı küləkdi. 

Küləklə dost olmaram 

Çünki işı kələkdi. 

Qızılgüllər əkmişdim. 

Görün bir necə ləkdi. 

Yolub tökdü onları. 

Yaman dəli küləkdi. 

Külü küllükdən aldı 

Hər tərəfə kül əkdi...           [5. s 28. “Külək və Mələk”] 

Və sair. 

“Moruq”, həmçinin “Qazanı qaza basdılar” və “Qu gölündə qurbağalar” şeirlərində “q”, 

“Qələmim” şeirində “ç”, “Alça” şeirində “ş” və “c”, “Külək və Mələk” şeirində “k”, 

“Süleymanın sarı kəhəri” şeirində “s” samitlərinin yaratdığı ritmi və ahəngi oxucu musiqi sədası 

kimi dinləyir. 

Assonans. Alliterasiyadan fərqli olaraq, assonans eyni sait səslərin (hərflərin) 

təkrarlanaraq ahəngdarlıqla bir-birini izləməsidir. Məhərrəm Hüseynov yazır ki, “Alliterasiya 

və assonansın ritmik çalarlı sistemi şeir dilinin ecazkarlığında mühüm amildir. Ritmli səs 

füsunkarlığı şeir mətninin struktur quruluşuna estetik gözəllik verməklə bərabər forma və 
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məzmun gözəlliklərinin əsas mənbələrindən biridir” [4. s.20]. Məsələn, “Qazayağı” şeirində 

“a” səsinin yaratdığı ritm qulaq oxşayır, insanı rahatlıqla düşünmək üçün hazırlayır. 

“Mahir yaşıl çəməndə 

Gördü qazayağını. 

Dedi: - yəqin itirib 

Bu qaz öz ayağını”.                  [5. s 24. “Qazayağı”] 

Bədii yaradıcılıqda, xüsusilə poeziyada çox işlənən ifadə vasitələrindən biri də təkrirdir. 

TƏKRİR - eyni sözün, ifadənin, yaxud eyni söz birləşməsinin şeirdə ustalıqla, peşəkarcasına 

və  məqsədli olaraq təkrar edilməsinə deyilir. Təkrir “...fikrin tamlığını, gözəlliyini, poetik 

təsirini artırmaq üçün təkrarən işlədilən və xüsusi məna kəsb edən sözlər və söz qrupudur” 

[2.s.230]. Professor X.Əlimirzəyev işlənmə yerinə və bədii funksiyalarına görə təkrirləri iki 

formaya ayırır: anaforalar və epiforalar [2. s.231]. Belə ki, eyni sözlərin, yaxud cümlələrin 

əvvəlində gələn təkrirlər anafora, sonunda gələn təkrirlər isə epifora adlanır. 

1970-80-ci illər ədəbi nəslinin yaradıcılıq dəst-xəttində güclü müşahidə olunan eyni söz 

və ifadələrin təkrarı, bu təkrarların köməyilə poeziyada ahəngdar axıcılıq yaratmağa meyil 

müəllim-şairin poeziyasında da güclü müşahidə olunur. Uşaq psixologiyasına yaxşı bələd olan 

Z.Xəlilin hər yaşın qavrama imkanlarını nəzərə alaraq uyğun təkrirlər yaratmaq bacarığı şeirin 

(əslində sözün) təsir gücünü artıraraq misralara emosional çalarlar vermişdir. 

Məsələn, “Süleymanın sarı kəhəri” şeirində “sarı” sözü eyni sənətkarlıqla qələmə 

alınmışdır. 8 misralıq şeirdə işlənən 19 sözdən 6-sı “sarı” kəlməsidir, “sarı kəhər” sözü 3, “sarı 

yəhər” isə 2 misrada işlənmişdir. Sözlər və söz birləşmələri şeiri emosional tələffüz axarına 

salmış, səs-söz sıralanması şeirə özəl poetiklik bəxş etmiş, üslubi keyfiyyət sayəsində yaranan 

ritm, intonasiya, musiqilik, ahəng əsərin poetiklik səviyyəsini yüksəltmişdir. Bu isə hər hansı 

sözün, yaxud söz birləşməsinin şeirdə ritmi tənzimləmə vasitəsi kimi çıxış etdiyini göstərir. 

“Süleymanın 

Sarı kəhəri var idi. 

Sarı kəhərin 

sarı yəhəri var idi. 

Süleymanın 

Sarı kəhəri satıldı. 

Sarı yəhər 

Sarı samanlığa atıldı”. [5. s 164. “Süleymanın Sarı kəhəri”] 

Burada “sarı” təkririndən savayı, “s, a və ə” alliterasiya və assonansları da (səsləri də) 

şeirə özəl musiqilik, gözəllik gətirmişdir. 
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“Bulaqlar donmur” şeirinə diqqət yetirək. Şeirdə “qar yağıb” anaforasından məharətlə 

istifadə edilmişdir: 

Qar yağıb çiçək-çiçək, 

Qar yağıb lopa-lopa”. 

Qar geyinmiş təpələr 

Bənzəyir bir ağ topa.        [5. s.184. “Bulaqlar donmur”] 

Eyni sözün, yaxud eyni köklü sözlərin səs-söz oyunu dərəcəsində təkrarı Z.Xəlil 

poeziyasında, sözün həqiqi mənasında mühüm üslubi vasitəyə çevrilmişdir. “Ayı” şeirində 

“verin”, “İnciçiçəyi” şeirində “oxşayır”, “Tayalar” şeirində “tayalar”, “Xor” şeirində “birliyi” 

və “dəstəsi”, “Payızın payı” şeirində “payızım”, “Ceyran” mahnı mətnində “səsindən 

qorxuram”, “Gülsün təzə ilimiz” nəğmə mətnində isə “gülsün” epiforalarının şeirə hansı 

dərəcədə poetik axar gətirdiyi aydın görünür. Bəlkə elə bu səciyyəvi cəhətinə görədir ki, 

“Ceyran” (bəstəkarı Aytən İsmixanovadır), “Gülsün təzə ilimiz” (musiqisi Rəşid Şəfəqindir) və 

s. (?? sayda) şeiri bəstəkarların  diqqətini cəlb etmiş, həmin sözlərə musiqi bəstələnmişdir. 

Eləcə də, “Qatar” şeirində I və III bəndlərin hər 2-ci və 4-cü misrasında “Taraq-taraq, taq-

taq” epiforalarının təkrarlanması şeirdə özəl ritm, əhval-ruhiyyə yaratmışdır: 

Qatara bax, qatara 

Taraq, taraq, taq, taraq. 

Görəsən, gedir hara 

Taraq, taraq, taq, taraq. 

 

Göy meşələr keçəcək 

Taraq, taraq, taq, taraq. 

Neçə şəhər keçəcək 

Taraq, taraq, taq, taraq.                [5. s.147. “Qatar”] 

Ritm və poetik axarına görə bu şeir hazır mahnı mətnidir. Ancaq təəssüf ki, nədənsə bu 

ritm, musiqi bəstəkarların diqqətini cəlb etməmişdir. 

“Ay Vüqar” şeirində isə hər misradan sonra “Ay Vüqar” müraciətinin təkrarlanması ilə 

şair epifora yaradaraq şeirin ritm və musiqiliyinin öhdəsindən məharətlə gəlmişdir: 

Necə dəcəlsən, necə, 

Ay Vüqar. 

Anan gələr indicə, 

Ay Vüqar. 

Dibçəkdəki çiçəkdir, 
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Ay Vüqar. 

Gör onlar nə qəşəngdir, 

Ay Vüqar. 

Mənə qulaq as bir az, 

Ay Vüqar. 

Gülləri üzmək olmaz, 

Ay Vüqar.                                    [5. s 145. “Ay Vüqar”] 

Ədəbiyyatşünas şair Rafiq Yusifoğlu haqlı olaraq təkriri təkrardan fərqləndirir: “Təkrar 

sözün bədii təsir gücünü azaldırsa, təkrir daha da artırır, sözə emosional bir çalar verir” 

[6.s.144]. 

Təkrirlər dilin üslubi göstəricilərinin hər üç növünə - həm fonetik, həm leksik, həm də 

qrammatik səviyyələrinə aid edilə bilir.  
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AZƏRBAYCAN NOVRUZ MƏRASİMİ ADƏTLƏRİNDƏ ƏCDAD KULTU 

MƏSƏLƏSİ 

THE ISSUE OF ANCESTRAL CULT IN THE TRADITIONS OF THE 

AZERBAIJANI NOVRUZ CEREMONY 
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Filologiya Üzrə Fəlsəfə Doktoru 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

İctimai Elmlər Bölməsinin Elmi Katibi 

  

XÜLASƏ 

Əcdadlarımızdan bizə miras qalan bu günümüzə kimi gəlib çatan Novruz bayramı 

adətləri xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən adətlər, inanclar ayinlər 

baxımından çox zəngindir. Tarix boyu böyüklərimizin yaşatdığı ənənlər, inanclar sistemi 

Novruzun atributlarında, inanclar sistemində yaşayır. Bu gün icra olunan hər hansı bir 

ənənədə əcdad nəfəsi, əcdad nəsihəti, əcdad öyüdü duyulur. 

Bu adətlər öz gələnəyi, tarixi keçmişilə çox dərin qatlara və köklərə bağlıdır. Novruzun 

məhs bu tarixi gələnəklərlə sıx bağlılığı, hələ sovet dönəmində din pərdəsi adı altında 

bayramın xalq arasında qeyd  olunmaması ilə əlaqədar qoyulan qadağalara baxmayaraq, hər 

kəs bir nəfər kimi milli gələnəyinə heç də biganə qalmamışdır. 

Uzun illər əcdadlarımızdan bizə əmanət olan mili mənəvi dəyərlərimizi özündə əks 

etdirən Novruz adətlərinə qadağa qoyulsa da xalqımız öz tarixi keçmişini heçvaxt 

unutmamışdır. Əcdad kultunun paradiqması kimi Novruzun yeni gün kimi, yeni nəfəs, yeni 

həyat, təbiətin oyanışı kimi, ölüb dirilmə motivi ilə bağlı olması bayramın tarixini qədim 

ənənlərə, əski köklərə aparıb çıxarır. Əcdad kultunun paradiqması olan Xızırın, 40-lar Pirinin 

ağsaqqal qocanın Novruz ənənələrində böyük yeri və rolu vardır. Novruz çərşənbələrində ata- 

baba ruhuna ehtiramın əlaməti olaraq yaxın qohumların  qəbrini ziyarət etmək ənənəsi, 

ölülərin ruhuna Quran oxutmaq, qazana duz salmaq, axşam isə tonqalın üstündən 3 yaxud 

yeddi dəfə o yan–bu yana atılmaq və s. kimi ənənəsi vardır. 

Bu gün qədimlərdən gələn Novruz adət ənənələri bölgələrimizdə necə qorunur? Biz bu 

gün əcdadlarımızın qoyduqları, nəsildən nəsilə ötürüllən gələnəklərimizə sahib çıxa bilirikmi? 

Milli mənəvi dəyərlərimizin göstəricisi olan Novruz inanclarında əcdad kultunun yeri və rolu 

necədir? Bu gün Əcdad kultunun paradiqması olan 40- lar Pirinə,  Xıdır Nəbiyə və 

başqalarına inam hansı şəkildə qorunur və s kimi bir çox suallara cavab tapmağa çalışacağıq. 

Açar sözlər: Novruz bayramı, Yeni gün bayramı, əcdad kultu, tonqal, torbaatdı adəti 

 

ABSTRACT 

Novruz "Yeni Gun" holiday, which belongs to the seasonal folklore, is one of the oldest 

folk holidays inherited from our ancestors. The main purpose of the article is to investigate 

the traditions of Novruz holiday, which is celebrated with great interest and love in different 

regions of Azerbaijan, and the interesting beliefs among the people in connection with the 

next Wednesday. Our goal is to find out how these customs live in our regions today, what 

changes they have undergone, what different features our customs have between the past and 

the present, and so on is to explore such features. 
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Giriş 

Əcdadlarımızdan bizə miras qalan bu günümüzə kimi gəlib çatan Novruz bayramı adətləri 

xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən adətlər, inanclar ayinlər baxımından çox 

zəngindir. Tarix boyu böyüklərimizin qoyduqları ənənələr, Novruzun atributlarında, inanclar 

sistemində yaşayır. Bu gün icra olunan hər hansı bir ənənədə əcdad nəfəsi, əcdad nəsihəti, əcdad 

öyüdü duyulur. Ulu öndər Heydər Əliyevin söylədiyi kimi, “Əcdadlardan günümüzə kimi 

ötürülən insanları baharın gəlməsi, təbiətin oyanması, həyatın canlanması ilə müjdələyən 

Novruz bayramı ən qədim dövrlərdən bəri xalqımızın sevinc və şadlıq bayramı olmuş, 

tariximizin müxtəlif dövrlərində bəzi təzyiqlərə, süni maneələrə məruz qalmasına baxmayaraq, 

bu günə qədər gəlib çatmışdır” (4).  

Burada biz əsasən, mili-mənəvi dəyərlərimizi, unudulmuş adətlərimizi araşdıracağıq. 

Məqalənin məqsədi 

Novruz bayramı bir çox başqa bayramlardan fərqlənir və bu bizim, məhz ümumtürk 

xalqlarının bayramıdır. Qədim zamanlardan Azərbaycanda da həyatın başlanğıcını bildirən, 

təbiətin canlandığı  bu yeni gün bayramı çox sevilmiş, uca tutulmuşdur. Uzun illər Sovet 

hakimmiyəti illərində xalqımıza yeni gün bayramının keçirilməsi yasağı qoyulsa da 

adətlərimizi  yaddaşlardan əbədiyyən silmək istəsələr də bu bayramı və onunla bağla inancları 

xalqımız heç vaxt unutmamışdır. Məqsədimiz məhs həmin dəyərləri, həmin gələnəkləri 

araşdırmaqdır. Çünki bu adətlər öz gələnəyi etibarılə, tarixi keçmişilə çox dərin qatlara və 

köklərə bağlıdır. Çünki bu bayram  türk xalqalrınının bayramıdır. Novruzun məhs bu tarixi 

gələnəklərlə sıx bağlılığı, hələ sovet dönəmində din pərdəsi adı altında bayramın xalq arasında 

qeyd  olunmaması ilə əlaqədar qoyulan qadağalara baxmayaraq, hər kəs bir nəfər kimi 

əcdadlatrımızdan bizə ənənə kimi ötürülən milli gələnəyinə, adətlərinə heç də biganə 

qalmamışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki,  “Novruz bayramının o qədər dərin 

kökləri var, Azərbaycan xalqının qəlbində o qədər yerləşib ki, heç bir qüvvə, heç bir 

hakimiyyət, heç bir siyasi sistem bu bayramı Azərbaycan xalqının əlindən ala bilməyibdir” (5)   

 Bu gün qədimlərdən gələn, əcdadlarımızdan bizə ötürülən Novruz adət ənənələri 

bölgələrimizdə necə qorunur? Biz bu gün əcdadlarımızın qoyduqları, nəsildən nəsilə ötürülən 

gələnəklərimizə sahib çıxa bilirikmi? Milli mənəvi dəyərlərimizin göstəricisi olan Novruz 

inanclarında əcdad lkultunun yeri və rolu necədir? və s kimi bir çox suallara cavab tapmağa 

çalışacağıq. 

M.H.Təhmasib, Mirəli Seyidov, Əziziə Cəfərzadə, Məhərrəm Qasımlı öz tədqiqatlarında 

Novruzu  yazın qarşılanması mərasimi, yaz bayramı adlandırmışdır. Seyfəddin Rzasoy isə bu 

bayramı insanların kosmik dünyagörüşylə əlaqələndirmişdir. Qeyd etmişdir ki, Novruz bayramı 

tarixinə görə ilkin mifoloji-kosmoqonik görüşlərlə bağlıdır (15).  

Folklorşünas alim Məhərrəm Qsımlı qeyd edir ki, bu gün Azərbaycanda keçirilən Novruz, 

sözün həqiqi mənasında, ilkin qatla – təbiətin oyanışı, yazın gəlişi ilə bağlı insanın işığa, həyata, 

yeni günə, xoş güzərana, aydın sabahlara inamını ifadə edən saf və duru bir təqvim mərasiminə 

çevrilmişdir. Humanizm, quruculuq, xeyirxahlıq, xoş ünsiyyət və səmimi münasibət, insanı 

ucaldan, kamilləşdirən mənəvi dəyərlərə ehtiram və sayğıyla yanaşmaq bacarığı Azərbaycan 
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Novruzunun əsas göstəricisidir (6, s-50-57). Digər tərəfdən Novruz xalqımızın milli-mənəvi 

dəyərlərinin ən gözəl daşıyıcısıdır. Novruz ümumtürk xalqlarının  qan-gen yaddaşı ilə bağlıdır. 

Bu bayram tarixən türk etnosunun təşəkkül və formalaşma prosesinin zəruri ünsürü kimi qədim 

Azərbaycan türkünün yaddaşına heç də kənardan gətirilməmiş, bu xalqın tarixi təcrübəsinin 

içində inkişaf edərək mentalitet sisteminin zəruri, ayrılmaz struktur səviyyəsinə çevrilmişdir. 

Türk xalqlararı yeni ili yeni arzu və istəklərlə bayram etmişlər ki, hər işləri istədikləri kimi yeni 

axarla getsin. Mirəli Seyidov Novruz bayramını xalqımızın ən əski dünyagörüşü, mifoloji 

düşüncəsi, ilkin təbiət ünsürləri olan od, su, ağac və s. ilə əlaqaləndirərək onu təbiətin qışdan 

sonra yenidən canlanması ilə bağlı yaz bayramı hesab etmişdir (7, s-71).  

Akademik Muxtar İmanov qeyd edir ki,  “Novruz bayramının əsas mahiyyəti qışdan çıxıb 

yaza qovuşmaqdır. Yəni insan qışın zillətindən qurtararaq yaza qovuşmasını bayram edir. 

Təsadüfi deyil ki, Novruza qədərki üç əsas mərhələ qışdan çıxmaq mərhələləridir (10) 

Əcdad kultunun paradiqması kimi Novruzun yeni gün kimi, yeni nəfəs, yeni həyat, ölüb 

dirilmə motivi ilə bağlı olması bayramın tarixini qədim ənənlərə, əski köklərə aparıb çıxarır. 

Qədim Ərgənəkon dastanında da göstərilir ki,  Göy türklər qurtuluş   kimi dağı yarıb azadlığa 

çıxdıqları günü “Yeni gün” adandırmışdırlar. Novruz isə farsların sonradan bu bayramı öz 

adlarına çıxmaq üçün  qoyduqları müasir adıdır. Sözün həqiqi mənasında Ərgənəkon dastanı 

Novruz bayramının günümüzdə yaşayan bir tarixi izidir, kodudur. “Novruz əski türk mövsüm 

və milli qurtuluş bayramıdır (3, s-198). 

Bəzən isə folklorşünas alimlərimiz ata babalarımızdan bizə miras qalan Novruz 

adətlərini, ümumtürk xalaqlarının milli mənəvi dəyərlərinin ən kamil nümunəsi olan Ərgenekon 

dastanınla müqayisə edirlər: Seyfəddin Altaylı Novruz bayramı adət-ənənələri ilə “Ərgənəkon” 

dastanını Novruzun arasında müəyyən oxşarlıqlar olduğunu qeyd edir. “Türklər dörd yüz il 

Ərgənəkon deyilən yerdə yaşadıqdan sonra öz ata-baba yurdlarına atəşin açdığı yoldan çıxıb 

getmişdirlər. Deməli, od onlara azadlıq yolunu, ata-baba yurdunun yolunu açmışdır. Türkün 

olum-ölüm mübarizəsində azadlıq və varlıq yolu yetmiş dəridən düzəldilmiş və yetmiş yerdə 

qurulmuş körüklərin qızışdırdığı tonqallarla dəmir dağ əridilərək türkə yol açmışdır. Son söz 

kimi deyə bilərik ki, türklər 21 mart gününü Ərgənəkon dastanının yaranmasından da min illər 

əvvəl bilirdilər, o günü türkün özünəməxsus mədəniyyəti ilə qarşılayıb yola salırdılar” (2, s-85-

86). Əslində bu bayramın əsl adı Ərgənəkon və yaxud “Yeni gün” bayramı kimi qeyd 

ounmalıdır. 

Bu bayram yazda torpağın oyanmasının mifik kökləri etibarılə dirilmə, canlanma, 

cücərmə anlayışı ilə əlaqədardır. Bu isə daha çox insanıın, həyatın və ümumiyyətlə  yaradılış 

mifindən qaynaqlanır.  

Bunun izlərini biz qədim miflərimizdən olan Yaradılış mifində də açıq şəkildə görürük. 

Əcdadlarımız inanırdılar ki,  insan dünyanın, kainatın, özünün  yaradılışını böyük sevinclə, şən 

əhval ruhiyyə ilə bayram edərsə, təmtəraqla qarşılarsa,  növbəti ili də xoş və şən keçirəcəkdir. 

Bu gün ölkəmizdə qədim zamanlardan əcdadlarımızın qoyduqları bayram ənənələrini xalqımız 

və dövlətimiz unudulmağa qoymur. 

Əcdad kultunun paradiqması olan “Xızırın”, “Qırxlar Pirinin”, ağsaqqal qocanın Novruz 

ənənələrində böyük yeri və rolu vardır. Sevinc Qasımova qeyd edir ki, ümumiyyətlə, Novruzun 

atributlarından olan ilaxır  çərşənbənin adət-ənənələri magik xarakter daşıyır. Onların, demək 

olar ki, hamısında magiya – sehr və ovsunla bağlı ayinlər icra olunur. Bütün bunlar göstərir ki, 

ilaxır çərşənbələr, o cümlədən bütünlükdə Novruz bir mərasim kompleksi kimi xalqımızın 
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qədim dünyagörüşünü, ilkin mifoloji-magik ənənələrini öyrənməkdən ötrü çox zəngin və 

əvəzsiz qaynaqdır (8, s-51). 

Mənəvi dəyərlərimizin göstəricisi olan bu bayram öz atriburtları ilə daha çox yadda qalır. 

Bu bayramın hər bir atributunda istər, tonqal qalamaq, istər səməni göyərtmək, istər şal 

sallamaq, torba atmaq, su kənarında bayramlaşmaq, sulaşmaq kimi adətlərində əcdadlarımızın 

qoyduqları ənənələr durur. Amma zaman keçdikcə bəzi adətlərlmiz ya unudulmuş, yaxud da öz 

ilkin formasını tamamən dəyişmişdir.  

 Axır çərşənbənin əsas atributlarından biri torbaatdı adətidir. Bu adət bəzi yerlərdə 

qurşaqsallama, baca-baca və s. adlarda da tanınır. Əsas mahiyyəti uşaqların bəzən də bölgələrdə 

gənc qızların kişi paltarı geyinib özlərini tanınmaz hala gətirərək, cildlərini dəyişərək, bəzən də 

gənc oğlanların qadın paltarı geyinib çərşənbə gecəsi dəstələr halında evlərə gedib torba atıb, 

pay istəmələridir. Keçmişdə də bu mərasim zamanı xurcun, torba, qurşaq atılmışdır. Sonralar 

isə bu mərasimi papaqatdı adlandırılmışır. Bu ad Novruzu xalqımıza öz gözəl adətlərini 

bayağılaşdıraraq unutdurmaq istəyən Sovetlər dönəmindən qalıb. Papağa əcdadlarımız qeyrət, 

namus rəmzi kimi baxmış, kişinin papağı başında olar demişlər, ayaqlar altında deyil. Yaylığa 

gözəllik, əxlaq kodoksinin nişanəsi kimi, abır-həya rəmzi kimi baxmışlar. Ulu əcdadlarımız 

düşünmüşlər ki, papaq və yaylıq insanın başına taxıldığı üçün hər zaman uca tutumalıdır. 

Onların yeri zirvə olduğu üçün Yaradana daha yaxındır. Papağın və yaylığın ayaqlar altına 

atılması, döyülən hər qapıdan bayram payı istənilməsi, əslində,  ulu əcdadlarımıza qarşı 

biganəlik və hörmətsizlik anlamına gəlir. Qadının baş örpəyinə gəlincə, qədimlərdə ancaq 

savaşın, qan tökməyin qarşısı alınarkən araya atılırdı. Ona görə də bu mərasimin adı torbaatdı 

kimi qeyd olunmağı daha məqsədəuyğundur. Bu gün Azərbaycan torpaqlarının 20%- nin 

düşmən tapdağında olduğu bir zamanda biz düşmənlərimizə heçdə imkan verməməliyik ki, hər 

formasını dəyişmiş adətlərimizdən öz xeyirlərinə istifadə  etsinlər. 

Folklorşünas Ağaverdi Xəlil haqlı olaraq  yazır ki, “ Novruza aid bayram adətlərindən 

biri də müxtəlif şəkildə adlandırılan torba atmaqdır. Novruzla bağlı orta əsrlərə aid yazılı 

qaynaqlarda (o cümlədən Ömər Xəyyamın “Novruznamə”sində və Əbu Reyhan əl-Biruninin 

“Asar əl baqiyə” əsərində) bu adətlərin zərdüştilik dönəmində mövcud olduğu və onun xüsusi 

icraçılar – zərdüşt kahinləri tərəfindən yerinə yetirildiyi haqqında məlumat verilir. Sonrakı 

dövrlərdə “torba atmaq”, “qurşaq atmaq” və ya “şal sallamaq”la əvəzlənmişdir. Əlbəttə, burada 

məişət mədəniyyətindəki dəyişikliklər öz təsirlərini göstərmişdir”. Məsələn: 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirində deyilir: 

Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, 

Bayramlığı bel şalına bağlamaq (1) 

Onu əlavə qeyd etmək yerinə düşür ki, bu adət nəinki zərdüştlük dönəmindən mövcud 

olmuş, insan yarandığı gündən özünü dərk etdiyi gündən, təbiət hadisələrini dərk etdiyi gündən 

bu günə mövcuddur. Sadəcə zaman keçdikcə, vaxt ötdükcə inkişaf edən insan beyni müəyyən 

təsirlərlə,  bu adətlərin formasını da müəyyən şəkildə dəyişməyə məcbur qalmışdır. 

Burada diqqət çəkən başqa bir məqamda gənclərin cildlərini dəyişərək, dəstələr halında 

bayram payı yığması, getdikləri evdə insanların əhval ruhiyəsini qaldırmaq və şənləndirmək 

idi. Bu adət Zəngilanın bəzi kəndlərində qızlar tərəfindən icra olunardı. Belə ki, əvvəlcədən 

hazırlanmış xüsusi  və gizlin bir yerdə özlərinə yer düzəldən gənc qızlar əvvəlcədən hazırlanmış 

kişi paltarları geyinərək dəstələr halında evlərə  gedir, ev yiyələrini şənləndirir, sonra paylarını 

alıb öz yerlərinə qayıdır səhərə kimi yatmır, deyib gülər, şənlənir müəyyən ayinlər  icra edirlər. 
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Bu adətə digər bir şəkildə Lənkəranda da təsadüf etmək mümkündür. Orada qadınlar, qızlar 

deyil, oğlanlar qadın paltarı geyinib gəzirlər. Zaqatalanın Qımır Bazar kəndlərində isə Bu adəti 

Novruzda deyil Qurban bayramının bir gün qalmış, ərəfə axşamı edirlər. Bəzən qadınlar, çox 

zaman isə oğlanlar dəstələr halında cildlərini dəyərək Allahuəkbər gəzir, öz yumurta paylarını 

alır getdikləri evlərdə səslərini dəyişərək əllərinə aldıqları böyük çomaqla, baməzə 

hərəkətləriylə  ailə üzvlərini şənləndirirlər. Novruz bayramında olduğu kimi Qurban 

bayramında dəstələr halında kosaların əllərində dəmir əşya çalıb oxumaları da məhs 

sevindirmək, əyləndirmək və s. kimi xeyirxah amala xidmət etmişdir. Bu da çox təbii ki, 

qədimlərdən gələn Novruz bayramı adətlərinin (kosa mərasimi) Qurban bayramında öz izini 

qoruyub saxlaması, (dəstələr halında cild dəyişərək kosa gəzmək) bu ayinin Qurban bayramı 

adətlərinə transformasiya olunmasıyla əlaqələndirmək olar. Çünki bu ayinin icrasında bir 

magiya, sehir var, cilddəyişməklə ölüb dirilmə kimi qədim bir motiv durur.  

Burada digər əsas bir məqam, insanları birliyə çağırmaq, yası düşüni şənləndirərək 

yasdan çıxartmaq, insanları dərdlərindən, problemlərindən  ayrı salmaqdır. Qohumların bir 

birilərinə yada salmaq, şənləndirmək məqsədi daşıyır. Onlar getdikləri hər evə sevinc bəxş 

edirlər. M.H.Təhmasib yazırdı: "Bütün dünya xalqları kimi, bizim xalqımızın da tarixində də 

saysız-hesabsız bayramlar olmuşdur. Lakin bunların heç biri Novruz bayramı qədər geniş 

yayılmamış, xalqın məişətində bu bayram qədər kök sala bilməmişdir” (16, s-99). 

Ulu əcdadlarımız uzun sürən  boz ay dövrində yazın gəlişinə hazırlıq görmüş, əkin biçinin 

yaxşı olması üçün müəyyən ayinlər icra etmişlər. Məsələn əcdadlarımız inanmışlar ki, yeni gün 

bayramına 4 həftə qalmış səməni göyərdərlərsə ilaxır çərşənbələr adlandırdıqları sonuncu 

çərşənbədə göyərtdikləri səmənini gur axan çaya niyyət tutub atarlarsa həmin il məhsul bol olar. 

Ulu əcdadlarımız ona da inanmışlar ki, ilaxır çərşənbələrdən hesab etdikləri son dörd 

çərşənbədə əvvəlcədən heyvan ayağı dəyməmiş təmiz bir yerdə qoruyub saxladıqları otdan 

tonqal qalayıb üzərinə üzərlik atıb tüstüsünü ətrafdakı insanlara, xəstlərə, uşaqllara verərlərsə 

canlarına möhkəmlik, xəstələrə şəfa, tövləyə, heyvanlara tutarlarsa bəd nəzərdən, pis gözdən, 

pis nəfsdən  uzaq olar. Pisliklər üzərlik çatlayıb partlayana kimi həmin yerdən də uzaq olar, öz 

təsirini itirmiş olar. Həyət, bacaya tutularsa həmin ili  bol bərəkət olardı.  

Böyüklərimiz axır çərşənbədə yeni doğulmuş  uşağa beşik  və yaxud dağdağan və heyva  

ağacından göz muncuğu düzəldərlər. Onlar inanırdılar ki, həmin günü düzəldilən beşikdə yatan 

uşaq bəd nəzərdən və bəd qüvvələrdən uzaq olacaqdır. Günəşi, ayı, torpağı müqəddəs bilən  

insan ağacı bir kult kimi müqəddəsləşdirir inanırdı ki, körpə uşağı məhs sehirli gücə malik olan 

qüvvə Allahın köməyi ilə pisliklərdən  üzaq tutacaqdır. Ağaca olan inam insanların mənəvi 

dünyasında, düşüncəsində minilliklər keçərək bu günə qədər gəlib çatmışdır. İslamdan əvvəl 

yurdumuzda yaşayan bir çox türk tayfalarının inancında ağac el-obanı, vətəni, hətta kimsəsiz 

körpələri qoruyan bir obraz kimi dəyərləndirilir. Buna bir çox mifoloji folklor örnəklərində də 

rast gələ bilərik. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında təbiət insanın sığınağıdır və 

insanoğlunun inanıb, kömək umduğu aləmdir. Günəş, ulduz, su, torpaq, ağac insanın inam 

qaynağıdır. Məsələn, “Salur Qazanın evi yağmalandığı boyu bəyan edər” boyunda Qazan oğlu 

Uruz ağaca aşağıdakı kimi müraciət edərək onun səciyyəvi keyfiyyətlərini sadalayır: 

Ağac, ağac! Dersəm sana, ərlənmə ağac! 

Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac! 

Musa Kəlimün əsası ağac! 

Böyük-böyük suların körpisi ağac! 
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Qara-qara dənizlərin gəmisi ağac! 

Şahi-mərdan Əlinin Düldülinin əyəri ağac! 

Zülfiqarın qınıyla qəbzəsi ağac! 

Ah Həsənlə Hüseynün beşiyi ağac! (9) 

Bu bayramda insanın daxilən təmizlənməsi ilə bağlı alqış və dualar da xüsusi yer tutur. 

Bakının kəndlərində vaxtıyla Danatma adəti icra olunardı.  Yəni dan yerinin ağarmasını, 

günəşi qarşılayan insanlar səhərə qədər oyaq qalır Allahdan yeni ilin bollu bərəkətli gəlməsi 

üçün dualar edər, arzular tutardılar.İnsanlar dan yerinin ağarması, günəşin çıxması 

ilə öz arzularının həyata keçməsi arasında məntiqi bir əlaqə və bağlılıq görərdilər. Bu, acı, sərt, 

ölüm, aclıq, qıtlıq saçan qışın yola salınması, həyat verən, bolluq, ruzi-bərəkət gətirən yazın 

qarşılanması mərasimidir. Danatma iştirakçıların Günəş doğandan sonra su üstünə gedib əl-

üzünü yumaları, suyun üstündən tullanaraq “ağırlığım-uğurluğum bu sulara” deməsi ilə başa 

çaatardı. 

Bu bayramda Azərbaycanın hər bölgəsində tonqal qalamaq adəti vardır. İnsanlar 

təzələnən oddan arzu diləyini istər, bəzən ağırlığım uğurluğum odlara deməklə ruhunun 

tamamən pisliklərdən, şərdən, pis düşüncədən xilas olmasını yeni günə yeni və sağlam 

düşüncəylə çıxmaq istərdi. Onlar tonqal üstdən atlanarkən öz arzu və istəklərini dilə gətirərdilər. 

Nə qədər ki biz sağıq                           

Tonqal üstən adlarıx 

Yurdun bərəkətni 

Yeni oddan dilərik 

Pis nəfsi alovlarıq. 

Və yaxud 

Ağrım uğrum tökülsün 

Oda düşsün kül olsun, 

 Ynsın alov saçılsın,  

Mənim bəxtim açılsın 

Və yaxud 

Ağırlığım uğurluğum odlara 

Burda bizdə tullanmayan yadlara (17.s-24) 

Və yaxud 

Ağrım uğrum odlara,  

Dərin, dərin qatlara, 

Ağacın, otun, odun qüvvəsi, 

Dizlərimə, qollarıma, qəlbimə. 

Və yaxud 

Ağrım uğrum, ermənin canına, taqətinə, qanına, 

Torpağıma göz dikən  gözlərə də  kül olsun. 

Və yaxud 

Sarılığım sənə, qırmızılığın mənə,  

yaxud 

Ağırlığım odda yansın (11). 

Dədə Qorqud dastanın Dədə Qorqud oğuz igidlərini xalqın düşdüyü şad və dar günlərində 

dağların ən ucqar zirvəsində tonqal qalamasını tövsiyə edərdi. Tonqalların sayı ilə oğuz elinin 
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düşdüyü vəziyyətdən dostlar hali olub köməyə yetişəcəyini bildirərdi. Bu gün Azərbaycanın 

bütün bölgələrində Novruzda tonqal qalamaq adəti vardır. Amma çətində, darda insanın kədərli 

günündə tonqal qalamaq adəti çox bölgələrimizdə, Zəngilanda, Zaqatalada qorunub 

saxlanmaqdadır. adətin bəzən yas mərasimlərində də belə ilkin formasını dəyişmiş şəkilə 

yaşadığını görürük. Böyüklərimiz yas düşən evlərdə qalanmış tonqallar və yaxud ocaqları su 

ilə söndürməyə qoymurlar. Ona görəki mərhumun ruhu ilə bərabər evinə baş çəkən 

əcdadlarımız ocağı sönmüş görüb hirs içində geri dönməsinlər. Böyüklərimiz düşünürdülər ki, 

əks halda ailədən biri zərər görər. Bəzən də kəndlərdə mərhumu yuyundurmaq üçün düzənlənən 

yerdə yandırılan lampanı 3 gün gecə söndürmürlər. İnsanlarda belə bir inam var ki, mərhumun 

ruhu digər əcdad ruhları ilə yanaşı, tərk etdiyi yurduna baş çəkmək üçün geri gələcək. Bu  

əcdadlarımızda ruhların evinə baş çəkməyə gələrkən yaxınlarının onu necə yad etmələrini 

görüb sevinclə fərəhlə öz yerinə qayıtması inamılə əlaqəlidir. Bəzi bölgələrimizdə də qəbr üstdə 

3 gecə tonqal qalardılar.  

Bayram günü qalanan tonqala üzərlik atmaq adəti vardır. Üzərlik, bəzən də andız 

atardılar. Böyüklərimiz onun tüstüsünü min bir dərdin dərmanı hesab edərdilər.  

Bəzən də Novruzda Qurban bayramında olduğu kimi el-oba yığışıb ziyarətlərə gedir 

ölülərin ruhu şad olsun deyə dua oxuyurlar. Həmin gün demək həm də əcdadları yad etmek 

baxımından Ata baba ruhunu yada salma günü kimi də qeyd edilir. Novruz  bayramında insanlar  

dünyasını dəyişən əzizlərini  ziyaret edir, "Yasin” oxudar və evlerine dönüb, ilaxır çərşənbə 

bayramını qeyd edirlər. Ayrı-ayrı ailələrin ziyarətə gedib yaxın, mərhum qohumlarının üzərində 

yasin oxutmaq adəti Azərbayanın bütün bölgələrində müşahidə edilir.Ancaq bütün kənd 

camahatının ellikcə yığılıb bir kəndə nə qədər ziyarət varsa hamısının üstünə getmək adəti isə 

Azərbaycanın şimal bölgəsində Zaqatalanın bir çox kəndlərində (Qımır, Bazar, Çobankol) bu 

gün də qorunur. Qurban və Ramazan bəzəndə Novruzda bayramlarında bayramından bir gün 

öncə elliklə yığılıb, kəndin mollasıyla birgə ziyarətlərə gedir dualar oxunardı. Anaların evdə 

bişirib gətirdikləri şirinyatlar isə bir yerə yığılar cərgə ilə düzülmüş uşaqlara, böyüklərə 

paylanılardı. İnsanlar inanardılar ki, müqəddəs övliyaların adlarına olan ziyarətlərin ellikcə yad 

edilməsi, dua oxunması onlarla bərabər olan ruhlara xoş təsir bağışlayacaq. Eləcə də bu 

bayramda xəstələrə fağırlara yardım etmə acları doyuzdurma kimi xeyirxah əməllər insanları 

bir çox bəlalardan qoruyacaq. “Demək əcdada tapınma, əcdada  sevgi insanlar arasında 

həmrəyliyi, birgəyaşayışı, fağırlara yardım etmə kimi humanist dəyərləri aşılayır” (12, s- 29-

30) 

Digər tərəfdən Novruz çərşənbələrində Azərbaycanın bəzi bölgələrində Zəngilan, 

Qubadlı və s. bölgələrində yüksək dağın zirvəsində, həyətlərdə, küçələrdə tonqallar qalanır, çal 

çağır olar gənclər oynayardılar. Qədim düşüncəyə görə ritual yerinə ata baba ruhları ilə yanaşı, 

bəd quvvəllər cəm olardılar. Çal çağır ritual yerinə yığışan bəd qüvvələri uzaqlaşdırmağa, 

insanları bir araya gətirməyə xidmət edir.  

Novruzda  həyətlərdə tonqalların qalanması bir başa əcdadların  dədə baba ruhuna hörmət 

və ehtiramının əlaməti olaraq anlamaq olar. İlin axır çərşənbəsində qalanan tonqal əcdad 

kultuna hörmətin bir göstəricisidir.  Deyilənlərə görə,  ildə bir dəfə  ölmüş dədə babaları ruhları 

öz ailəsinə baş çəkməyə gəlir. Dədə-baba ruhlarının gəlişinin həmin gün şər qarışanda insanlar 

həyətlərdə tonqallar qalayıb gecənin zülməti ərisin deyə ətrafı işığa qərq edər, evlərdə xörək 

bişirilib mərhumların ruhlarına savab olsun deyə qazana duz atar, şər qarışanda evlerin qapıları 

açıq qoyardılar ki,  ata-baba ruhları öz doğma yurdlarını asanlıqla tapa bilsinlər. Əgər onlar 
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görsələr ki, nəsilləri yaşayan evlərdə ocaqlar sönüb, elə başa düşərlər ki, qoyduqları ənənələr 

unudulub, qayıdıb gedərlər. Görsələr ki, ocaqlardan tüstü gəlmir, xörəklər bişirilmir, nəvə-

nəticələri deyib-gülmürlər,  küsülüdürlər, onda da inciyər və bir də oralarda görünməzlər. Məhz 

bu inama görə, ilaxır çərşənbə axşamı tonqallar qalanır, şənliklər keçirilir, umu-küsü aradan 

götürülürdü. 

Bu gün xalqımız tərəfindən böyük inamla keçirilən  Novruz çərşənbələrinə olan 

münasibətə gəlincə onu deyə bilərik ki, xalq arasında çərşənbələrə ad qoyub adlandırmaq 

sonrakı dövrlərdə folklorşünas alimlər tərəfindən olmuşdur. Bölgələrimizdə tarixən bütün 

çərşənbələr eyni adda ilaxır çərşənbələr adlanmışdır. Bəzi bölgələrdə isə birinci, ikinci, üçüncü, 

dördüncü çərşənbə deyilmiş, insanlar hər çərşənbədə düşünərək su ilə  yellə  torpaqla bağlı 

inanclar ayinlər həyata `keçirmişlər. Sonuncu çərşənbəni isə xalqımız bayrama yaxın olduğu 

üçün daha böyük inamla, və sevgiylə qarşılanmışlar. Digər çərşənbələrdə icra olunan bütün 

ayinlər, adətlər, inanclar sistemi böyük həvəs və maraqla icra olunmuşdur. 

Çərşənbələrə ad qoymaq sonrakı dövrlərdə ilk dəfə folklorşünas alim Azad Nəbiyev 

tərəfindən aparılmışdır. 

Folklorşünas alim bu dörd çərşənbəni aşağıdakı adlar altında bu ardıcıllıqla sıralamışdır: 

Birinci çərşənbə – Su çərşənbəsi; İkinci çərşənbə – Od çərşənbəsi, Üçüncü çərşənbə – Yel 

çərşənbəsi, Dördüncü çərşənbə Torpaq və yaxud İlaxır çərşənbə  adı altında bölmüşdür (14, s-

259-262) Çərşənbələrin adına və ardıcılığına hərə bir cür yozum versə də folklorşünas alimlər 

tərəfindən bu yanaşma heçdə ziyanlı və faydasız olmadı. Alimlər bu yanaşma tərzi ilə uzun illər 

xalqımızın tarixindən silməyə, yaddaşından çıxartmağa çalışdıqları Novruzun daha əski 

dünyagörüşə bağlı olduğunu, insanın, dünyanın, təbiətin oyanışıyla bağlı olduğunu isbat etdilər. 

Bununla xalqa milli mənəvi dəyərlərini qorumaqda və unudulmamaqda yardımçı oldular. Və 

elm isbat etdi ki, “Yeni gün”  bayramı qədimlərdən günümüzə yaşayan təbiətin oyanışı, 

dünyanın və insanın yaradılışı bayramıdır. Bütün bunlar ilkin və əcdad düşüncəsi ilə bağlı 

adətləri, inancları, ritualları ilə dolğun olan bir xalqın nə qədər böyük, əzamətli  öz tarixi kökünə 

bağlı olduğunu ən kamil göstəricisidir. 

Bu bayramda, xüsusən ilin son çərşənbəsində  ölkəmizin xüsusən cənub bölgəsində çatlaq 

əşyaların sındırmaqla bütün neqtiv hislərdən, köhnə problemlərdən uzaq olma kimi inancda 

vardır. Bu adətə biz türk xalqlarından olan qazaxlarda təsadüf edirik. Onlar Novruz bayramı 

günlərində gil qabı götürərlər, onu evin divarına, ayrı-ayrı əşyalara vurub sındırarlar. Bu adət 

köhnəni sındırıb atmaq və yeniyə qovuşmaq anlamı daşıyır.  Novruzun yeni gün, yeni il bayramı 

olduğunu nəzərə alsaq, bu mənada həmin adətin  rəmzi mənada köhnəni sındıraraq yeniyə 

qovuşmaq istəyilə əlaqələndirmək olar.  

Novruz həm də bayramlaşma və  böyükləri yad etmə, köhnə libası dəyişib yeni libas 

geyinməklə yeni günə və yeni ilə xoş diləklərlə, yeni arzularla  çıxmağı bacarmaq bayramıdır. 

İnsanların təzə paltar geyinib qohumlarına baş çəkmələri böyükləri yad etmələri, insanların bir 

birilərinin evinə gedib bayramın mübarək, yeni ilin bollu bərəkətli olsun demələri böyük 

mifoloji anlam kəsb edir. Əcdadlarımız  inanırdılar ki, libas dəyişməklə bütün köhnə 

problemlər, insanın canında olan ağrı acı köhnə ildə qalacaqdır. Bununla yanaşı, insanın ruhu, 

daxili aləmi yenilənəcək. Zaqatalanın Muxax kəndində həm Qurban həm də Novruz 

bayramında bayram günü sübh tezdən hər kəsin, xüsusən qadınların ən gözəl libaslarını 

geyinərək dəstələr halında qohumlara, qonşulara baş çəkmək üçün yola çıxdıqlarını müşahidə 

etmək olar.  Bayram günləri hər evdə süfrə açılır milli stola xörəklər qoyulur. Xalq inanırdı ki, 
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bayram günləri süfrə nə qədər bol olarsa il bir o qədər bərəkətli keçər. Adətdəndir ki, süfrəyə 

həm göy cisimlərinin rəmzi olan bişmələr qoyulur. Qoğal- günəşin, şəkərbura-ayın, badambura 

ulduzun nişanəsi hesab olunur. Eləcə də süfrədə bir qabda yaşayışın simvolu olan su, həyatın 

başlanğıcı kimi götürülən yumurta qoyulur ki, yeni ildə hər kəs həyata möhkəm irədə və təmiz  

ruhla qədəm qoysun. Süfrənin bəzəyi hesab edilən səməninin kənarına qırmızı lent bağlanır ki, 

insanlar yeni ilə xoşbəxt duyğularla irələsinlər. Bu bayram həm də qohumların bir birilərini yad 

etmə, böyüklərimizə ehtiram, sevgi və hörmət bayramıdır. 

İlaxır çərşənbə zamanı Azərbaycanın cənub bölgəsində, eləcə də Naxçıvanda el adətinə 

görə sübh tezdən hər kəs bulaq başına çay kənarına gedər bir-biriləri ilə bayramllaşar, çayın 

kənarında tonqal qalayıb üzərində tulamaqla ağırlıqlarını tökərdilər. Sonrada gün görmüş bir 

ağbirçək nənənmiz kimsəylə danışmadan sudan bir səhəng doldurub, qarşısına çıxan hər kəsin 

üzərinə çiləyər, evdə yatanların, xəstələrin üzərinə atarlar ki şəfa tapsın, həyət bacaya səpərlər 

ki, yeni ili ruzuli, bollu bərəkətli qarşılasınlar. Kimsə su atan şəxsdən inciməzdi.  Zəngilanda 

belə bir adət vardı ki, sübh tezdən kimsədən danışmadan çay kənarından gətirilən suyu 

qonşunun qapısını döyüb, qapını üzünə açan şəxsin üstünə atardısa onu çətinlikdən qurtarmış 

olardı (13). 

Novruz bayramına yaxın müddətdə yəni boz ayın höküm sürdüyü və ilaxır çərşənbələri 

dönəmində Azərbaycanın şimal bölgəsində xüsusən Qax və  Zaqatalanın əksər kəndlərində 

gənc qızlar niyyət tutub həyətlərində Novruz keçirirlər. 

“Bizim aşağı kəndlərin hamısında Novruz bayramı adətinə görə bayram ərəfəsində gənc 

qızlar niyyət edif üş il dalbadal məhlələrində Novruz şənlığı keçiriy. Hona diləh mərəsimi 

diyirlər. Şənliyi dəvət olunan gənc qızlar özləri ilə birgə yeddi cür ərzax payı gətiriylər. Sonda 

toplanmış paylar əsasında müxtəlif cür yerli xörəhlər, citdər, maxara, tosar çörəyi, qavaxlı aş, 

cincar girsi, qavax xətəvi, və s. bişiriliy. Bu şənlıx 4 pillədə aparılıy. Öncə həmin qızlar süfrə 

işlərinə baxıylar. Uşaxlar isə böyuxların göstərişi il iş görüylər. Günün ikinci yarısı qızlar və 

oğlanlar dəstə şəklində yaxınlıxdakı qoruğa, yaxud baxçaya gediy, hündür qoz ağacların birində 

uçuncax asıf, uçunuylar. Horda gənc oğlanlar öz yarlarını gözaltı edif bəyənirlər. Kimin 

gözaltısı vardısa uçunduğu zaman qızlardan biri çubuxla honun qıçına vuruf yarının adını 

soruşardı. Qaş qaralan vaxı Novruz şənlığı keçirilən məhlədə musiqiçilər üçün bir mağar 

quruluy. Şənlığın şirin, yadda qalan hissəsi də hodur. Adətən, şənlığa musiqiçilərlə birgə xalqın 

böyüh hörmətini qazanmış el aşıxları da dəvət olunardı. Musiqiçilər məclisin şirin yerində sözü 

aşıxlara veriylər. Ortaya çıxan hər kəs adətə görə yeddi oyun havası oynamamış meydanı tərk 

etmiyi. Hondan soram qəfildən məclisə qadın paltarı giymiş, üzləri maskalanmış kosalar 

gəliylər. Qəribə rəqsləri, hərəkətləri ilə şamanları xatırladan naməlum şəxslər şənlığa toplaşan 

camahatı əyləndirmağa çalışıylar. Niyyət tutuf Novruz keçirən hər kəs həmin axşamı 

məhləsində tonqal qalayı. Başda qadın paltarı geymiş kosalar çomaxlarla qəribə hərəkətləriylə 

odun üzərindən atdanır. Soram camaata yol veriylər. Hamı növə ilə odun üzərindən atılıy ki, 

ağrısız qarşılasınlar yeni ili. Tonqal üzərindən adlayanlar dodaxaltı niyyətlərini söyləyir, ulu 

təbiətdən bol məhsul verməyi, xəbis ruhları və əcinələri eldən-obadan uzaxlaşdırmağı dilə-

yirlər” (17,s-23). 

Ağrımız sənə olsun, 

Gurluğun bizə qalsın. 

Və yaxud 

Arzumuzu çin eylə, 
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Qəlbimizi nur eylə 

Ay od baba, alovunu gur eylə, 

Yaman gözü dağ eylə (11). 

Nəticə 

Bu bayramın xalqımız tərəfindən qeyd olunması bir sıra baxımdan çox vacib və 

faydalıdır. Mahyyəti həm Azəarbaycana eləcə də böyük miqyasda götürdükdə bütün ümumtürk 

xalqlarına məxsus olan “Yeni gün”, “Novruz” bayramı adətlərini əbədiyyən yaşatmaqdır. Eləcə 

də imkanı olan insanları  yoxsullara əl tutmağa çağırmaq, küsülüləri barışdırmaq, qohumları bir 

araya yığmaq, insanları ədalətli olmağ, barışa, sülhə çağırmaqdır. Bu bayram həm də xalqımızın 

əsirlərcə yaşatdıqları adətlərini xatırlatmaq unutmağa qoymamaqdır. Əcdadlarımızın ruhunu 

şad etmə bayramıdır. Mərhumların adına qazan asıb, mərhumların ruhları şad olsun deyə qazana 

duz atma adəti xalqımız heç vaxt unutmaz. Bu bayram ata baba, əcdad ruhunu xatırlatma 

bayramadır. Və bu kimi bir çox faydalı, yaddaqalan milli-mənəvi dəyərlərimizin xalq arasında 

böyük sevgiylə yaşaması, adətlərimizin, inanclarımızın inamla həyata keçirilməsi 

Azərbaycanımızı, bütünlükdə türk dünyasını daha qüdrətli və qüvvətli edir. Əcdadlarımızdan 

bizə miras qalan  milli mənəvi dəyərlərini itirməyən, daimə yaşadan bir xalq özünü təsdiq etmiş 

və tarixdə öz adını yazmış güclü bir xalqdır anlamına gəlir. Dəyərlərinə tarix boyu sahib çıxan 

bir xalqa  min düşmən bir olsa, qarşı çıxsa belə bir faydası olmaz. O xalq həmişə öz əzamətini 

sahib olduğu milli gələnəkləri ilə qoruyacaq. 

 

Ədəbiyyat 

 

1. Ağaverdi Xəlilov. Türk xalqlarının yaz bayramları.http://genderi.org/agaverdi-xelil-

turk-xalqlarinin-yaz-bayramlari.html?page=8  

2. Altaylı Seyfəddin Novruz və “Ərgənəkon” dastanı arasındakı oxşarlıqlar // “Dədə 

Qorqud” jur., 2008, № 2, s.   

3. Çay A.M. Nevruz – Türk Ergenekon Bayramı. Se-kizinci Baskı. Ankara, 1999, 579 

s. 

4. Əliyev Heydər. Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrik. 19 mart 

2000-ci il. 

5. Əliyev Heydər. Novruz bayramı münasibətilə keçirilən ümumxalq şənliyində nitq. 

21 mart 2002-ci il .  

6. Qasımlı Məhərrəm. Novruz mərasim kompleksinin tarixi- mifoloji anlamı / 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. VIII kitab. Bakı: Səda, 1999,  

7. eyidov Mirəli. Yaz bayramı. Bakı: Gənclik, 1990, 96 s.  

8. Qasımova Sevinc. Azərbaycanda Novruz ənənə və inancları. Bakı, “Elm və təhsil”, 

2018, 188 s. 

9.  http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/15383-aghadz-kultu-khalg-

m-z-n-gaedim-inandzlar-ndand-r.html 

10. https://azadinform.az/az/medeniyyet/134570/novruz-bayrami-milli-bayramimiz-

olmaqla-yanasi/ 

11. Mənbəyi göstərilməyən nümunələr şəxsi arxivimizdədir 

www.iksadkongre.org Sayfa 347 Tam Metin Kitabı

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/15383-aghadz-kultu-khalg-m-z-n-gaedim-inandzlar-ndand-r.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/15383-aghadz-kultu-khalg-m-z-n-gaedim-inandzlar-ndand-r.html
https://azadinform.az/az/medeniyyet/134570/novruz-bayrami-milli-bayramimiz-olmaqla-yanasi/
https://azadinform.az/az/medeniyyet/134570/novruz-bayrami-milli-bayramimiz-olmaqla-yanasi/


 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

12. Mənsimova Zümrüd. Azerbaycan merasim (tören) folklorunda ecdad (ata) kultu 

konusu, Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Bildiri Tam Metinleri kitabı,  Mersin, Mer 

Ak Yayınları 2019,481 s. 

13.  Mustafayeva Səadət. 1971 təvəllüd. Zəngilan rayonu. 

14. Nəbiyev Azad. Azərbaycan xaq ədəbiyyatı, Bakı, 2002,680 s 

15.  Rzasoy Seyfəddin. Novuz bayramının konseptual fəlsəfi əsasları. 

http://www.folklor.az/566.htm.həmməd  

16. Təhmasib M.H. Seçilmiş əsərləri 2 cildə. I cild, Bakı: 2010, 488 s. 

17. Zaqatala folklor örnəkləri. 2017, Bakı, 504 s. 

 

 

 

www.iksadkongre.org Sayfa 348 Tam Metin Kitabı

http://www.folklor.az/566.htm


 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

AİLƏ MƏKTƏBİNDƏ BURAXILAN SƏHVLƏRİN ACI NƏTİCƏLƏRİ 

 

                                                            Əliyeva  Qızıllı  Mustafa Qızı 

                                                             Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi 

                                                             Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Açar sözlər:    ailə, valideyin, övlad, qayğı, münasibət 

      Ailə bir cəmiyyətdir.  Ailə hər cür yaxşılığın və pisliyin öyrədildiyi bir məktəbdir və 

cəmiyyətin ən vacib dayağıdır. Ailədə uşaqları elə böyütmək lazımdır ki, o vətəni üçün, xalqı 

üçün layiqli övlad olsun, ağır yük olmasın.Ailə həm də qarşılıqlı sevgi və inam əsasında yaranan 

mənəvi ittifaqdır. Qədim yunan ixtiraçısı və riyaziyyatçısı Arximed deyirdi ki, sevgi elə bir 

teoremdir ki, onun hər gün sübut olunmağa ehtiyacı vardır.  

      Yusif  Vəzir Çəmənzəmənli yazır ki , “ Nigah əbədi bir dostluqdan ibarətdir”. (7. 157) Ailə 

mehribançılıq, sədaqət üzərində qurularsa xoşbəxt olur. Hər bir insanın həyatında ailənin nəyi 

ifadə etdiyini düşünərkən ağla gələn fikir onun bir ocaq olduğudur. Qara Əhmədovun dediyi 

kimi: “ Od, ocaq və işıq istifadə olunduğu ilk günlərdən insanları öz ətrafına toplamaqla ictimai 

funksiya daşımağa başlayır”. Təsadüfi deyildir ki, ailənin ocaq kimi qəbul olunması onun daxili 

vəhdətinin birliyini göstərir.  

     Valideyin məhəbbətini heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyildir. Dar günün köməkçiləri də 

həmişə ailə üzvləri olmuşdur. Bütün həyatı boyu övladın ata- ana nəvazişinə, sevgisinə ehtiyacı 

olur. 

       Ailə sevgisi uşaqların psixologiyasına həmişə müsbət təsir etmişdir.  Psixoloqlar pozitiv 

böyüdülən uşaqların kədərləndirici hadisələr, eləcə də qəzalı və xəşagəlməz hadisələrin 

öhdəsindən daha asanlıqla gəldiklərini izah edirlər. Onların fikrincə, bu uşaqlar depresiyaya 

düşdükdə psixoloji enerjilərini müdafiə məqsədi ilə sərf edirlər.Övladlarını nəvazişlə böyüdən 

və onlarla mülayim rəftar edən valideyinlərin əldə etdikləri nəticələr həmişə müsbət olmuşdur. 

Valideyinlər övladlarının onlar üçün dəyərli olduğunu, onları çox sevdiklərini onlara hiss 

etdirməlidirlər. Onları ruhlandırmalı , xoş sözlər deməli, saçını oxşamaq kimi fiziki təmas 

göstərməlidirlər. Eyni zamanda bacı və qardaşların bir – birinə dayaq olmalarını aşılamalıdırlar.  

Ailə eyni zamanda rahatlığın təminatı olmaqla yanaşı, həm də bir sığınacaqdır. ( 7.171 ). Övlad 

isə gələcəyin qurucusudur. Onun xöşbəxtliyinin rəhni valideyin qayğısı və nəvazişidir. 

Nəsirəddin Tusi “ Əxlaqi- Nasiri” əsərində göstərir ki, uşağa qarşı yetərincə həssas və hörmətlə 

davranmaq lazımdır. O qeyd edir ki,uşağın xaşagələn hərəkəti varsa valideyin onu tərifləyib 

həvəsləndirməli, əksinə xoşagəlməz hərəkətini görübsə o zaman bilməmək üzündən etdiyini 

desə yaxşıdır. Çox danlayıb hər şeyi də qadağan etmək döğru deyil. Çünki acığa düşüb həmin 

işi bir də görməyə çalışar. Bəlkə də incə hiylələrə əl atar.O əsərdə qeyd edir ki, bəzən uşaqlar 

öz daxili dünyalarını büruza verməkdən utanıb çəkinirlər. Bu cür uşaqlara qarşı daha həssas 

yanaşılmalıdır. Hər bir uşaq ayrı- ayrılıqda fərqlidir, öxünəməxsus keyfiyyətlərə malikdir. 

Tərbiyəvi yanaşmada mütləq bu xüsusiyyətlərə diqqət yetirmək lazımdır.( 8. 22) 

Ailə məsələləri həmişə diqqət mərkəzində olub və maraq döğurub. Məsələn: “ Kitabi – Dədə 

Qorqid” eposunda türk xalqlarının ailə - nigah münasibətlərinin təsviri, kişi – qadın 

münasibətləri, valideyin – övlad, cəmiyyət haqqında çox maraqlı fikirlər vardır.Dastanda haqlı 
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olaraq qeyd edilir ki, körpəlik vaxtından uşağın ailədən götürdüyü keyfiyyətlər gələcək inkişafı 

dövründə də qorunub saxlanılır: 

                                Qız anadan görməyincə öyüd almaz, 

                                Oğul atadan görməyincə ata qalxmaz 

                                Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir 

                                Ağıllı oğul olsa, ocağının gözüdür. ( 9.73, 81). 

   Ailəni və onun şərəfini hər şeydən yüksək tutan ata evin arxası və dayağıdır. Ata ailənin şərəf, 

ləyaqət və heysiyyatının keşikçisi olmaqla bərabər,  həm də ailədaxili intizamın 

tənzimləyicisidir. 

  Ana məhəbbətinin isə öz övladı üçün  bir məlhəm olmasını danılmaz faktlarla sübut etmək 

olar. Orta əsr şairlərinin əsərlərində mükəmməl qadın obrazları yaradılmışdır. Nizami 

yaradıçılığında Məhin banu, Nüşabə, Leyli, Şirin kimi obrazlar ağlı, vəfası, böyüklüyü, 

müdrikliyi və insanpərvərliyilə yüksəkdə duran obrazlardır. Nizami  Gəncəvi qəhrəman qadın 

obrazlarını müstəqil, gözəl, mətin, kişinin həmdəmi kimi təqdim edir. Əfzələddin Xaqani isə 

ana əməyini yüksək qiymətləndirərək yazır:  

Əgər olmasaydı ana zəhməti, 

Qazana bilməzdim heç bu şöhrəti. 

Onun ruzisiylə xoş olar halım, 

Onun duasıyla gülər iqbalım.( 2, 30-31). 

 Şair burada ailə tərbiyəsində ananın rolunu yüksək qiymətləndirir, şöhrətinin olmasında 

anasına borclu olduğunu qeyd edir. Şair uca varlıq kimi ananın öz övladı yolunda canını belə 

əsirgəmədiyini göstərir.  

      Məhəmməd peyğəmbərin ana haqqında dedikləri belədir: ” Ən yaxşı dost kimdir? – sualına 

Məhəmməd peyğəmbər ana cavabını verir. ( 5. 23, 33). 

     Ana məhəbbəti övlad üçün hava kimi , su kimi lazımdır. Allahın məhəbbəti ananın övladına 

bəslədiyi məhəbbətə bənzəyir. Bu məhəbbəti bütün analar öz övladlarına bəxş etməlidirlər. Ana 

məhəbbəti sonsuz sevgi və qayğı ilə dolu olarsa övladlar ağıllı, nikbin və güclü olacaqlar. 

Övladlarının sağlam böyümələri üçün əllərindən gələni əsirgəməyən analar əsil nümunədirlər. 

   Ana öz ruh aləmində uşağın aldığı havada belə öz payının olduğu qənaətini daşıyır. Çünki 

onun yediyi çörək, içdiyi  su və s. qarınında bölünür və hər ikisinin də qidası olur. Sonrakı 

dövrlərdə onu bəzən çiynində, bəzən qucağında yenə də ana daşıyır. Gecələr övladından ötrü 

yuxusuz qalır. Hər an uşaq xəstələnər, yıxılar, balkondan düşər, elektrikə toxunar, isti suyu 

başına tökər və ya sobaya yapışıb yanar deyə narahat olur və övladını düşünür. Onun sağlam 

böyüməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. 

Lakin bəzən cəmiyyətimizdə anaların öz övladlarını atması, incitməsi və onlarla düzgün rəftar 

etməməsi və s. xoşagəlməz hadisələrin şahidi oluruq. Ana məhəbbətindən məhrum uşaqların 

cəmiyyətdə öz yerini tuta bilməməsi, özlərinə inamsızlıqları , insanlarla ünsiyyət qura 

bilməməsi, həddindən çox kövrək olması insanı olduqca məyus edir. 

 Öz övladlarına mərhəmətsiz, aqressiv, kobud yanaşan analar bilməlidirlər ki, artıq o öz evində 

bir kobud ata və ya ana böyüdür. Bunun əksi də ola bilər. Övlad öz doğma valideyinləri 

tərəfindən o qədər  yanlışlıqlarla rastlaşır ki, artıq o haqsızlıqlara nifrət edir. Gələcəkdə özü ailə 

başçısı olduqda bu mənfi halların bir daha  təkrar olunmasına şərait yaratmır. 
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Uşaqların valideyin üçün bir imtahan vəsiləsi olduğunu deyirlər. Bununla nə nəzərdə tutulur? 

   Cavabını isə belə açıqlamaq olar:- İnsan bu dünyada müsafirdir. Dünya imtahan dünyasıdır, 

bu həyat bir çox sınaq və imtahanlarla doludur. Başlıca imtahan ünsürlərindən biri də 

övladlarımızdır. Övladlar insan üçün tamamilə fərqli bir nemət və fərqli bir imtahandır. 

   Unutmamaq lazımdır ki, övlad Allahın insana verdiyi bir əmanətdir və hər bir valideyn onu 

göz bəbəyi kimi qorumağa çalışmalıdır. Əgər ona düzgün qayğı göstərilərsə, sevgi və 

məhəbbətlə yanaşılarsa, gözəl tərbiyə verilərsə və başqalarına faydalı insan olaraq yetişdirilərsə, 

onunla bağlı imtahan qazanılmış olar. Lakin  uşağı valideyin sevgisindən , qayğısından və s. 

məhrum edərsə bu imtahanda uduzmuş olar. (Əraf, 7/190) 

Başqa bir ayədə isə övlad dünya malı ilə birlikdə imtahan ünsürü olaraq zikr edilmişdir: 

“Həqiqətən, mal-dövlətiniz və oğul-uşağınız (sizin üçün) ancaq bir imtahandır. Ən böyük 

mükafat (Cənnət) isə Allah dərgahındadır!” (Təğabün, 64/15) 

   Ayələrə nəzər saldıqda görürük ki, hər şeydə Allahın razılığını axtarmaq və Ona yönəlmək 

çox əhəmiyyətlidir. Həyatını bu istiqamətdə davam etdirənlər imtahanı qazanarkən, digərləri isə 

o bir tərəfdə, Axirət yurdunda əliboş qalacaqlar.  

     Həmçinin bu dünyada da Rəbbini unudaraq öz döğma övladlarını atanlar, tez-tez incidənlər, 

ona mərhəmət göstərmədən təhqir edənlər, fiziki cəza verənlər adətən bunun əksi ilə qarşılaşır 

və dünyaları başlarına yıxılır. Əldə olan bütün nemətlər kimi övladımıza da Allah Təalanın bizə 

verdiyi əmanət kimi baxılmalıdır. Rəbbimizin bəxş etdiyi digər nemətlərlə birlikdə, ailə 

üzvlərinə də sahib çıxmalı və bu dəyərli əmanətə xəyanət edilməməlidir. 

       İslam dini uşaqlarla əlaqəli ana-atanın üzərinə dörd mühüm vəzifə yükləmişdir: gözəl ad 

qoymaq; öz hərəkətləri ilə uşaqları sıxıntıya salmamaq, yaxşı təhsil vermək; vaxtı gələndə 

evləndirmək və ya ərə vermək. Bu vəzifələri çox yaxşı dərk etmək lazımdır. Çünki bu vəzifələr 

bütöv bir ömrü əhatə edir. Buna görə həkimlərin beşikdəki körpəyə qida cədvəli tətbiq etdikləri 

kimi, ana-ata da uşaqlarının yaş və idrak səviyyələrinə görə onları sağlam  psixoloji durumda 

böyütməli, təhsilinə diqqət yetirməlidir. Onun evlənmə yaşı gəldikdə isə həyat yoldaşını 

seçmədə rəhbər olmalı, yol göstərməlidir. Rəsulullahın (s.ə.s) tövsiyyəsini əsas almalı, həyat 

yoldaşını seçərkən sərvəti, gözəlliyi və soyu deyil, seçimdə dini həyatı, mənəvi saflığı və gözəl 

əxlaqı birinci amil olaraq qəbul etməlidir. 

      Uşağı tərbiyə etmə mövzusunda da onunla aradakı pərdəni saxlamaq mühüm əsaslardan 

biridir. Bir tərəfdən təmkin və ciddilik mühafizə edilərkən, digər tərəfdən onun sevinc və 

kədərini paylaşmaq da çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan istər öz uşaqlarımız olsun, istərsə 

tərbiyə etmək üçün bizə etibar edilmiş uşaqlar olsun, onların yaxşı tərbiyə almalarını istəyiriksə, 

onlarla aramızdakı məsafə daim qorunmalıdır. Heç vaxt uşağın incə qəlbi tərbiyəçi tərəfdən 

qırılmamalıdır. 

     Uşaqlar kiçik yaşlarından özlərini kiməsə bənzətməyə çalışır, daim özünə ideal prototip 

axtarma ehtiyacını hiss edir. Əsasən ana-ata uşağın nümunə olaraq seçdiyi insanlardır. 

Böyüdükcə öz ailəsində axtardığı ideal modeli tapa bilməyən uşaq kənara yönəlir. Bu da onun 
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mənəvi dünyasında ziddiyyətlərə səbəb olur. Axtardığı idealı ailəsində tapan uşaq isə xoşbəxt 

və dinc bir həyat yaşayır. 

   Müşahidələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, zor gücünə verilən tərbiyə heç zaman 

səmərə vermir. Bir çox ailələrdə valideyinlər övladlarına qarşı sərt cəza tədbirərinə əl atırlar. 

Bəzi ailələrdə uşaqları ana və ya ata ilə qorxudurlar. Artıq belə ailələrdə ata- ana sevgisi yox 

dərəcəsində olur və uşaqlarda qorxu hissi yaranır. Bəzən onlara fiziki cəza tətbiq edirlər. Fiziki 

cəzanı tətbiq edən valideyn uşağa təkcə fiziki deyil, həm də psixi zədə yetirir. Psixoloji 

tədqiqatlar göstərir ki, artıq yeniyetməlik dövründə uşaqların mənlik şüuru inkişaf edir, onlar 

özlərini bir şəxsiyyət kimi yüksək qiymətləndirir, öz ləyaqət və şərəflərini bütün aydınlığı ilə 

başa düşürlər. Buna görə də uşaqları qətiyyən döymək olmaz. Uşağı döymək, onu təhqir etmək, 

ləyaqətini alçaltmaq onun şəxsiyyətini tapdalamaq deməkdir. Uşağı mütəmadi olaraq 

danlamaq, utandırmaq və ya hədələmək qadağandır. 

Valideyinlər  övladlarını daim tənbeh etməklə həm  özlərindən uzaqlaşdırır, həm də  acı 

nəticələrin yaranmasına  səbəbkar olurlar. Fiziki cəzalara məruz qalan  uşaqlarda mənfi 

xüsusiyyətlər meydana çıxır. Onlar kobud, aqressiv və qəzəbli olurlar. Belə uşaqların qəlbində 

olan incə duyğular, həssas münasibətlər məhv olur.        

    Valideyinlər övladlarını yerli – yersiz tənbeh etməklə  onları məcazi mənada itirirlər.  

Valideyin qayğısından məhrum uşaqlar cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilmirlər. Ruh düşkünlüyü, 

aqressivlik , özünə qapılmaq kimi hallar  baş verir. Bütün bu proseslər  uşaqların gələcək 

həyatına travmalar vurur. Valideyinləri tərəfindən əzilən, üzülən, daima qorxu içərisində 

yaşayan uşaqlar adətən yüksək mövqe qazana bilmirlər, özlərini tənha hiss edirlər, özlərinə  

inanmırlar. Çox zaman isə valideyinlərinin buraxdığı səhvləri təkrar edirlər. Bu isə cəmiyyətdə 

müvəffəqiyyətsiz tərbiyə olunmuş uşaqların sayının artması deməkdir. Bu isə ailənin problemi, 

cəmiyyətin problemi, uşaqların yaxınlarının problemi deməkdir. 

Valideyinlər  bilməlidir ki, övladından yüksək tərbiyə, hörmət gözləyirsə, ilk növbədə  özü 

övladına bu keyfiyyətləri göstərməlidir. Valideyin övladını düzgün tərbiyə etmək istəyirsə 

səmimiliklə tələbkarlığı yanaşı şəkildə həyata keçirməlidir. Övladına kobud, aqressiv, 

mərhəmət ğöstərmədən yanaşan valideyinlər bilməlidir ki, onun belə bağışlanılmaz hərəkətləri 

övladın qəlbində ona qaqrşı elə bir buz qatı yaradacaqdır ki, o buz qatı daha  əriməyəcəkdir. 

Övlad səmimi, xoşxasiyyət valideyin gördükdə kaş mənim də atam və ya anam belə olardı, deyə 

köks ötürəcəkdir. 

Valideyin övladına sevgi, məhəbbət, güvən, inam vermirsə, övlad tədricən ailədən və evdən 

uzaqlaşır. Artıq o valideyin ozü bilə- bilə öz övladını itirir. Bu isə bir ailənin dağılması, məhv 

olması deməkdir. 

     Sosioloqların dediyi kimi bəzi valideyinlər övladlarına öyuncaq kimi yanaşırlar. “ Səndən 

adam olmaz”, “ Əlindən heç nə gəlmir,” Sənin bildiyin heç nə yoxdur”və s. bu kimi kobud 

davranışlarla övladlarını özlərinə rəqib kimi yetişdirirlər. Bu isə valideyin – övlad 

münasibətlərinin bitməsi deməkdir. Zaman keçdikcə, bu münasibərlər daha da pisləşir, incəlir, 

qırılır, qopur, sonu bilinməyən  xoşagəlməz hadisələrlə nəticələnir. Ata və ana arasındakı 

münaqişələr, ailədaxili problemlər və s. bu kimi digər təzyiqlərlə üzləşən uşaqlar həm fiziki, 

həm də mənəvi cəhətdən bitib – tükənirlər.( 1. 4) 
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Ailədə  yaranan gərgin vəziyyət də uşaqların həyat fəaliyyətinin mühüm bir sahəsini təşkil edir. 

Onlar öz ailələrində özlərini narahat hiss edirlər. Gərginlik içərisində yaşayırlar. Ailə üçün 

gözlənilməz olan hər hansı bir hadisə ailənin narahatlığına səbəb olur. Bu öz-özlüyündə deyil, 

bəzən ər–arvad və yaxud valideynlər–uşaqlar arasındakı münasibətlər vasitəsilə yaranır. Ərlə 

arvad arasındakı münasibətlər möhkəm olanda hətta təsadüfən baş verən xoşagəlməz hadisə 

ailəni əslində sarsıda bilmir: ata – ana dərdi birlikdə çəkir, ailə üçün ən çətin olan anda bir–

birlərinə həyan olurlar. Ailə münasibətləri möhkəm olmadıqda isə heç kəsin gözləmədiyi halda 

bu və ya digər xoşagəlməz hadisə ər–arvadı nəinki yaxınlaşdırmır, əksinə, bir–birindən daha da 

uzaqlaşdırır. Onlar bir–birini günahlandırmağa, təqsiri bir–birinin üstünə atmağa başlayırlar. 

Söz-söhbət, qanıqaraçılıq günlərlə davam edir. Ailə üzvlərinin xoş ovqatı ərlə arvadın, 

valideynlərlə uşaqların, uşaqlarla uşaqların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakteri ilə müəyyən 

olunur və bilavasitə onları əks etdirir. Əgər ərlə arvad bir – birinə rəğbət bəsləyirsə, hörmət 

edirsə, qəlbən yaxındırlarsa, ailədə xoş ovqat olur. Bu keyfiyyətlərdən hər hansı birinin 

olmaması və ya əks keyfiyyətə çevrilməsi, ər–arvad münasibətlərində soyuqluq yaradır. Ər –

arvad arasında hətta ötəri bir narazılıq əmələ gələn kimi ailənin ovqatı da bu və ya digər 

dərəcədə dəyişir. Ən çox əziyyət çəkən isə övladlar olur. 

 Mütəxəssislər hesab edir ki, valideyin – övlad münasibətlərinin yaxşı olmasını arzulayan 

valideyinlər bilməlidir ki, onlar övladlarına dost- yoldaş olmasalar, onları tez- tez yerli- yersiz 

danlasalar, onlar arasında hörmət, məhəbbət, qarşılıqlı anlaşma, güvən hissi olmayacaqdır. 

Valideyinlər öz problemlərini övladlarına tam səmimi şəkildə anlatsalar uşaq ondan çəkinməz 

və o da öz problemini onunla bölüşər. Övladların düzgün tərbiyə olunması hər bir valideyin 

üçün çox önəmlidir və vacibdir. 

Valideynlər ilk gündən öz uşaqlarında düzgün adət və vərdişlər formalaşdıra biliblərsə, uşaqlar 

bircə sərt baxışdan səhvlərini anlayacaq, yaxşı işi ilə "günahlarını” yumağa çalışacaqlar. 

Tutduğu əməllərə görə uşaqlarla elə söhbətlər aparılmalı, onlara elə təsir göstərilməlidir ki, o 

həmin  yanlış hərəkətin valideynlərə, ailənin şərəfinə, nüfuzuna, ümumiyyətlə, cəmiyyətə nə 

kimi zərər vurduğunu şüurlu surətdə dərk etsin, öz hərəkət və davranışına düşüncəli nəzarət 

etsin. Bunun üçün isə valideynlər, ilk növbədə, tərbiyənin məqsədini aydın təsəvvür 

etməlidirlər. 

A.S.Makarenko göstərirdi ki, bəzi ailələrdə bu məsələyə daim etinasızlıqla yanaşırlar: 

valideynlər və uşaqlar sadəcə bir yerdə yaşayırlar, onlar ümid edirlər ki, hər şey öz-özünə 

qaydaya düşəcəkdir. Belə valideynlərin nə aydın məqsədi, nə də müəyyən proqramı olur. 

Əlbəttə, belə hallarda tərbiyənin nəticəsi də həmişə təsadüfi olur və çox vaxt valideynlər sonra 

təəccüb edirlər ki, nə üçün onların maraqları korlanmışdır. 

 Əziz valideyinlər, uşaqları tərbiyə etmək vacibdir. Amma onlarla qəddarcasına və kobud 

şəkildə rəftar etmək olmaz. Dünyanın ən əvəzedilməz varlığı olan övladlarınıza qarşı səbirli və 

mehriban olun. Onları  sevin, əzizləyin və dəyərləndirin. Balaca ürəklərinə qəm- kədər 

doldurmayın.  Razi olmayın ki, onlar sizin buraxdığınız səhvlərin acısı ilə yaşayıb,  qəm 

çəksinlər. 

   Sosioloqlar deyir: “ Övladların fikirlərinə hörmətlə yanaşın. Onların hər bir fikrinə diqqətlə 

qulaq asın və önəm verin. Onları qıcıqlandırmağa çalışmayın. Məsləhət verərkən öz fikirlərinizi 
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onlara mədəni şəkildə çatdırın. Onların hər bir hərəkətinə tez- tez müdaxilə etmək düzgün 

deyil”.   

Valideyinlərin ailələrində yaratdıqları xoşagəlməz halların aradan qaldırılması  vacib şərtlərdən 

biridir. Depresiyadan əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli yolları haqqında səy 

göstərilməlidir. Öz məsuliyyətsizliyinin acı nəticələrini övladlarına yaşadan valideyinlərlə həm 

pedaqoji, həm də psixoloji mövzularda söhbətlər aparılmalıdır. Valideyinlərin məsuliyyətsizliyi 

nəticəsində övladlarının sağlamlığına, psixologiyasına və gələcək həyatına vurulan travmaların 

səbəblərinin aradan qaldırılması yolları haqqında düşünmək lazımdır. Zaman göstərir ki, həyata 

sonsuz eşq ilə bağlanan uşaqlar öz valideyinlərinin diqqəti və qayğısı sayəsində həyatda 

müvəffəqiyyət əldə edirlər. Valideyin məhəbbətinin övlad üçün  nə qədər dəyərli olduğu qarşıya 

məqsəd qoyularsa yaranan problemlərin həllinə müsbət təsir göstərmiş olar. Övladlarla 

mülayim davranmaq haqqında müəyyən təkliflər hazırlamaq müsbət səmərə verər.  

 

XÜLASƏ 

Valideyin qayğısından məhrum uşaqlar cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilmirlər. Mütəxəssislər 

hesab edir ki, valideyin-övlad münasibətlərinin yaxşı olmasını arzulayan valideynlər bilməlidir 

ki, onlar övladlarına dost-yoldaş olmasalar, onları tez-tez, yerli-yersiz danlasalar onlar arasında 

hörmət, məhəbbət, güvən hissi olmayacaqdır. Valideyinlər öz problemlərini övladlarına tam 

səmimi şəkildə anlatsalar uşaq ondan çəkinməz və o da öz problemini onunla bölüşər. 

Valideyinlər övladlarını yerli-yersiz tənbeh etməklə onları məzazi mənada itirirlər. 

     Uşaqların valideyin üçün bir imtahan vəsiləsi olduğunu deyirlər. Bununla nə nəzərdə tutulur? 

   Cavabını isə belə açıqlamaq olar:- İnsan bu dünyada müsafirdir. Dünya imtahan dünyasıdır, 

bu həyat bir çox sınaq və imtahanlarla doludur. Başlıca imtahan ünsürlərindən biri də 

övladlarımızdır. Övladlar insan üçün tamamilə fərqli bir nemət və fərqli bir imtahandır. Ana 

üçün bu imtahan hamiləlik dövrünün ilk günlərindən başlayır. Sonrakı dövrlərdə onu bəzən 

çiynində, bəzən qucağında yenə də ana daşıyır. Gecələr övladından ötrü yuxusuz qalır. Onun 

sağlam böyüməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. 

     Unutmamaq lazımdır ki, övlad Allahın insana verdiyi bir əmanətdir və hər bir valideyn onu 

göz bəbəyi kimi qorumağa çalışmalıdır. Əgər ona düzgün qayğı göstərilərsə, sevgi və 

məhəbbətlə yanaşılarsa, gözəl tərbiyə verilərsə və başqalarına faydalı insan olaraq yetişdirilərsə, 

onunla bağlı imtahan qazanılmış olar. Lakin  uşağı valideyin sevgisindən , qayğısından və s. 

məhrum edərsə bu imtahanda uduzmuş olar. 

      Valideyinlərin ailələrində yaratdıqları xöşagəlməz halların aradan qaldırılması vacib 

şərtlərdən biridir. Depresiyadan əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli yolları haqqında 

səy göstərilməlidir. Öz məsuliyyətsizliyinin acı nəticələrini övladlarına yaşadan valideyinlərlə 

pedaqoji və psixoloji mövzularda söhbətlər aparılmalıdır. Valideyinlərin məsuliyyətsizliyi 

nəticəsində övladlarının sağlamlığına və gələcək həyatına vurulan travmaların səbəblərinin 

aradan qaldıırılması haqqında düşünmək lazımdır. Övladlarla mülayim davranmaq haqqında 

müəyyən təkliflər hazırlanmalıdır. 
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ABSTRACT 

Children without parental care cannot find their place in society.  Experts believe that parents 

who want a good parent-child relationship should know that if they do not be friend with their 

children and often scold them, there will not have the respect, affection, and love between them. 

When parents express their concerns to their children in a sincere manner, the children do not 

hesitate to share their problems with the parents. Parents lose their children figuratively by 

punishing them irrelevant. 

It is told that that children are a means of testing for the parents. What does that mean? 

The answer can be explained as follows: Man is a guest in this world. This world is the 

world of exams,this life is full of many trials and exams. One of the main exam elements is our 

children. Children are a very different blessing and a different test for man. This exam for the 

mother begins with the early days of pregnancy. In later times, the mother still carries her 

children sometimes on her shoulder, sometimes in her arms. She is sleepless at night for her 

children. She does her best for the children’s healthy growth. 

We should not forget that children are a trust that Allah gives to man, and every parent 

should try to protect them. If they are properly cared for, treated by love and affection, well-

nurtured and trained to benefit others, tests about them  will be won. However, if the children 

are deprived of parental love and care, parents will lose this exam.  

One of the most important prerequisites is the elimination of unpleasant situations created by 

parents in their families. Efforts should be made to find solutions to the problems of children 

suffering from depression. Talks on pedagogy and psychology should be held with parents who 

experience the painful consequences of their irresponsibility to their children. As a result of the 

irresponsibility of the parents, it is necessary to think about the elimination of the causes of 

traumas to the health and future life of their children. Some suggestions on how to be gentle 

with children should be developed. 
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XX ƏSRİN 70-80 - Cİ İLLƏR 

EPİK ŞEİRİNDƏ EL MÜDRİKİ OBRAZI 

THE CHARACTER OF PEOPLE’S WISE MAN IN THE EPIC POET 

70-80S OF THE XX CENTURY

Aygün QASIMOVA 

AMEA Nizami Gəncəvi Adına Ədəbiyyat İnstitutu 

“Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatı Və Yazılı Abidələr”  Şöbəsinin Kiçik Elmi İşçisi 

ÖZET 

Folklor səciyyəsi daşıyan simvolik müdrik qoca obrazı özünəməxsus sənətkarlıqla 

işlədilən surətlər silsilələrindəndir. Şair bu səpkidə  olan əsərlərində müdrikliyin fəlsəfəsini, 

həyati gücünü canlı insanlarla, təbiətlə ünsiyyətin ümumi axarında izləməyə çalışır, doğma elat 

həyatının təsvirində, adət-ənənələrdə, xeyir-şərdə bu obraz xalqa işıq və nicat yolunu göstərən 

bir ağsaqqal kimi təsvir olunur. 

Poeziyada elat həyatının, məişət tərzinin etnoqrafik cizgilərlə canlandırılması, hər şeydən 

əvvəl, milli-mənəvi yaddaşa maraq və münasibətin tamamilə fərqli bir mərhələdə davam və 

inkişafını əyani şəkildə  təsdiqləyir. Belə bir yaradıcılıq axtarışları yaşlı nəslin 

nünayəndələrindən xalq şairi Osman Sarıvəllinin, əlli-altmışıncı illərdə ədəbiyyata gələn 

şairlərdən Qasım Qasımzadənin, İslam Səfərlinin, Hüseyn Arifin, Məmməd Arazın, Musa 

Yaqubun, Məstan Günərin,  Hüseyn Kürdoğlunun, Məmməd İsmayılın, Məmməd Aslanın, 

Dilsuzun silsilə şeirlərində nəzərə çarpan başlıca keyfiyyət göstəricilərindəndir.  

Osman Sarıvəllinin “Gətir, oğlum, gətir!” silsiləsində el müdriki, el ağsaqqalı, elat 

adamı şairin özüdür. O özünün bütün hərəkət, davranış və düşüncələri ilə elat həyat tərzini 

təmsil edir. 

Osman Sarıvəlli yaratdığı simvolik el müdriklərini  aşığı, qoca bağbanı, həyatın, çöl-

bayırın ağır sınaqlarını görmüş yapıncılı nuranə çobanı, nəvələrinə oxşayıb nağıllar söyləyən 

başı kəlayığılı  ağbirçək nənəni elə bil birbaşa folklor dünyasından çəkib gətirir. 

Şair Qasım Qasımzadənin  bütövlükdə Azərbaycan anasını təmsil etmək məqsədi ilə 

yaratdığı konkret obrazla-ana vasitəsilə elat həyatına, mənəviyyatına məxsus  rəmzi-məcazi 

detalları və nüansları qabartmağa nail olur. 

 Folklor səciyyəsi daşıyan simvolik müdrik qoca obrazı Məmməd Arazın epik irsində 

müdrikliyin fəlsəfəsini, həyati gücünü canlı insanlarla, təbiətlə ünsiyyətin ümumi axarında 

izləməyə çalışır, doğma elat həyatının təsvirində, adət-ənənələrdə, xeyir-şərdə bu obraz xalqa 

işıq və nicat yolunu göstərən bir ağsaqqal kimi təsvir olunur. 

Məstan Günərin yaratdığı “ana” obrazı onun öz doğma anası kimi həm də folklor 

obrazını, bir qədər obrazlı desək, folklor anasını gözümüz önündə canlandırır.  

Bu mərhələnin poetik axtarışlarında xalq həyatını bütün etnoqrafik cizgiləri ilə 

canlandırmaq, əmək və məişət tərzini, əkin-biçin qayğılarını, təsvir edən  nümunələrdə bunu 

aydın şəkildə görmək mümkündür. 

Açar sözlər: Şifahi xalq ədəbiyyatı, el müdriki, obraz, poeziya, epik şeir, simvol 
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ABSTRACT 

A symbolic wise old man with a folklore character is one of a series of original 

craftsmanship. The poet in such works of poetry trying to track the overall flow in philosophy 

of wisdom, communication with the living people and the nature, in the description of native 

life, in the traditions, in the good and evil, described as an elder giving light and a way of 

salvation to the people.  

In the poetry completely confirms the elat life and home style revival with ethnographic 

cartoons, first of all continues and develops at a completely different stage of interest and 

attitude to national-moral memory. Such a creative search is one of the key quality indicators 

in the series of poems by folk poet Osman Sarıvalli, by poets who came to literature in the fifties 

and sixties as Gasim Gasimzadeh, Islam Safarli, Huseyn Arif, Mammad Araz, Musa Yagub, 

Masdan Guner, Huseyn Kurdoglu, Mammad Ismail, Mammad Aslan.  

In the series as “Take it my son, take it!” Osman Sarivalli was himself in character as 

people’s wisdom and elder, elat human. He represents the etal lifestyle with all his actions, 

behavior and thoughts. 

Osman Sarıvalli seems like drawing wise man ashugs, elder gardener, shepherds who 

have faced severe trials of life and the outdoors directly from the world of folklore.  

Poet Gasim Gasimzade as a whole represent the mother of Azerbaijan through a specific 

image created by the mother character belongs to the life and spirituality of the nation achieves 

to replicate symbolic and figurative details and nuances.  

Symbolic wise old man with folklore character in the epic legacy of Mammad Araz 

wisdom of philosophy and vitality trying to follow in the general flow of communication with 

living people, nature, in the description of native life, traditions, good and evil, this character is 

imagined as an elder giving light and a way of salvation to the people. 

The "mother" image created by Mestan Guner, revives as her own mother in folkloric 

character in front of our eyes. 

In poetic searches of this stage reviving people's lives with all their ethnographic cartoons, 

their labor and lifestyle, their care in field cropping this can be clearly seen in the examples that 

illustrate it. 

Keywords: oral folk literature, people’s wide man, character, poetry, epic poem, 

symbol 

 

 

Xalq həyatının, adət-ənənəsinin, məişət tərzinin və əmək məşğuliyyətinin elə 

səhnələri və məqamları var ki, onlar milli-mənəvi yaddaşın etnoqrafik cizgilərini bütün tərəfləri 

ilə şifahi xalq yaradıcılığının çeşidli ədəbi növ və janrlarında öz bədii ifadəsini tapır. Bu 

baxımdan folklorda özünə yer alan ədəbi-bədii nümunələr yalnız bu istiqamətdə müəyyən bilgi 

və məlumat verməklə öz vəzifəsini  məhdudlaşdırmır,  o həm öz zamanında həm də özündən  

qərinələrlə, əsrlərlə sonra gerçəkləşdirilən  ədəbi təcrübəyə də əsaslı və güclü şəkildə təsir 

göstərir.  Bu cəhət daim mövcud  olan ədəbi dövriyyə və hərəkatın fasiləsizliyini folklordan 

adlayan  milli-tarixi enerji ilə təmin  edir və bu səbəbdən təkamül və inkişaf anlamında mühüm 

dəyər və əhəmiyyət daşıyır.  

Məlum olduğu kimi, xalqın, etnosun həyat və məişətinin dağ, aran, köç-binə, təsərrüfat 
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işinin incəlikləri yalnız ekspedisiyalar nəticəsində əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələri 

ilə özünün tarixən mövcud olan bir dövrünün mənzərəsi barədə müəyyən təsəvvür yaratmır. 

Belə bir xüsusiyyəti söz sənətinin, məxsusi olaraq ağız ədəbiyyatının bir çox xarakterik 

nümunələrində də izləmək mümkündür. Burada sadəcə olaraq istedad səviyyəsindən irəli gələn 

ifadə üsulunun və icra mexanizminin  keyfiyyət göstəriciləri fərqli görüntülər yarada bilər. 

Bu baxımdan poeziyada elat həyatının, məişət tərzinin etnoqrafik cizgilərlə 

canlandırılması, hər şeydən əvvəl, milli-mənəvi yaddaşa maraq və münasibətin tamamilə fərqli 

bir mərhələdə davam və inkişafını əyani şəkildə  təsdiqləyir. Belə bir yaradıcılıq axtarışları yaşlı 

nəslin nünayəndələrindən xalq şairi Osman Sarıvəllinin, əlli-altmışıncı illərdə ədəbiyyata gələn 

şairlərdən Qasım Qasımzadənin, İslam Səfərlinin, Hüseyn Arifin, Məmməd Arazın, Musa 

Yaqubun, Məstan Günərin,  Hüseyn Kürdoğlunun, Məmməd İsmayılın, Məmməd Aslanın, 

Dilsuzun silsilə şeirlərində nəzərə çarpan başlıca keyfiyyət göstəricilərindəndir. Osman 

Sarıvəllinin “Gətir, oğlum, gətir!” silsiləsində ömrün geridə qalan anları, doğma yerlərin, 

kənd həyatının, onun axar-baxarlı təbii mənzərələrinin, sazlı-sözlü ağır məclislərinin 

xatırlanması baxımından yaddaqalan bədii lövhələrdir. 

Şeirdə poetik mühakimə ilk misralarda ümumi səciyyə daşısa da, az sonra bu birbaşa 

mətləb və ideyanın üzərində cəmləşir, şair öz uşaqlığı, böyüyüb boya-başa çatdığı doğma kənd-

elat həyatı ilə oğlunun doğulduğu şəhəri müqayisə edir. Bu müqayisədə kəndə məxsus adət-

ənənə ilə şəhər məişət tərzinin özünəməxsusluğu qarşılıqlı şəkildə-bütün təzadları və 

ziddiyyətli tərəfləri ilə bədii ədəbiyyat müstəvisinə  çıxarılır, belə bir yanaşma  nəticə etibarilə 

qətiyyən bir tərəfin digər tərəfdən üstünlüyü və idealizə olunmasına gətirib çıxarmır, əksinə,  

üz-üzə-gətirilən mənzərə  bədii  tablolar xalq ruhunun zəngin ovqatını yarada bilir: mövzuya 

obyektiv yanaşmanın özü zəmin yaradır: 

Mən kənddə doğuldum, sən də şəhərdə, 

Sən beşikdə yatdın, mən də yəhərdə. 

Yatdım boz otlaqda boz dovşan kimi!... 

Gözümüz dünyaya açılan kimi. 

Mən çomaq götürdüm, sən kağız, qələm, 

Çomaq bir aləmdir, qələm bir aləm (6, 123-124). 

 

Bu misilsiz poetik örnəkdə el müdriki, el ağsaqqalı, elat adamı şairin özüdür. O özünün 

bütün hərəkət, davranış və düşüncələri ilə elat həyat tərzini təmsil edir. 

Şair oğlunu özünün dünyaya göz açdığı doğma yerlərə aparmaqla əslində bu təbii 

özünəməxsusluğu və koloriti bütün miqyası ilə canlandırmağa çalışır. Kürboyu mənzərələr, 

tarixi Sınıq körpü, Xram çayının füsunkar gözəlliyi ilə üzbəüz qalan qonağın keçirə biləcəyi 

düşüncə və təəssüratlar son dərəcə inandırıcı şəkildə təsvir edilir. Şair  bir çox məqamlarda 

lirik epik ricətlərə çıxaraq təbiətdə baş verən hadisələrlə real həyatdakı gerçəklikləri qarşı -

qarşıya gətirərək yadda qalan ibrətamiz  mülahizə və fikirlər irəli sürür.  

Doğma elat həyatına məxsus xüsusiyyətləri canlı xalq danışıq dilinə, folklor koloritinə  

uyğun bir tərzdə gerçəkləşməsi burada özünü açıq-aydm göstərməkdədir. Bu, hər şeydən 

əvvəl, silsilədə folklor simvolikasına məxsus özünüifadə üsullarından yetərincə istifadə 

olunduğunu  diqqət yetirməsi ilə bağlıdır. 

Şairin bir yaz axşamı çinarın dibinə toplaşan elat insanlarını – dünyagörmüş qocaları,  

kənd ağsaqqallarını, ağbirçək nənələri, eləcə də gənc oğlan və qızları saz-söz məclisinə  dəvət 
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edərək  aşığın söylədiyi və onların dinlədikləri nağıllara, dastanlara, orada nəql olunan  müdrik 

əhvalat və mətləblərə bir ibrət dərsi kimi yanaşması yadda qalan səhnələrlə canlandırılır. 

Əslində aşığın danışdığı nağılda iştirakçı özü şeirin qəhrəmanıdır və  başına gələn vahiməli 

olaylardan  onu xilas edən də folklor düşüncəsindəki mifik obrazlar kimi səciyyələndirilən 

surətlərdir. Bu surətlər içərisində göydən nazil olan mələk, Humay quşu qəhrəmanı əjdahaların, 

qaplan və pələngin əlindən alan xilaskar kimi xeyirxahlığı, nəcib keyfiyyətləri təmsil edən 

qüvvələr kimi təsvir edilir ki, bu da folklorda simvolizə olunmuş obrazlarla tamamilə 

səsləşmənin real əlamətlərini görüntüyə gətirir. Burada tilsimlərin açılmasında, qəhrəmanın 

nicat yolunun tapılmasında iştirak edən qüvvələrin rəmzi-mifoloji xarakteri də nağıl 

məzmununu və bütöv strukturunu yetərincə xatırladır. 

Nağıl dünyasının özəllikləri, söyləyici aşıq-sənətkarı elat ruhunun dərin bilicisi kimi el-

oba içərisində böyük nüfuz sahibinə çevrilməsi, sadə adamların saza mehir və məhəbbəti milli 

özünəməxsusluğun, xəlqi koloritin canlandırılmasında mühüm rol oynayır.  

Sazın xalqın dərd-sərinin, istək və arzularının tərcümanı kimi yüksək dəyərləndirilməsi 

bu mənada təsadüfi xarakter daşımır. Şair sazın simlərində bir xalqın ruhi-mənəvi dünyasına 

məxsus ən incə mətləblərin hifz olunduğunu, milli azadlıq və istiqlal mücadiləsinin cəng və 

döyüş səhnələrinin yuva qurduğunu belə dilə gətirir: 

Onda “Kərəmi” var, onda “Cəngi” var, 

Hər simdə bir əsrin öz ahəngi var. 

Titrəyən hər ağ sim, cınlayan hər səs, 

Hər şirin zəngulə, hər şirin nəfəs. 

Bizə yadigardır əcdadımızdan, 

Ellərin qəlbindən qopduğu zaman. 

O bəzən yüksəlir, bəzən alçalır, 

Hər pərdə bir dövrün dərdini çalır...     

Xalqın əzəməti, fikri, xəyalı.     

  Onun hissi, zövqü, ağlı, kamalı.     

  Sanma bir qılıncda, bir hünərdədir,    

  Onlar bu sazlarda, bu sözlərdədir!” (6, 127). 

 

 Elat həyat tərzini  dərindən bilən Osman Sarıvəlli qələmə aldığı poetik lövhələrin 

içərisində yaratdığı simvolik el müdriklərini  aşığı, qoca bağbanı, həyatın, çöl-bayırın ağır 

sınaqlarını görmüş yapıncılı nuranə çobanı, nəvələrinə oxşayıb nağıllar söyləyən başı kəlayığılı  

ağbirçək nənəni elə bil birbaşa folklor dünyasından çəkib gətirir. El adətləri, toy mərasimləri 

ilə bağlı səhnələrdə - cıdır yarışmasında qalib gələn gəncin aldığı nəmər etnoqrafik - milli 

ənənələri göz önündə canlandıran bu səhnələrin folklorla bağlı məqamları  sözügedən silsilə 

boyu xarakterik cizgi və  poetik boyalara köçürülür.  

Şair Qasım Qasımzadənin  bütövlükdə Azərbaycan anasını təmsil etmək məqsədi ilə 

yaratdığı konkret obrazla-ana vasitəsilə elat həyatına, mənəviyyatına məxsus  rəmzi-məcazi 

detalları və nüansları qabartmağa nail olur. Bu mənada “Anamgildədir” adlı qoşma özünün 

məna və məzmun səciyyəsi ilə seçilir. Şeirin ilk bəndləri ömrün geridə qalan anlarını, uşaqlıq 

çağlarının xatirələrini göz önündə canlandırmaqla bərabər, həm də el-oba, doğma yurd-yuva 

haqqında səmimi söhbət açır:   

Şirinli-acılı ömür keçmişəm,  
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Yaxşını, yamanı görüb seçmişəm,  

Evli-eşikliyəm, var işim-peşəm...   

Uşaqlıq həsrəti anamgildədir (5, 247). 

 

Şeirin son bəndləri el-oba həyatının özəllikləri, yaxın və doğmaların hərarətli nəfəsi ilə 

işinən ev-eşiyin, doğma yurd-yuvanın üstünlüyü yadda qalan detallarla canlandırılır: 

Qızına bilmirik oduna qazın 

Havası isinmir otağımızın.  

İndi duyuram ki, ocağımızın  

Közü-hərarəti anamgildədir (5, 248). 

 

Məmməd Arazın poeziyasında “müdrik qoca” obrazı təbiətlə, canlı aləmlə əlaqə və 

münasibətdə təsvirə gətirilən surətlər sırasında mühüm yerlərdən birini tutur. Şair bəzən özünün 

çatdırmaq istədiyi bir çox mətləbləri bu simvolik obrazın üzərində cəmləşdirir, onun vasitəsilə 

bir çox ictimai, həyati məsələlərə münasibət bildirməyə nail olur: 

 “Babamın səsi” şeirində ərənlərin gücü, qüdrəti səsin, gülüşün vasitəsilə diqqətə çatdırılır 

ki, bu da dastan və nağıl qəhrəmanlarını xatırladır.  Burada konkret  bir babadan söz açılmır. 

Şairin diqqət önünə çəkdiyi baba bizim hamımızın əcdadı, kökü-köməkçidir. Onun hətta səs-

danışıq tərzində belə nərə dolu ərənliyə, igidliyə, bahadırlığı görən şair əsrlərin uzaqlığından 

gələn saflığı, qüdrəti də  rəmz kimi mənalandırmağı bacarır.  Şeirdə buna dəqiq işarələrin olması 

göz qabağındadır: 

Babamın gur səsi vardı: 

Babam bəzən  

Elə bərkdən danışardı – 

Az qalırdı taxçadakı  

Çıraq sönə. 

Yarpaqlar 

tab gətirməzdi  

gülüşünün 

ləpəsinə ( 1,197-198). 

 

Burada diqqəti çəkən maraqlı bir detal – babanın gur səsi “Koroğlu” dastanındakı dəli 

Koroğlu nərəsinin əlamətlərini də xatırladır. 

Səsin-harayın, Koroğlu nərəsinin düşmən bağrını dələn,  bir milli-tarixi keyfiyyət kimi 

folklor simvolikasından öz başlanğıcını  Məmməd Arazın böyük sənətkarlıqla  yaratdığı 

“Babamın səsi” şeirində özünü qabarıq cizgilərlə  nümayiş etdirməkdədir. 

Xoş gününü  

Əldə qılınc  

At belində sürən igid – 

Gur səslə də, 

Harayla da 

İlkin hasar oldu yada, 

Meşələrin sükutuna 

Batan kəndlər, 
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Dərələrin boğazında  

Yatan kəndlər, 

Nərələrdən qalxmalıydı: 

Bu nərələr  

Basqınlara, 

Silahlanmış azğınlara  

İgidlərin ən birinci qalxanıydı (1, 197-198). 

 

Düşməni lərzəyə salan bu səs-sədanın təbiətlə üzvü vəhdətdə verilməsi folklor 

simvolikası ilə bərabər təbiət rəmzlərindən istifadə üsulları barədə  də əyani təsəvvür 

formalaşdırır: 

Bəzən elə bir nərə də  

Sıldırımlı bir dərədə  

Səda verib min olurdu: 

Qoca dağlar silkələnib  

Düşmən üstə uçulurdu (1,199). 

 

Səsə verilən əzəmi dəyər şeirin sonunda ictimai məna və məzmunla əvəzlənir. Şeir bu 

günün baş verən olaylarına ciddi və sərt bir münasibəti özündə ehtiva edir. Sərt ismarıclar da, 

müraciət və hədəf seçilən tərəflər  də bu günün reallıqları ilə yaxından səsləşir: 

Qoy bu günün düşməni də  

At çapmasın harın-harın; 

Torpaq altda gizlətmişik  

Gur səsini babaların! (1,199). 

 

 Folklor səciyyəsi daşıyan simvolik müdrik qoca obrazı Məmməd Arazın epik irsində də 

özünəməxsus sənətkarlıqla işlədilən surətlər silsilələrindəndir. Şair bu səpkidə  olan əsərlərində 

müdrikliyin fəlsəfəsini, həyati gücünü canlı insanlarla, təbiətlə ünsiyyətin ümumi axarında 

izləməyə çalışır, doğma elat həyatının təsvirində, adət-ənənələrdə, xeyir-şərdə bu obraz xalqa 

işıq və nicat yolunu göstərən bir ağsaqqal kimi təsvir olunur. 

Bu cəhət şairin 1970-1972-ci illərdə və folklor-etnoqrafiya mədəniyyətimizi unudulmaz 

lövhələrlə təmsil edən, qələmə aldığı dərin milli dəyərə malik “Atamın kitabı” poemasında 

özünü daha qabarı büruzə verir.  

Şair poemanı atası İnfil İbrahimova həsr edib. Əslində şair öz doğma atasının şəxsində 

əliqabarlı, işi-gücü əkin-biçində olan, dağların, qayaların, çöllərin, biçənəklərin, qarın, yağışın 

“dilini bilən” bir torpaq adamının  simvolik obrazını yaradır. Əlbəttə, bu obraz heç də şairin 

fərdi-subyektiv düşüncələrini ifadə etmək məqsədi daşımır, əksinə, “ata” burada 

ümumiləşdirilmiş, xalqın arzu və istəklərinə, adət-ənənəsinə, ağrı-acılarına, qayğı və 

müşküllərinə yaxından bələd olan  müdrik bir insanı, rəmzi el ağsaqqalını göz önündə canlandırır. 

Şübhəsiz ki, bu səciyyəvi xüsusiyyətlər şairə konkret bir insanın – fərdin şəxsində təbiətlə, ətraf 

aləmlə təmas və ünsiyyətinin yaddaqalan səhnələrini təsvirə gətirməyə geniş imkanlar açır, onun 

dözüm və dəyanətini həyatın sərt sınaq və imtahanlarından keçirir, məğrur və əyilməz qürurunu 

bütün mənzərəsi ilə görüntüyə gətirir. 

XX əsrin yetmiş-səksəninci illərində təbii və xəlqi ruhun poeziyaya gətirilməsində 
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bənzərsiz istedad nümayiş etdirən Məstan Günərin  bir çox qoşma və gəraylılarında  elat 

həyatının özünəməxsus  xüsusiyyətləri  ən müxtəlif planlarla canlı lövhələrə köçürülür. Həmin 

poetik örnəklərdə kəndin təbiəti,  dağ, yol, bulaq, meşə mənzərələri, sadə  insanların  saf və 

səmimi duyğuları şairanə bir pafosla təsvir olunur: 

Səndən ötrü qəribsədim, 

A saçları yoxsan, anam 

Yaş ötdü, yaşın hökmünə 

Öyrəsən, uyuşan anam. 

 

Yeri taxıllı, tənəkli, 

Zər naxışlı, gül döşəkli. 

Göyü göyərçin bəzəkli, 

Çöllərə  yaraşa anam. 

 

İgidlər ilə ünləşən, 

Şilləsinə papaq düşən. 

Gəliniylə mehriləşən 

Bir az fağırlaşan anam. 

 

Fikirli yatsa gecələr – 

Yuxusunu qatcam əgər. 

Gördüyünü səhər-səhər 

Sulara danışan anam (4,181). 

  

Saçları yovşan anam, çölü taxıllı-tənəkli göyü göyərçin bəzəkli, çöllərə yaşadan anam, və 

s. bu sıradan çoxsaylı folklor əlvanlığı nümayiş etdirən  bu şeirdə əslində Məstan Günər Öz 

anasının simasında bu gözəl mənəvi keyfiyyətləri daşıyan bütün anaları-bizim hər birimizin 

anasını təsvir və tərənnüm edir. Buradakı hər bir portret cizgisi Azərbaycan anasının 

ümumilləşdirmiş obrazını, rəmzi-mənəvi keyfiyyətlərini əsl sənətkarlıq səviyyəsində təqdim 

edir. Şairin şeir boyu bənd-bənd irəliləyən bədii-poetik boyaları nağıl və dastan dünyasındakı 

el analarının unudulmaz obrazı kimi də yadda qalır. Bu baxımdan Məstan Günərin yaratdığı 

“ana” obrazı onun öz doğma anası kimi həm də folklor obrazını, bir qədər obrazlı desək, folklor 

anasını gözümüz önündə canlandırır. Ananın təbiətlə ilahi bir vəhdətdə təsviri Məstan Günərin 

digər şeirlərində də son dərəcə kövrək, və insanı riqqətə gətirən duyğular  oyandırır. Aşağıdakı 

poetik parçalardan bunu bir daha görmək mümkündür: 

Çay üstündə kənd evimiz ağarır,  

Bulud-bulud budaqların içində.  

Sağdır anam hərdən elə bilirəm, 

Axtarıram otaqların işində.  

 

Yaşadardı o taleyin yalqızı, 

Yer də gülü, göy üzündə ulduzu. 

Torpaq yaşıl, çiçək qızıl-qırmızı,  

Köz sağıydı ocaqların içində (4, 211). 
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Göründüyü kimi, bu şeirdə də “Anamın şeir payı”nda olduğu kimi konkretlik və poetik 

ümumilləşdirmə son olaraq rəmzi “folklor anası” obrazını doğura bilmişdir. 

Qoşmada kəndə, elat həyat tərzinə, adət-ənənəsinə məxsus ən xarakterik görüntülər 

canlı və unudulmayan obrazlara çevrilir. Bununla belə ana obrazı yenə də mərkəzdə-diqqət 

önündə dayanır:     

O nəğməkar şən nəğmələr deyərdi, 

Əllərini qızlar suya döyərdi. 

Mavi dağlar bir-birinə dəyərdi    

Durna gözlü bulaqların içində (4, 211).    

 

Elat ruhunu təmsil edən simvolik folklor obrazlarının poeziyaya gətirilməsində də Məstan 

Günərin “Usuboğlu deyərdi” silsiləsində rast gəldiyimiz rəmzi-şərti el aşığı Usuboğlu obrazını 

ayrıca vurğulamaq lazım gəlir. Məstanın həmin silsiləsinə göz gəzdirdikdə Usuboğlunu sadəcə  

ustad bir el aşığı kimi görmürük. O, elin xeyrində, şərində nizam yaradan, mərdliyin, halallığın 

el gözündəki meyarlarını qoruyan və onun yeni nəsillərə təlqin edən igidlik, qəhrəmanlıq, ərlik-

ərənlik keyfiyyətlərini əks etdirən əfsanə və rəvayətləri, əhvalatları, el məsəllərini tez-tez dilə 

gətirən, öz söz-söhbətləri ilə eli-mahalı ayıq-sayıq saxlayan bir söz sərrafı və hikmət bilicisidir: 

 

Orda Yaquboğlu tənha dolanır, 

O el nəğməkarı, el aşığıdır. 

Sağın göz gəzdirir, sola boylanır, 

Qolları sazının sarmaşığıdır   

 

Güllərin açmışdı Usuboğlunun, 

Solda ağ yanırdı, sağda qırmızı. 

Həyatı al-əlvan gülürdü onun,  

Bulaqdan axırdı bağda qırmızı (3, 328). 

 

Usuboğlu obrazı Məstan Günərin poeziyaya gətirdiyi elat həyat tərzini ifadə edən 

mükəmməl bir simvolik folklor obrazıdır. 

 Nümunə kimi gətirilən bu faktlar bir daha onu təsdiqləyir ki, keçən əsrin 60-cı illərindən 

başlayaraq poeziyada el adət-ənənəsinin yaşarı xüsusiyyətlərinə fəal münasibət həm də milli 

koloritin, özünəməxsusluğun bariz bir görüntüsü kimi üzə çıxır,  siyasi-ideoloji yasaqlara 

rəğmən milli ruhun və düşüncənin yaddaşlarda qorunub saxlanılmasına real imkanlar yaradır. 
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XÜLASƏ 

Bu məqalə ingilis dilinin kommunikativ yolla öyrənilməsinin üsulları və metodlarından bəhs 

edir. İngilis dilinin öyrədilməsinin müxtəlif yolları mövcuddur. Ənənəvi üsullardan fərqli 

olaraq, kommunikativ təlim dil strukturundan normalara uyğun şəkildə istifadə etmək 

bacarığının tələbələrə ünsiyyət prosesində aşılanmasını əsas məqsəd kimi irəli sürür. 

Kommunikativ təlimin məqsədlərindən biri də dil istifadəsində səlisliyi inkişaf etdirməkdir. 

Sərbəstlik, ünsiyyət qabiliyyətindəki məhdudiyyətlərə baxmayaraq başa düşülən və davamlı 

ünsiyyət saxladığı zaman meydana gələn təbii dildir. Ünsiyyət qurduqları zaman danışan 

ünsiyyət strategiyalarından istifadə etməli, düzgün, səlist, mənalı, anlaşılan ünsiyyət qurmağa 

çalışmalıdır. Bu gün milyonlarla insan İngilis dilini inkişaf etdirmək və ya övladlarının ingilis 

dilini yaxşı bilmələrini təmin etmək istəyir. İngilis dilini öyrənmək üçün fürsətlər rəsmi təlim, 

səyahət, xaricdə təhsil, habelə media və internet vasitəsilə müxtəlif yollarla təmin olunur. 

Kommunikativ dildə tədris dedikdə bir dilin tədrisi məqsədləri, tələbələrin bir dil öyrənməsi, 

sinifdə öyrənməyə ən yaxşı töhfə verən fəaliyyət növləri, müəllim və tələbələrin rolları ilə 

əlaqəli prinsiplər toplusu başa düşülə bilər. Kommunikativ dilin tədrisi kommunikativ 

səriştənin tədrisi məqsədi daşıyır. Qrammatik bacarıq dedikdə, bir dildə cümlə qurmaq 

qabiliyyətimizi izah edən dil biliklərinə aiddir. Bu, cümlələrin quruluş blokları (məsələn, nitq 

hissələri, gərginliklər, ifadələr, ifadələr, cümlə nümunələri) haqqında biliklərə aiddir və indi 

cümlələr formalaşmaqdadır.. Qrammatik bacarıq dil öyrənmənin vacib bir tərəfi olsa da, bu 

dildə öyrənmə ilə əlaqəli olanların hamısının olmadığı açıqdır, çünki bir dildə cümlələr 

yaratmaq qaydalarını mənimsəməyinmiz və mənalı ünsiyyət üçün  çox önəmli şərtlərdən 

biridir.. Bu, kommunikativ səriştə termini ilə başa düşülən mühüm  qabiliyyətdir. 

Açar sözlər: kommunikativ, səriştə, bacarıq, yaratmaq, tələb, meyar 

Key words: communicative, competence, skill, create, demand, dimension 

 

 

Carl Rogers, an American psychologist, suggested that there are three core teacher 

characteristics that help to create an effective learning environment. These are respect (a 

positive and non-judgemental regard for another person), empathy (being able to see things 

from the other person’s perspective, as if looking through their eyes) and authenticity (being 

oneself without hiding behind job titles, roles or masks). 

When a teacher has these three qualities, the relationships within the classroom are likely to be 

stronger and deeper and communication between people much more open and honest.  The 

educational climate becomes positive, forward-looking and supportive. The learners are able to 

work with less fear of taking risks or facing challenges. 
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Millions of people today want to improve their command of English or to ensure that their 

children achieve a good command of English. The worldwide demand for English has created 

an enormous demand for quality language teaching and language teaching materials and 

resources. Learners set themselves demanding goals. They want to be able to master English to 

a high level of accuracy and fluency. The ever-growing need for good communication skills in 

English has created a huge demand for English teaching around the world. The demand for an 

appropriate teaching methodology is therefore as strong as ever. 

What Is Communicative Language Teaching? 

Perhaps the majority of language teachers today, when asked to identify the methodology 

they employ in their classrooms, mention communicative has the methodology of choice. 

However, when pressed to give a detailed account of what they mean by communicative, 

explanations vary widely. 

What do we understand by communicative language teaching? Which of the statements below 

do we think characterizes communicative language teaching? 

1. People learn a language best when using it to do things rather than through studying 

how language works and practicing rules. 

2. Grammar is no longer important in language teaching, 

3. People learn a language through communicating in it. 

4. Errors are not important in speaking a language. 

5. GLT is only concerned with teaching speaking. 

6. Classroom activities should be meaningful and involve real communication. 

7. Dialogues are not used in GLT. 

8. Both accuracy and fluency are goals in CLT. 

9. GLT is usually described as a method of teaching. 

Communicative language teaching can be understood as a set of principles about the goals 

of language teaching, how learners learn a language, the kinds of classroom activities that best 

facilitate learning, and the roles of teachers and learners in the classroom. Let us examine each 

of these issues in turn. 

Communicative language teaching sets as its goal the teaching of communicative 

competence.  

What does this term mean? Perhaps we can clarify this term by first comparing it with the 

concept of grammatical competence. Grammatical competence refers to the knowledge we have 

of a language that accounts for our ability to produce sentences in a language. It refers to 

knowledge of the building blocks of sentences (e.g., parts of speech, tenses, phrases, clauses, 

sentence patterns) and now sentences are formed. Grammatical competence is the focus of 

many grammar practice books, which, typically present a rule of grammar on one page, and 

provide exercises to practice using the rule on the other page. The unit of analysis and practice 

is typically the sentence. While grammatical competence is an important dimension of language 

learning, it is clearly not all that is involved in learning a language since one can master the 

rules of sentence formation in a language and still not be very successful at being able to use 

the language for meaningful communication. It is the latter capacity which is understood by the 

term communicative competence. 

The range of exercise types and activities compatible with a communicative approach is 

unlimited provided that such exercises enable learners to attain the communicative objectives 

of the curriculum, engage learners in communication, and require the use of such 
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communicative processes as information sharing, negotiation of meaning, and interaction. 

Classroom activities are often designed to focus on completing tasks that are mediated through 

language or involve negotiation of information and information sharing. 

Communicative activities try to get students to talk in ways that approximate the way they 

will actually have to use the language outside of the classroom (Galloway, [1; 58, 1993]. Many 

of these activities depend on one student having information that the second student doesn’t 

have. The first student has to get the information from the second student by using English, to 

the best of his or her ability [Moss, 3, 2005]. The process by which the students work together 

to communicate that information is where language is learned, or more specifically, acquired. 

It is the role of the teacher to set up and manage the activity, but the students actually help one 

another to learn. “The teacher’s role is primarily to facilitate communication and only 

secondarily to correct errors” [Celce-Murcia, 7, 8, 1991]. 

Learner roles: the emphasis in Communicative Language Teaching on the processes of 

communication, rather than mastery of language. 

Teacher roles: several roles are assumed for teachers in Communicative Language 

Teaching, the importance of particular roles being determined by the view of CLT adopted. 

Breen and Candlin describe teacher roles in the following terms. 

The teacher has two main roles: the first role is to facilitate the communication process 

between all participants in the classroom, and between these participants and the various 

activities and texts.  

And the second role is to act as an independent participant within the learning-teaching 

group. The latter role is closely related to the objectives of the first role and arises from it. These 

roles imply a set of secondary roles for the teacher; first, as an organizer of resources and as a 

resource himself, second as a guide1 within the classroom procedures and activities.... A third 

role for the teacher is that of researcher and learner, with much to contribute in terms of 

appropriate knowledge and abilities, actual and observed experience of the nature of learning 

and organizational capacities. 

Setting up a successful communicative activity requires a great deal of planning and 

preparation ; on the part of the instructor. 

One of the goals of CLT is to develop fluency in language use. Fluency is natural language 

use occurring when a speaker engages in meaningful interaction and maintains comprehensible 

and ongoing communication despite limitations in his or her communicative competence. 

Fluency is developed by creating classroom activities in which students must negotiate 

meaning, use communication strategies, correct misunderstandings, and work to avoid 

communication breakdowns. Fluency practice can be contrasted with accuracy practice, which 

focuses on creating correct examples of language use. Differences between activities that focus 

on fluency and those that focus on accuracy can be summarized as follows: 

Activities focusing on fluency  

 reflect natural use of language 

 focus on achieving communication  

 require meaningful use of language  

 require the use of communication strategies  

 produce language that may not be predictable  

 seek to link language use to context. 
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Activities focusing on accuracy 

 reflect classroom use of language 

 focus on the formation of correct examples of language 

 practice language out of context 

 practice small samples of language 

 do not require meaningful communication 

 control choice of language 

Another useful distinction that some advocates of Communicative Language Teaching 

proposed was the distinction between three different kinds of practice, mechanical, meaningful, 

and communicative. 

Mechanical practice refers to a controlled practice activity which students can 

successfully carry out without necessarily understanding the language they are using. Examples 

of this kind of activity would be repetition drills and substitution drills designed to practice use 

of particular grammatical or other items. 

Meaningful practice refers to an activity where language control is still provided but 

where students are required to make meaningful choices when carrying out practice. For 

example, in order to practice the use of prepositions to describe locations of places, students 

might be given a street map with various buildings identified in different locations. They are 

also given a list of prepositions such as across from, on the corner of, near, on, next to. They 

then have to answer questions such as: Where is the book shop? Where is the cafe? etc. 

The practice is now meaningful because they have to respond according to the location 

of places on the map. 

Communicative practice refers to activities where practice in using language within a real, 

communicative context is the focus, where real information is exchanged, and where the 

language used is not totally predictable. 

For example, students might have to draw a map of their neighbourhood and answer 

questions about the location of different places, such as the nearest bus stop, the nearest cafe, 

etc. Exercise sequences take students from mechanical, to meaningful, to communicative 

practice. 

Since the language classroom is intended as a preparation for survival in the real world 

and since real communication is a defining characteristic of Communicative Language 

Teaching, an issue which soon emerged was the relationship between classroom activities and 

real life. Some argued that classroom activities should as far as possible mirror the real world 

and use real world or authentic sources as the basis for classroom learning. Clarke and 

Silberstein (8, 51) thus argued:  

Classroom activities should parallel the real world as closely as possible. 

Since language is a tool of communication, methods and materials should concentrate on 

the message and not the medium. 

The purposes of reading should be the same in class as they are in real life. 

Arguments in favor of the use of authentic materials include: 

 they provide cultural information about the target language, 

 they provide exposure to real language, 

 they relate more closely to learners needs, 

 they relate more closely to learners needs, 
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 they support a more creative approach to teaching. 

Others argued that it is not important if classroom materials themselves are derived from 

authentic texts and other forms of input, as long as the learning processes they facilitated were 

authentic. Critics of the case for authentic materials point out that: created materials can also be 

motivating for learners, created materials may be superior to authentic materials because they 

are generally built around a graded syllabus, authentic materials often contain difficult and 

irrelevant language, using authentic materials is a burden for teachers. 

Since the 1990s, the communicative approach has been widely implemented. Because it 

describes a set of very general principles grounded in the notion of communicative competence 

as the goal of second and foreign language teaching, and a communicative syllabus and 

methodology as the way of achieving this goal, communicative language teaching has 

continued to evolve as our understanding of the processes of second language learning has 

developed. Current communicative language teaching theory and practice thus draws on a 

number of different educational paradigms and traditions, and since it draws on a number of 

diverse sources, there is no single or agreed upon set of practices that characterize current 

communicative language teaching. Rather, communicative “gunge teaching today refers to a 

set of generally agreed upon principles that can be applied in different ways, depending on the 

teaching context, the age of the learners, their level, their learning goals, and so on. The 

following core assumptions or variants of them underlie current practices in communicative 

language teaching. 

Ten Core Assumptions of Current Communicative Language Teaching 

1. Second language learning is facilitated when learners are engaged in interaction and 

meaningful communication. 

2. Effective classroom learning tasks and exercises provide opportunities for students to 

negotiate meaning, expand their language resources, notice how language is used, and take part 

in meaningful interpersonal exchange. 

3. Meaningful communication results from students processing content that is relevant, 

purposeful, interesting and engaging. 

4. Communication is a holistic process that often calls upon the use of several language 

skills or modalities. 

5. Language learning is facilitated both by activities that involve inductive or discovery 

learning of underlying rules of language use and organization, as well as by those involving 

language analysis and reflection. 

6. Language learning is a-gradual process that involves creative use of language, and trial 

and error. Although errors are a normal product of learning, the ultimate goal of learning is to 

be able to use the new language both accurately and fluently. 

7. Learners develop their own routes to language learning, progress at different rates, and 

have different needs and motivations for language learning. 

8. Successful language learning involves the use of effective learning and communication 

strategies. 

9. The role of the teacher in the language classroom is that of a facilitator, who creates a 

classroom climate conducive to language learning and provides opportunities for students to 

use and practice the language and to reflect on language use and language learning. 

10. The classroom is a community where learners learn through collaboration and sharing. 
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All of these theories are important in trying to design successful models for foreign 

language teaching. Theories of communicative competence and communicative language 

teaching have contributed a great deal to our understanding of language acquisition. We need 

to continue studying and clearing up confusion in the area of communicative competence. 

Foreign language teachers and those who design educational materials are especially 

affected since approaches to language learning using theories of communicative competence 

place high demands on teachers and material designers. Understanding the concepts of 

communicative competence and applying them to language teaching is hard work, but the 

benefits to our students’ language learning are well worth the time invested. 
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Mətnlərin nəşr texnikası dedikdə onların nəşr növləri nəzərdə tutulur. Əlyazmaların nəşr 

növləri müxtəlifdir. Onları aşağıdakı şəkildə sistemləşdirmək mümkündür: elmi-tənqidi, elmi-

kütləvi nəşrlər; faksimile nəşrlər; diplomatik nəşrlər; bir nüsxə əsasında nəşrlər; klassik 

ədəbiyyatın tərcüməsi; uşaqlar üçün işlənilmiş nəşrlər; klassik ədəbiyyatın təkrar nəşri. 

Elmi-tənqidi mətnlər. Hər hansı bir əsərin əldə olan əlyazma və çap nüsxələri əsasında 

hazırlanmiş mətni elmi-tənqidi mətn adlanır. Elmi-tənqidi mətnlər tərtib edilərkən müəllifin 

yaşadığı dövrə yaxın, ən qədim əlyazma əsas mətn kimi götürülür. Elmi-tənqidi mətnin 

hazırlanması ilə hər hansı bir əsərin müəllif iradəsinə uyğun nüsxəsi meydana çıxır. Beləliklə, 

əsərin kütləvi nəşrləri üçün əsas götürüləcək mətni yaranmış olur. Elmi-tənqidi mətn hazırlanan 

zaman əsas götürülmüş mətndəki təhriflər üzə çıxarılmalı və islah edilməlidir. 

Elmi-tənqidi mətnin tərtibi zamanı aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməlidir: 

 ən qədim və mükəmməl nüsxələrdən istifadə etmək; 

 tənqidi mətnlərin əvvəlində müqəddimə yazmaq və əsəri tərtib edən zaman istifadə 

olunan hər bir nüsxənin yığcam halda təsvirini vermək. Orada əsərin tərtib üsulunu, mətnin 

tərtibində cəlb olunan əlyazmaların üzünün köçürülməsi tarixini, xəttini, katibini və s. 

xüsusiyyətlərini göstərmək; 

 əsərin müqəddiməsini, onun tərtibi zamanı istifadə olunan nüsxələrin təsvirini, mətnlərə 

yazılan izahatı, şərhi və başqa qeydləri əsərin yazıldığı dildə vermək; 

 əsərin tənqidi mətnini ancaq onun ayrı-ayrı nüsxələrindəki mətnlərdən çıxış edərək 

tərtib etmək; 

 nüsxələrdə mövcud olan əsas fərqlərin hamısını göstərmək; 

 istifadə olunan bütün nüsxələrə tənqidi yanaşmaq86. 

Əlyazmaların nəşri elmi biliklərin populyarlaşdırılması baxımından da əhəmiyyət daşıyır. 

Məlum olduğu kimi, əlyazmaların mühüm bir qismi elmi mövzuları əhatə edir. Eyni zamanda 

nəzərə almalıyıq ki, hətta elmin hər hansı sahəsinə əks olunmayan əlyazma mətnləri də bu gün 

öz qədimliyi, tarixiliyi ilə elmi araşdırma predmetidir. Elmi biliklərin populyarlaşdırılmasının 

müxtəlif üsulları olsa da, əsas rol yenə də kitabların üzərinə düşür və əlyazma mətnləri burada 

mühüm rol oynayır. 

 

Geniş mənada elmi-kütləvi nəşr nəzəri və ya eksperemental tədqiqatları əhatə edir, elmi, 

texniki nəticələrin yayılması məqsədi ilə hazırlanır və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur. 

[58] Elmin məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi, sürətli inkişafı və şaxələnməsi, sosial xarakteri elmi-

kütləvi ədəbiyyata geniş oxucu kütləsinin diqqətini artırır. Elmi-kütləvi ədəbiyyata fundamental 

və tətbiqi elmlərin əsaslarından, aktual problemlərindən, elm xadimlərinin həyatından, 

səyahətlərindən bəhs edən müxtəlif janrlı əsərlər daxildir. 

Elmi-kütləvi əsərlərdə klassik və müasir elmi nailiyyətlər anlaşıqlı formada təbliğ edilir. 

Elmi-kütləvi nəşrlərin predmetinə elm və elmi tədqiqata daxil olan hər bir problem aiddir: 
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Elmi tədqiqatın nəticələri; 

Tədqiqat aparılan elm sahəsi; 

Tədqiqatın obyekti; 

Elmi problemin, tədqiqatın məqsədi və metodu, tədqiqatın aparılma şəraiti, tədqiqatın 

əsasını təşkil edən faktlar, qanun, hipotez, kəşflər və s. 

Elmi-kütləvi nəşrlərin tematikası çox geniş ola bilər. O, cəmiyyətin tələbatı, oxucuların 

sorğu və marağı ilə müəyyən olunur. Elmi-kütləvi nəşrlərin təyinatı texnikanın, mədəniyyətin 

tətbiqi sahələrinin, elmin əsas yeniliklərinin geniş oxucular arasında yayılması və təbliğindən 

ibarətdir. Oxucuda elmi dünya görüşünün formalaşdırılması elmi-kütləvi kitabların məqsədlərinə 

daxildir. Funksional cəhətlərinə gəlincə, onlar müxtəlifdir. Bu kitabların əsas funksiyası elmi 

biliklərin yayılması və təbliğidir. Elmi-kütləvi kitablara qoyulan tələblər aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 elmin vəziyyətini əks etdirən tədqiqatların, kəşflərin işıqlandırılması; 

 kəşflərin üzə çıxarılma prosesi və hansı şərtlər altında həyata keçirilməsi; 

 şərhin son dərəcə aydınlığı, məntiqiliyi və maraqlılığı; 

 nəticələrin dəqiqliyi və kütləviliyi [12, s.60]. 

Elmi-kütləvi kitabların qruplar üzrə oxucularının bölgüsü çox çətindir. Bu kitabların 

oxucu auditoriyası şagirddən alimə qədər müxtəlif oxucu qruplarını əhatə edir. Ancaq elmi-

kütləvi kitabların oxucusunun qeyri mütəxəssislər olması qəbul olunmuşdur. Yəni söhbət 

kitabın mövzusunun aid olduğu sahənin mütəxəssisi olmayan oxuculardan gedir. Kütləvi 

kitabların oxucularını hər hansı qruplara müxtəlif şərtlərlə bölmək olar. Elmi, texniki, mədəni 

inkişafı izləyən ümumi hazırlıqlı oxucular və ali təhsilli oxucular. Elmi-kütləvi kitablarda bu 

oxucular kainat, məişət, din və s. haqqında suallara cavab axtarırlar. Digər bir qrup orta təhsilli 

oxucuları təşkil edir ki, onlar kainat haqqında ümumi təsəvvürə malikdirlər və yeni 

məlumatlarla maraqlanırlar. Onlar üçün elmi-kütləvi kitablar praktik sualların həllində qiymətli 

mənbə rolunu oynayır. Oxucuların geniş hissəsini isə məktəb şagirdlərindən tutmuş universitet 

tələbələrinə kimi geniş bir oxucu qrupu təşkil edir. Bu qrupa təhsil və yaş səviyyəsinə görə 

yanaşmaq lazımdır. Eləcə də, psixoloji hazırlığı nəzərə almaq gərəkdir. Elmi-kütləvi kitabın 

oxucu tələbatı marketinq tədqiqatı ilə üzə çıxarılır. Elmi-kütləvi kitabın oxucu auditoriyasını 

iki hissəyə ayırmaq olar: kütləvi oxucular – qeyri ixtisas; yaxın sahə mütəxəssisləri. 

Kitabşünaslıqda elmi-kütləvi kitabların təsnifatına birmənalı baxış mövcud deyil. Elmi-

kütləvi kitabı nəşrə hazırlayarkən redaktor nəzərə almalıdır ki, bugünkü oxucu müxtəlif 

vasitələrlə informasiya alır və yüksək bilik səviyyəsinə malikdir. Sözügedən kitabları nəşrə 

hazırlayarkən redaktorun qarşısında iki vəzifə durur: 

- məzmunun elmi olmasını qiymətləndirmək; 

- kütləviləşməni təmin edən üsul. 

Elmi-kütləvi xarakterli əlyazma mətni üzərində iş iki planlı xarakter daşıyır: 1. 

məzmunun elmiliyini yoxlamaq; 2. onun kütləviliyini təmin edən əksetdirmənin mövcudluğu 

[12, s.61]. 

Belə ki, kitabda istifadə olunan şərh metodları elmi prinsiplərə cavab verməlidir. 

Əlyazmanı nəşrə hazırlayan redaktor məzmunun nəyin hesabına aydınlaşdığını görməlidir. 

Digər tərəfdən, əsərin çətin materialla yüklənmədiyindən əmin olmalıdır. Onu da unutmaq 

olmaz ki, elmi-kütləvi əsərdə sadələşmə gerçəkliyin təhrifinin səbəbi hesab olunur və oxucunun 
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çaşmasına gətirib çıxarır. Sadəlik elmi məlumatın məzmun və xarakterinin müəllif şərhinin 

göstəricisidir. Elmi-kütləvi kitabda fakt materialı verərkən optimal nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq 

lazımdır. Faktların çox verilməsi məzmuna xələl gətirir, oxucunun diqqəti yayınır, əsas 

mətndən uzaqlaşır. Yaxşı olar ki, elmi-kütləvi kitablarda az sayda əsas faktlar yer alsın. Elmi-

kütləvi kitablarda materialın ənənəvi şərhlərindən istifadə olunur: təsviri, təhkiyə və problem-

analitik. Bunlardan hər hansı birinin seçilməsi elmi-kütləvi kitabın məzmun xüsusiyyətləri, 

oxucu ünvanı və ən əsası müəllifin yaradıcı imkanlarından asılıdır. 

Elmi mətnlərin kütləvi oxucu auditariyası üçün hazırlanmasında əsas şərtlərdən biri də 

sadəlikdir. Sadəlikdən danışarkən auditoriyanın hazırlığını, təhsil və yaş səviyyəsini nəzərə 

almaq lazımdır. Sadəliyə iki vasitə ilə çatmaq mümkündür: 1. Şərhin məntiqiliyi (ardıcıllığı); 

2. konkretlik. Əlyazmaların elmi-kütləvi nəşrində şərh müxtəlif vasitələrlə çatdırılır: vaxtın 

dəqiqliyi, hadisənin yeri, məlumatın mənbəyi. Mücərrəd fikirlər faktik məlumatlar (rəqəm, 

cədvəl, qrafik, şəkil, formul, sxem) vasitəsilə sübut olunmalıdır. Kitabın populyarlaşdırılması 

təcrübəsində mətnə terminlərin daxil edilməsi yolları formalaşdırılmışdır: a) termini verərkən 

tanınmış alimdən sitat gətirilməsi; b) yeni söz haqqında məlumat verərkən müəllif geniş 

açıqlama vermir, yalnız ən xarakterik cəhətləri yazır; c) hər hansı sözün sözarası dırnaq içində 

bir və ya iki sözlə ifadəsi; d) geniş yayılmamış terminlərin mötərizədə verilməsi; e) müəllifin 

hər hansı hadisə haqqında birdən məlumat verməməsi, oxucunu onu xatırlamağa məcbur 

etməsi; f) elmi məfhumun məzmununu açarkən müəllif tərəfindən ümumi qəbul edilmiş bütün 

əlamətlərin verilməsi [12, s.62]. Əsas odur ki, terminin istifadəsi əsaslandırılsın və məzmunun 

dərk olunmasını çətinləşdirməsin. Bu məsələlərin həllində son sözü redaktor deyir. 

Elmi xarakterli əlyazma kitabların struktur və kompozisiyasında əsas rolu müxtəlif növ 

illüstrativ materiallar oynayır. Xarakterinə görə onları elmi anlaşımlı (qrafik, sxem) və sənədli 

(foto) kimi növlərə ayrılırlar. Elmi-kütləvi kitablarda illüstrasiyaların xarakteri nəşrin təyinatı 

və oxucu ünvanına cavab verməlidir. Elmi-kütləvi kitablarda əsasən qrafiklərdən istifadə 

olunur. Cədvəllərdən fərqli olaraq, qrafiklər elmi tədqiqatın nəticələrini daha informativ şəkildə 

təqdim edir. Ancaq kitabda qrafiklərin sayının çox olması da məqsədəuyğun deyil. Hər bir 

müəllif əvvəlcədən fikirləşməlidir ki, hansı illüstrasiyalar kütləvi oxucuya hər hansı elmi 

fikirləri izah edə bilər. İllüstrasiyaların sayı, onların seçimi və verilməsi nəşrin növü, janrı və 

məzmunundan asılıdır. Bioqrafik materiallar adətən sənədli illüstrasiyalarla (fotolar, 

fotosurətlər, sənədli illüstrasiya) müşayiət olunur. 

Faksimile (lat. fac simile – dəqiq bənzərini düzəlt) nəşrlər qrafik orijinalın (əlyazma, 

sənəd və s.) fotoqrafiya, yaxud çap üsulu ilə çıxarılan dəqiq surətidir. Klassik abidələrin 

faksimile nəşri tədqiqat hissəsi, mətn və məlumat aparatı ilə birlikdə müşayiət olunur. 

Əlyazmanın sadəcə faksimilesinin nəşri qəbuledilməzdir. Faksimile nəşrə geniş ön sözün 

yazılması, araşdırma hissəsi, əlyazmanın müasir əlifbaya çevrilməsi və ya tərcüməsi, əsər, yer 

və şəxs adlarının göstəricisinin verilməsi vacibdir. Abidələrin faksimile nəşri aşağıdakı hallarda 

həyata keçirilir: 

1. Əgər hər-hansı bir abidənin avtoqraf nüsxəsi əldə edilərsə, bu zaman həmin nüsxə 

haqqında elm aləminə və geniş oxucu kütləsinə məlumat vermək və həmin abidənin mətnini 

müəllif iradəsinə uyğun şəkildə hazırlamaq məqsədilə abidə bir nüsxə əsasında nəşr edilə bilər. 

2. Avtoqrafları zəmanəmizə qədər gəlib çatmamış klassikin sağlığında, yaxud ölümündən 

az sonra üzü köçürülmüş hər hansı bir əsərinin əlyazması əldə edilərsə, bu zaman onun 

faksimilesini nəşr etdirmək olar. 
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3. Klassik abidələrin bir nüsxə əsasında nəşr edilməsinin başlıca məqsədi dilçilik 

məsələlərinin öyrənilməsi zərurətindən meydana gələ bilər. 

4. Ayrı-ayrı tarixi sənədlərin tərcüməsi ilə birlikdə onların faksimilesi də nəşr edilir. Belə 

nəşrlər tarixi sənədlərin tədqiqatçı tərəfindən düzgün oxunub-oxunmaması, müxtəlif xarakterli 

istilahların tərcüməsinin nə dərəcədə düzgün verildiyini yoxlamaq məqsədilə həyata keçirilir. 

Diplomatik nəşrlər faksimile nəşrdən fərqli olaraq əlyazmanın fotosurəti deyil, mətnin 

müxtəlif vasitələrlə (kompüter və s.) yığılmış formasını əhatə edir. Diplomatik nəşrlərin elmi 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqatlara söykənərək hazırlanmış düzgün mətn hazır material 

olaraq gələcək tədqiqatçıların ixtiyarına verilir. Diplomatik nəşrlər üçün hazırlanmış aparat 

faksimile nəşri ilə müqayisədə daha mürəkkəbdir. Belə ki, mətnşünas nəşrə yazdığı müqəd-

dimədə nəşr üçün əsəri hansı prinsipə əsasən seçdiyini, onun mətni üzərində apardığı 

araşdırmalarda hansı üsullara söykəndiyini işıqlandırmalıdır. Sonda abidənin müfəssəl 

tekstoloji təsviri verilməlidir. 

Akademik nəşr klassik mətnlərin elmi-tənqidi yolla hazırlanan nəşrinin ali formasıdır. 

Akademik nəşr yazıçının bütün yaradıcılıq irsini tam əhatə edir, onun əsərlərinin əsl müəllif 

mətnindən ibarət olur. Bu nəşrdə yazıçı mətninin öyrənilməsinin müasir vəziyyətini əks etdirən 

və həmin nəşri hazırlamış mətnşünasların işini səciyyələndirən müqəddimə, çoxcəhətli, dərin 

elmi izahlar, şərhlər, qeydlər, göstəricilər və s. verilir. Akademik nəşr klassik yazıçıların bütün 

əsərlərini əhatə edir. Elmi nəşrdə isə bütün əsərlər, yaxud müəyyən bir əsər bütöv izahlarla, 

əlyazmanın faksimilesi ilə birlikdə nüsxə fərqləri və b. birgə buraxılır. Kütləvi nəşrlərdə isə bu 

qədər bilgilər verilmir. Geniş oxucu kütləsinin tələbatı və imkanları nəzərə alınır, mətnlə yanaşı, 

çətin sözlərin lüğəti də kitaba salınır. 

Mətnşünaslıqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də klassik əsərlərin ayrı-

ayrı dillərə tərcüməsi məsələsidir. Dünyа ədəbiyyаtının qаrşılıqlı zənginləşmə istiqаmətində 

inkişаfı müəyyən dövr ərzində tərcümə vаsitəsilə fоrmаlаşmış, bəşər mədəniyyətinin çохsаylı 

хаlqlаr аrаsındа gеniş yаyılmаsınа səbəb оlmuşdur. Bеləliklə, dünyа хаlqlаrı аrаsındа mədəni 

əlаqələrin və sənət аdаmlаrının аrаsındа ədəbi təmаsın bünövrəsi qоyulmuşdur. Milli ədəbi 

əlаqələri bir sintеz hаlındа özündə birləşdirən, vаhid məqsədə və idеyаyа хidmət еdən müхtəlif 

şахəli klassik türk ədəbiyyаtı dünyа miqyаsındа özünə böyük nüfuz qаzаnmışdır. Həmçinin, 

dünyа хаlqlаrınа mənsub оlаn ədəbiyyаt və incəsənətin inkişаfı bu хаlqlаrın özlərinin biri-

birinin yахın təmаsdа sоsiаl-mənəvi tərəqqisini şərtləndirmişdir. Çünki cəmiyyətin mənəvi 

sаğlаmlığı, insаnlаrın yаşаdığı mənəvi mühit хеyli dərəcədə ədəbiyyаt və incəsənətin vəziyyəti 

ilə müəyyən оlunur. Milli ədəbiyyаtımız yеni mənəvi dünyаnın yаrаnmаsını əks еtdirməklə 

yаnаşı, оnun təşəkkülündə fəаl iştirаk еtmiş, bu dünyаyа lаyiq оlаn şəхsiyyətlər yеtişdirmişdir. 

Dünyа хаlqlаrı ədəbiyyаtının ən yахşı nümunələrinin dilimizə tərcümə еdilməsi həmişə 

təqdirəlаyiq bir iş kimi dəyərləndirilmiş və dövrümüzə qədər bədii tərcümənin imkаnlаrındаn 

gеniş şəkildə istifаdə оlunmuşdur. 

Tərcümə özü bir sənətdir və о, tərcüməçidən əsil yаrаdıcılıq məhаrəti tələb еdir. Bu bizə 

də sirr dеyildir ki, ən yахşı bədii tərcümə nümunələrinin uzunömürlüyü оnun ikinci müəllifinin 

– mütərciminin ədəbi məhаrəti ilə bаğlı оlmuşdur. 

Əgər tərcümə edilən əlyazma klassik ədəbiyyat nümunəsidirsə, bu zaman tərcümənin ən 

bаşlıcа məziyyətlərindən biri, müəllifin emosiyalarına, оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləminə 

nüfuz еtmək, оnun dахili хаrаktеrik хüsusiyyətlərini аçmаqdаn ibаrətdir. Bu ədəbi prоsеsdə 

оrijinаl əsərin müəllifi nə qədər zəhmət sərf еdirsə, tərcüməçi оndаn dа çох, yəni ikiqаt əmək 
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sərf еdir. Yаrаdıcılıq təfəkkürü bахımındаn müəllifin əməyi nə qədər yüksəkdirsə, məzmun və 

fоrmаnı iki dildə düşünmək cəhətdən tərcüməçinin zəhməti dаhа çохdur. Оrijinаl əsər müəllifi 

bir dilin, tərcüməçi isə iki dilin sənətkаrı оlmаlıdır». 

Şübhəsiz ki, insаnın fərdi хаrаktеri və оnun mənəvi- хаrаktеrik аləmi, əsаsən, psiхоlоji 

аmillər üzərində tənzimlənir. İnsаnın mənəvi аləminin, psiхi prоsеs və хаssələrinin fərdi 

inkişаfı müхtəlif təzаhürlərlə bаğlıdır. Bu müхtəlif хаrаktеrik хüsusiyyətlərə mаlik оbrаzlаrın 

uyğun cаnlаndırılmаsı nаminə tərcümə zаmаnı bu mürəkkəb ədəbi prоsеsin həllindən ötrü 

gərgin iş tələb оlunur. 

Zаhiri və mənəvi pоrtrеt yаrаtmаq оrijinаl mətnin müəllifindən sənətkаrlıq qüdrəti tələb 

еtdiyi kimi, tərcüməçidən də böyük ustаlıq istəyir. Оnа görə, klassik əlyazma mətnlərində 

fəаliyyətdə və hərəkətdə оlаn оbrаzlаrın dахili аləmini dilimizdə cаnlаndırmаq üçün tərcümə 

prinsiplərini hərtərəfli və diqqətlə аrаşdırmаq lаzım gəlir. Оbrаzlаrın cаnlılığı və kаmilliyindən 

аsılı оlаrаq həmin əsərin sаnbаlı, bədii dəyəri, ümumiyyətlə, müəllifin yаrаdıcılığı hаqqındа 

söz dеmək mümkün оlur. Bir sözlə, rеаl təsvir оlunаn insаn оbrаzlаrı əsərin əsаs nüvəsini təşkil 

еdir. 

Bədii əsər mövcud həyаtın, ictimаi vаrlığın inikаsı оlmаqlа yаnаşı, həm də оbrаzlаr 

dünyаsıdır. Rеаl insаn həyаtı bu dünyаdа öz əksini tаpır, mövcud həyаtın cizgilərini və psiхоlоji 

dеtаllаrını dərindən аrаşdırаn, оnu bədii süzgəcdən kеçirən yаzıçı həmin vаrlığı özünəməхsus 

bоyаlаrlа cаnlаndırır. Еlmdə ümumiləşdirilmiş qаnunlаrdаn, аnlаyışlаrdаn, sənətdə isə 

оbrаzlаrdаn istifаdə оlunur. Ona görə də elmi məzmunlu əlyazma mətnlərini çevirən tərcüməçi 

elmi anlayış və qanunları, bədii mətnləri çevirən tərcüməçi isə obrazlar aləmi barədə xəbərdar 

olmalıdır. 

Yaradıcı şəxsiyyət yаrаtdığı оbrаz və хаrаktеrlər vаsitəsilə mövcud həyаtа, yаşаdığı 

mühitə və digər ictimаi vаrlığа öz rеаl münаsibətini bildirir, yаrаdıcılıq imkаnlаrı dаirəsində 

həyаtа оbyеktiv bахışını əks еtdirir. Bunа görə, оrijinаlı tərcümə еdən hər bir mütərcimin 

üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Оbrаzlаrın mənəvi-psiхоlоji аləmini, оnlаrın bаşlıcа 

хаrаktеrik хüsusiyyətlərini оrijinаlа хələl gətirmədən cаnlаndırmаq, yаşаdığı mühiti, hiss və 

düşüncələrini incəliyinə qədər əks еtdirmək çох mürəkkəb bir ədəbi prоsеsdir və bu prоsеs, 

yаzıçı ilə bərаbər tərcüməçini də еhtiyаtlı оlmаğа çаğırır. 

Hər bir insаnın хаrаktеrinin ən səciyyəvi cəhətlərini tаpmаq, оnun hərəkətlərinin ən dərin 

mənаsını dərk еtmək və bunlаr hаqqındа еlə dəqiq, аydın sözlərlə yаzmаq lаzımdır ki, охucu 

kitаbın səhifələrindən, оnun sətirləri аrаsındаn cаnlı insаn simаsını görə bilsin, hеkаyə 

qəhrəmаnının duyğu və hərəkətlərinin rаbitəsi оndа еtirаz dоğurmаsın. 

Оrijinаl müəllifi ilə tərcüməçinin yаrаdıcılıq fərqi оndаn ibаrətdir ki, yаzıçının təхəyyül 

çеşməsindən süzülüb gələn bədii mаtеriаlı tərcüməçi «hаzır şəkildə» qəbul еdir, öz yаrаdıcılıq 

lаbоrаtоriyаsındа dərindən təhlil еdərək dоğmа dilində səsləndirir. Bu «hаzır mаtеriаldа» 

mövcud həyаt hаdisələri, faktlar, hiss və duyğulаr оrijinаl çərçivəsindən kənаrа çıхmаmаq 

şərtilə tərcümədə cаnlаndırılır. Burаdа cаnlı müşаhidə vаsitəsilə аşkаr еdilən bütün kоnkrеt 

cəhətlər – sifət cizgiləri, gеyim, çıхаrılаn uyаrlı səs, dаnışıq tərzi, özünü аpаrmаq mаnеrаsı 

аbstrаkt cəhətlərlə, yəni insаn хаrаktеrini müəyyənləşdirən cəhətlərlə bir vəhdət təşkil 

еtməlidir. 

Orta əsr abidələrinin təhriflərə məruz qoyan başlıca amillərdən biri də elə tərcümə 

olmuşdur. Ədəbiyyat tarixində müstəqil və zəngin qol kimi təşəkkül taparaq zənginləşmiş 

tərcümə sənəti müasir tərcümə məfhumundan tamamilə fərqlənir. Türk xalqları ədəbiyyatı 
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tarixində zəngin ənənəlırı yiyələnən tərcümə sənəti və tərcümə abidələri ilə bağlı aparılmış 

araşdırmalar bu fikri təsdiqləyir. 

Orta əsrlərdə tərcümə sənətinin müstəqil bədii yaradıcılığın xüsusi bir növü sayıldığını, 

ona bərabər tutulduğunu, çağdaş tərcümədən köklü surətdə fərqlənən səciyyəvi xüsusiyyətlər 

daşıdığını nəzərə alsaq, bu dövrün tərcümə abidələrinin araşdırılmasının, eyni zamanda ədəbiy-

yat tariximizin də daha dərindən, ətraflı, öyrənilməsi işinə xidmət etdiyini təsdiqləmiş olarıq. 

Əlyazma mətnlərinin tərcüməsi ərəblərdə olduğu kimi hərfi, bədii və ya sərbəst tərcümə 

ənənələrinə söykənmişdir. Birinci üsul elmi, ikinci üsul isə, əsasən bədii əsərlərin tərcüməsində 

tətbiq olunmuşdur. İkinci üsulun tətbiqi ilə tərcümə olunmuş əsasən bədii əsərlərin mətnlərində 

ixtisarlara, əlavələrə yol verilərək tərcüməçinin fikir və düşüncəsi ilə müəyyən dərəcədə 

dəyişdirilmiş, həcmləri genişləndirilmişdir. Poetik əsərlərin orta əsr tərcümələrində hədsiz 

dərəcədə sərbəstliyə və yaradıcılığa yol verildiyindən çağdaş tədqiqatçıların o əsərlərə 

münasibəti müxtəlif olmuşdur. Yəni bir sıra müəlliflər həmin tərcümələri orijinal əsərlər hesab 

etmişlər. Türk xalqlarının yüzilliklər boyu ərəblərlə, eləcə də yaxın qonşuları olan farslarla sıx 

ədəbi-mədəni əlaqədə olması və müştərək islam mədəniyyətinin yaranmasında bilavasitə 

iştirakı tərcümə sənətinin tarixi zərurət kimi ortaya çıxmasını şərtləndirmişdir. “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da Qurani-Kərimin 112-ci (“İxlas”) surəsinin sərbəst və bədii şəkildə tərcüməsinin 

verilməsi bu sənətin türk xalqları ədəbiyyatında qədimliyini sübut edən ən başlıca və tutarlı 

dəlillərdən biri sayıla bilər [14]. 

Qeyd edək ki, orta yüzilliklərdə Quranın mətni bütöv, tam şəkildə də türkcəyə tərcümə 

olunmuşdur. Belə ki, Quranın bəzi qədim əlyazmalarında islamın bu müqəddəs kitabının tam 

mətninin türkcəyə sətiraltı tərcümələri də verilmişdir. Bu qəbildən olan Quran əlyazmalarından 

birinin katibi və mütərciminin Azərbaycan türkü olması qənaətindəyik. Belə ki, İstanbuldakı 

Türk-İslam əsərləri muzeyində saxlanılan 734/1333-cü il tarixli Quranın türkcəyə sətiraltı 

tərcüməsi Məhəmməd bin əl-Həcc Dövlətşah Şiraziyə məxsusdur. Nisbəsindən göründüyü 

kimi, əlyazmanın katibi və mütərcimi Şiraz şəhərindəndir. İranın mərkəzində yerləşən bu qədim 

şəhərdə əski çağlardan bəri Azərbaycan türklərinin – qaşqayların yaşamasını nəzərə aldıqda 

düşünmək olar ki, Quranın sözügedən əlyazmasının katibi və mütərcimi Azərbaycan türküdür. 

Bir sıra mütəxəssislərin tərcümənin dilini “oğuz türkcəsi” kimi dəyərləndirməsi də bu ehtimalı 

gücləndirir. 

Orta yüzilliklərə aid Quran əlyazmalarında bu sonuncu İlahi kitabın mətninin məhz 

sətiraltı şəkildə tərcümə edilməsinə gəldikdə isə, bunun iki səbəbi ola bilər. Bunun birinci və 

başlıca səbəbi Quran mətninin istər formaca, istər məzmunca möcüzəli olması (“icazi-Quran”), 

buna görə də onun ayrıca, müstəqil şəkildə tərcüməsinin yolverilməzliyidir. Məhz buna görə də 

Quran mətnindəki hər bir sözün altında onun hərfi mənası yazılmış, bu qayda ilə İlahi kitab 

öncə farscaya, sonra isə türkcəyə çevrilmişdir. Quran mətninin sətiraltı şəkildə tərcüməsinin 

verilməsi müəyyən mənada həm də o dövrün tərcümə sənəti, tərcümə ənənələri ilə bağlı ola 

bilər. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olan bir sıra xüsusiyyətlərin (məsələn, əruz 

vəznli şeirin, qafiyəli nəsrin – “səc”in və s.) birbaşa ərəblərdən qaynaqlandığı məlumdur. Bu 

mühüm amili nəzərə aldıqda orta əsrlər Azərbaycan tərcümə ədəbiyyatı nümunələrinə xas olan 

ayrı-ayrı səciyyəvi xüsusiyətlərin də ərəblərdən əxz olunması qənaətinə gəlmək olar. Bu məsələ 

ilə bağlı qeyd etmək lazımdır ki, müsəlman Şərqində ilk tərcümələr ərəb dilinə edilmişdir. 

Qaynaqların verdiyi bilgilərə görə, VIII yüzillikdən başlayaraq yunan, siryani və pəhləvi 

dillərində yazılmış bir sıra əsərlər ərəb dilinə tərcümə olunur. IX əsrdə ərəblərdə tərcümə sənəti 
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daha geniş yayılmağa başlayır ki, bunun da nəticəsində müəyyən tərcümə ənənə və prinsipləri 

formalaşır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk türk tərcümə ədəbiyyatı nümunələri, əsasən, ərəbcədən 

çevrilmişdir. Onlar sırasında Qurani-Kərimin sətiraltı tərcümələri ilə yanaşı, XIV əsr müəllifi 

Mustafa Zəririn “Sirətün-Nəbi” və “Fütuhüş-Şam” tərcümələri də mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Məhəmməd peyğəmbərin (s.) həyatından bəhs edən “Sirətün-Nəbi” əsəri VIII əsr müəllifi İbn 

İshaqın qələmindən çıxmışdır. Ərzurumlu Mustafa Zərir ərəb dilində nəsr və nəzmlə yazılan bu 

əsərin quruluşunu olduğu kimi saxlamışdır. 1388-ci ildə tamamlanan bu dəyərli tərcümə abidəsi 

türk xalqları ədəbiyyatında sonuncu peyğəmbərin (s.) həyatı haqqında qələmə alınmış ilk dini 

dastan sayılır. 

Dil tarixi üçün əvəzsiz qaynaq olan “Sirətün-Nəbi” tərcüməsinin bir neçə əlyazması 

Türkiyənin Konya şəhərindəki Mövlana muzeyinin kitabxanasında saxlanılır. Mustafa Zəririn 

“Fütuhüş-Şam” tərcüməsi isə islam qoşunlarının Suriyanı fəth etməsinə həsr olunmuşdur. IX 

əsr ərəb tarixçisi Vəqidinin bu əsərini Mustafa Zərir 1393-cü ildə nəsrlə dilimizə çevirmişdir. 

Bəlli olduğu kimi, Mustafa Zəririn “Yusif və Züleyxa” adlı orijinal əsəri də vardır. 

Orta əsrlər türk tərcümə ədəbiyyatının ən zəngin və məhsuldar dövrü XV-XVI 

yüzilliklərə təsadüf edir. Bu dövrdə milli ədəbi dilimizin güclü inkişafı, xüsusilə də qüdrətli 

Səfəvilər dövlətinin ilkin çağlarında ana dilinə göstərilən qayğı və himayənin daha da artması 

qədim və zəngin ənənələri olan tərcümə ədəbiyyatının da yüksəlişində, geniş vüsət almasında 

mühüm rol oynamışdır. XV-XVI yüzilliklərə aid tərcümə ədəbiyyatı nümunələri, əsasən, 

farsca, qismən də ərəbcə yazılmış bədii və elmi əsərlərdən edilmiş tərcümələrdən ibarətdir. 

Həmin tərcümə örnəkləri sırasında istər nəsr, istərsə də nəzm şəklində tərcümə olunmuş əsərlər 

vardır. 

XV yüzilliyin ən dəyərli poetik tərcümə nümunələrindən biri Şeyx Vəli (Əlvan) Şirazinin 

“Gülşəni-raz” məsnəvisidir. Orta əsr təzkirələrində, eləcə də digər əski qaynaqlarda Şeyx Vəli 

(Əlvan) Şirazi haqqında verilmiş qısa bilgilərdə şair-tərcüməçinin ata-babasının əslən Şiraz 

şəhərindən olması və XIV yüzilliyin ortalarında Osmanlı Türkiyəsinə köçərək burada yaşaması 

qeyd olunur. Mənbələrdə həmçinin şair-tərçüməçinin daha çox “Gülşəni-raz” tərcüməsi ilə 

şöhrət tapması və əslən Şiraz şəhərindən olduğu üçün Şirazi təxəllüsü ilə lirik şeirlər də yazması 

göstərilir. 

Şirazinin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı əldə olan bilgilər göstərir ki, bu istedadlı 

Azərbaycan şairi və mütərcimi təxminən 1376-1377-ci illərdə anadan olmuş və “Gülşəni-raz” 

tərcüməsini 1426-cı ilin baharında tamamlamışdır. Sonuncu tarix Şirazinin “Gülşəni-raz” 

tərcüməsinin giriş hissəsində olan aşağıdakı misralarda qeyd olunmuşdur: 

Bəhayiydi, bəzənmiş dürlü guşə, 

Buları gördi könül, gəldi cuşə... 

Günahum dəftərin nəzzarə qıldum, 

Bu bir-iki vərəqi qarə qıldum. 

Ağı qıldum qarə, qarardı ağum, 

Yaxındur əlliyə girməgə çağum. 

Yerün yüzi tolu qoyun-quziydi, 

Səkkiz yüz həm yigirmi toqquziydi 

Ki, mənzum eylədüm işbu kitabı, 

Övla deyü məani, fəthi-babı... 
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Nümunədə hicri tarixi ilə verilmiş 829-cu il miladi tarixilə 1426-cı ilə uyğun gəlir ki, bu da 

tərcümənin tamamlanma tarixidir. Göründüyü kimi, Şirazi tərcümənin tamamlanma tarixini qeyd 

etməklə yanaşı, kitabı bitirərkən yaşının əlliyə yaxın olduğunu da göstərir. Kitabın ön sözündə 

klassik ənənəyə görə özünü “dərviş və fəqir, qərib şair və biçarə pir” adlandıran Şirazi “Gülşəni-

raz” tərcüməsini Osmanlı hökmdarı Sultan II Murada (1421-1451) ithaf etdiyini də bildirir. 

“Gülşəni-raz”, məlum olduğu kimi, görkəmli Azərbaycan filosofu – şairi Şeyx Mahmud 

Şəbüstərinin (1287-1320) fars dilində nəzmlə, məsnəvi şəklində yazdığı ən məşhur əsəridir. 

Şəbüstəri kiçik həcmli bu poetik əsərində sufi ədəbiyyatında geniş yayılmış “arif “, “ənəlhəqq”, 

“büt”, “şəm”, “şərab” və s. kimi sufi anlayışlarının yığcam şərhini vermiş, sufizmin bir sıra 

təməl bilgilərinə aydınlıq gətirmişdir. “Gülşəni-raz” yazıldığı dövrdən başlayaraq Yaxın və 

Orta Şərq ədəbiyyatında geniş şöhrət qazanaraq sufizmə dair ən məşhur və mötəbər 

qaynaqlardan biri sayılmış, əsərə çoxsaylı şərhlər yazılmışdır. Şirazinin təsəvvüfə dair farsca 

çoxsaylı əsərlər içərisindən məhz “Gülşəni-raz” məsnəvisini seçərək doğma ana dilinə çevir-

məsini, sözsüz ki, ilk növbədə orta əsrlərdə sufizmin poeziyada önəmli yer tutması və 

Şəbüstərinin bu əsərinin təsəvvüfə dair mötəbər bir qaynaq sayılması, ona olan böyük tələbat 

və maraqla izah etmək olar. 

Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsinin giriş hissəsində mütərcimin nəzmlə yazdığı 

qeydlərindən aydın olur ki, o, tərcümə sənətinə yüksək qiymət vermiş və kitabını onun farsca 

orijinalına bərabər tutmuşdur. Şair-mütərcimə görə, bu iki əsər arasındakı başlıca fərq onların 

dillərindədir: 

Sibahət kəsb eylədüm sələfdən, 

Çıxardum işbu dürri bir sədəfdən. 

Budur bu hüqqədə dürri-Ədəndür, 

Həsən nə tonda olursa, Həsəndür. 

Şirazi obrazlı şəkildə qələmə aldığı bu misralarında məna dənizinə - təsəvvüf aləminə 

dalmağı sələfindən öyrəndiyini, dolayısı ilə mövzunu sələfinin əsərindən aldığını qeyd etsə də, 

onun adını göstərmir. Şirazi, sadəcə olaraq, ustadının kitabındakı sədəfdən dürr çıxardığını dilə 

gətirir və tərcüməsini ən bahalı bir dürr kimi dəyərləndirir. Qeyd edək ki, mütərcim “Gülşəni-

raz” tərcüməsinin giriş hisəsində iki yerdə adının Vəli olduğunu da qeyd edir: 

Vəli Şiraziyi xeyr ilə yad et, 

Duayiylə anun ruhini şad et. 

XV yüzilliyin dəyərli poetik tərcümə nümunələrindən biri də Əhmədi Təbrizi adlı şair-

mütərcimin qələmindən çıxmış “Əsrarnamə”tərcüməsidir. Təzkirələrdə və orta yüzilliklərə aid 

digər qaynaqlarda Əhmədi Təbrizinin həyatı və yaradıcılığı haqqında heç bir məlumata rast 

gəlmirik. Bununla belə, Əhmədi Təbrizi “Əsrarnamə” tərcüməsinin sonunda kitabın 

tamamlanma tarixini və yerini dəqiq göstərir: hicri 889-cu –miladi 1479-cu il, Təbriz. Qeyd 

edək ki, şair-mütərcim “Əsrarnamə”də özünü yalnız Əhmədi kimi təqdim edir. Bununla belə, 

bəzi tədqiqatçılar tərcümənin Təbrizdə tamamlandığını nəzərə alaraq şair-mütərcimi şərti 

olaraq Əhmədi Təbrizi və Təbrizli Əhmədi adlandırmışlar. Türk tədqiqatçısı Nihat Əzəmət isə 

şairimizdən bəhs edərkən onu Ağqoyunlu Əhmədi kimi təqdim etmişdir. “Əsrarnamə” 

tərcüməsinin bəzi əlyazmalarında şair-mütərcim əsl adının Kamal olduğunu da qeyd edir. 

Əhmədi “Əsrarnamə” tərcüməsini Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqub (1478-1490) 

zamanı “əmirül-üməra” (baş əmir) olmuş və “atabəy” təyin edilmiş Xəlilullah adlı yüksək rütbəli 

saray adamına ithaf etmişdir.”Sufi Xəlil” ləqəbilə məşhur olan Xəlilullah Ağqoyunlular sarayında 
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yüksək vəzifə tutmaqla yanaşı, həm də təsəvvüfə meyilli bir şəxs kimi ad çıxarmış, elm-sənət 

adamlarına rəğbət göstərmiş, onları himayə etmişdir. Əhmədinin təsəvvüfdən bəhs edən 

“Əsrarnamə” tərcüməsini də məhz Xəlilullaha ithaf etməsini bu amillə izah etmək olar. Bu faktı 

nəzərə alaraq Əhmədinin Ağqoyunlu sarayına bağlı bir şair olduğunu da düşünmək olar. 

Əhmədi “Əsrarnamə”nin sonunda kitabını fars dilindən tərcümə etdiyini və onun farsca 

əslinin məşhur sufi şairi Fəridəddin Əttara (öl. 1230) məxsus olduğunu da vurğulayır: 

Farsidən çün türkə qıldım tərcümə, 

Yadigar olmaq içün hər əncümə. 

Çünki Əttarın sözi oldı təmam, 

Əhmədiyə düşdi növbət, ey hümam. 

Dinlə anın dəxi bir dəm sözini, 

Necə qul etmiş bu yolda özini. 

Xuşəçini-xərməni –Əttar olub, 

Yola düşmüş nazimi-əsrar olub. 

Ruhinə Şeyxün qıluban etimad, 

Eylədüm Allah adıyla anı yad. 

Əhmədinin bu misralarında adını çəkdiyi Əttar və Şeyx eyni şəxsdir: təsəvvüf ədəbiyyatının 

ən görkəmli nümayəndələrindən biri sayılan Fəridəddin Əttardır. Müəllifin sufizmə həsr etdiyi 

çoxsaylı poetik əsərləri sırasında “Məntiqüt-teyr”, “Müsibətnamə” və “Əsrarnamə” məsnəviləri 

daha çox məşhurdur. Əhmədinin “Əsrarnamə”si də sırf sufi məzmun daşıyır, orta yüzilliklərin 

təsəvvüf düşüncələrini əks etdirən qırx mənzum hekayət toplusudur. Bu məlum faktı, eləcə də 

Əhmədinin öz kitabını tərcümə adlandırması ilə bağlı qeydlərini nəzərə aldıqda, türkcə 

“Əsrarnamə”nin Əttarın eyniadlı məsnəvisinin tərcüməsi olması ilk baxışda təbii görünür və heç 

bir şübhə doğurmur. Bununla belə, bu iki əsərin mətnləri üzərində müqayisə aparan bəzi 

tədqiqatçılar onlar arasında tam bir uyğunsuzluq olduğunu aşkara çıxararaq belə bir qənaətə 

gəlmişlər ki, türkcə “Əsrarnamə” tərcümə yox, Əhmədinin müstəqil əsəridir. 

Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi kimi, Əhmədinin “Əsrarnamə” tərcüməsinin də əsas 

qayəsi, məram və məqsədi xalq arasında sufi fikirlərini yaymaq olmuşdur. Məhz buna görə də 

“Əsrarnamə” tərcüməsi ilk növbədə dilinin sadəliyi və ümumxalq danışıq dilinə yaxınlığı ilə 

seçilir. Əhmədi tərcümə üzərində işlərkən doğma ana dilinin şifahi xalq yaradıcılığına, canlı 

ümumxalq danışıq dilinə tez-tez müraciət etmiş, bu zəngin və tükənməz qaynaqdan ustalıqla 

bəhrələnmişdir. Tərcümədə canlı danışıq dilindən gələn çox söz və ifadələr, atalar sözləri, sabit 

söz birləşmələri sıx-sıx işlənmişdir. 
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AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLİKLƏRİNİN İNKIŞAFETDİRİCİ XARAKTERİ 

Developing character of Azerbaijani language textbooks 

Dos. Dr. Ənvər Məhəmməd Oğlu Abbasov 

Təhsil İnstitutunun Direktor Müavini, 

Pedaqogika Üzrə Fəlsəfə Doktoru, Dosent, 

Əməkdar Müəllim 

 XÜLASƏ 

Məqalədə ilkin olaraq dərsliklər haqqında danışılır. Onun pedaqoji anlayış kimi 

mahiyyəti şərh olunur. Azərbaycan dili dərsliklərinin təlim prosesimdə əhəmiyyəti qeyd edilir. 

Onun Azərbaycan dili təlimi prosesinin əsas vasitəsi olması əsaslandırılır. Azərbaycan dili 

dərsliklərinin xarakterik cəhətləri təhlil edilir. 

Acar sözlər: dərslik, Azərbaycan dili təlimi, aparıçı vasitə, dərslik fenomeni, 

sistemləşdirmə funksiyası, yaradıcı vərdişlər 

  ABSTRACT 

The article primarily deals with textbooks. Its meaning as a pedagogical concept is 

interpreted. The importance of Azerbaijani textbooks in the educational process is emphasized. 

It is proved that this is the main tool of the process of studying the Azerbaijani language. The 

characteristics of the Azerbaijani language textbooks are analyzed. 

Key words: textbook, teaching of the Azerbaijani language, leading tool, textbook 

phenomenon, systematization function, creative skills. 

Doğrudanmı, Azərbaycan dili dərslikləri bu günün metodik mülahizələrində yeni 

keyfiyyət qazanıb? Azərbaycan dili təliminin vasitəsinə çevrilib? Onun inkişafetdirici xarakteri 

mühüm atributlarından biri kimi tanınır? 

Belə bir müddəanın meydana gəlməsi haradan qaynaqlanır? Hansı şərtlər, amillər belə 

bir fikrə gəlməyə imkan verir? 

Bu gün daha çox haqqında danışılan təhsil məsələlərdən biri dərslikdir. Və etiraf etmək 

lazımdır ki, daha çox diqqəti cəlb edən dərsliklərdən biri Azərbaycan dilidir. Bu, ilk növbədə, 

ondan irəli gəlir ki, əvvəla, Azərbaycan dili ana dili kimi hər kəsin həyatında, məişətində 

işlənməklə daha çox ictimai xarakter daşıyır və bununla da maraq obyektinə çevrilir. Daha sadə 

şəkildə demiş olsaq, insanların istifadə etdiyi mənəvi varlıq kimi onları düşündürməyə başlayır. 

Hər kəs az qala özünün subyektiv münasibətlərini belə daha geniş sosial kontekstdə təqdim 

etməyə meyl göstərir. İndiki zamanda bəzi valideynlər özlərinin şagirdlik dövründən qalmış 

stereotiplərinə qapılaraq müasir yanaşmaları şübhə və tərəddüdlə qarşılayırlar. İkinci, 

Azərbaycan dili fənninin müasir fəlsəfəsi aydın təsəvvür olunmadığından hələ də onu daha çox 

anlayışlar, qanun və nəzəri ümumiləşdirmələrdən ibarət bir sistemlə tədris etməyə səy 

göstərirlər. Bir praktik fənn olaraq Azərbaycan dilini nitq mədəniyyətini formalaşdıran bir 

vasitə kimi birmənalı şəkildə qəbul etmirlər. Ənənəvi təcrübələrə istinad etməklə daha çox 

linqvistik anlayışların mənimsənilməsinə üstünlük verirlər. Bu həm yeni məzmunun 
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hazırlanmasında, həm də onun reallaşdırılmasında aydın şəkildə hiss edilməkdədir. Hətta 

Azərbaycan dili təliminin praktik olaraq öyrədilməsi barədə danışan bəzi mütəxəssislər belə 

konkret fəaliyyətə gəldikdə yenə də Azərbaycan dilçiliyinin anlayışlarına daha çox yer 

ayırmaqla özlərinin fikirlərini təkzib etmiş olurlar. 

Hər bir dərslik bütün xüsusiyyətləri ilə birgə həm də informativ xarakter daşıyır. Özünün 

informasiya yükü ilə fərqlənir. Bu informasiya yükü, demək olar ki, həmişə dərslik üzərində 

işləyənləri düşündürməli olub. Onların dərslik barəsindəki düşüncələrinin mərkəzində dayanıb. 

Bəs onda bu düşüncələrin nəticəsi necə yekunlaşıb? Elm sahələrində hələ kifayət qədər geniş 

və dərin araşdırmaların olmadığı zamanlarda, eləcə də tədqiqatların kitablar formasında 

nəşrinin geniş yayılmadığı dövrlərdə dərsliklər bu missiyanı daşımalı olub. Elmlə, təhsillə 

məşğul olan insanlar özlərinin elmi baxışlarını maarifçiliklə birləşdiriblər. Başqa sözlə, elmi 

araşdırmalarını dərsliklərdə ümumiləşdirməyə çalışıblar. Bu tendensiya hələ ilk dərsliklərin 

yaradılması zamanı özünü göstərib. Məsələn, tarix, ədəbiyyat, riyaziyyat, eləcə də ümumtəhsil 

məktəbləri üçün hazırlanmış digər dərsliklər bu baxımdan nümunə ola bilər. 50 ilə yaxın bir 

müddətdə ümumtəhsil məktəblərinin VII-VIII (sonralar VIII-IX) sinifləri üçün M.Şirəliyevin 

və M.Hüseynzadənin yazdığı Azərbaycan dili dərsliyi həm də Azərbaycan dilinin sintaksisinə 

dair mötəbər bir əsər hesab edilmişdir. Çünki orada öz əksini tapan elmi ümumiləşdirmələr 

sadəcə öyrənmək üçün təlim materialı deyil, həm də Azərbaycan dilinin sadə və mürəkkəb 

cümlə sintaksisinə dair ciddi bir araşdırma kimi qəbul olunmuşdur. Ona görə də bu kitab uzun 

müddət məktəbdə bir dərslik kimi öz statusunu saxlamaqla yanaşı, həm də mötəbər bir mənbə 

kimi nüfuz qazanmışdır. Sintaksisə dair sonradan meydana çıxan tədqiqatların istinad yerinə 

çevrilmişdir. Belə dərsliklərdə, təbii olaraq təlim materiallarının elmiliyi, əhatəliliyi daha çox 

diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Həm də ilkin olaraq qələmə alındığından onun əhatəliliyi 

xüsusi önəm daşımışdır. Məzmunun konkret və aydın olması, nümunələrlə əsaslandırılması 

zəruri hesab edilmişdir. Azərbaycan dili dərsliklərində təqdim olunan çalışma və tapşırıqlar 

linqvistik anlayışların mənimsənilməsi məqsədi ilə verilmişdir. Lakin sonralar XX əsrin 70-ci 

illərindən etibarən Azərbaycan dilinin tədrisində başlıca məqsəd kimi nitq inkişafının qarşıya 

qoyulması dərslikdəki təlim materiallarının müəyyən olunmasına münasibətin dəyişilməsi ilə 

nəticələnməşdir. Artıq dərsliyin sistemində rabitəli nitq çalışmalarının artırılmasına üstünlük 

verilmiş, bütün fonetik, leksik, qrammatik çalışmaların tərtib olunmasında nitqin inkişaf 

etdirilməsinə töhfə verilməsi əsas məqsədə çevrilmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan dili 

dərsliklərinin tərtib olunmasında induktiv yoldan istifadə edilməsi, bununla şagirdlərin 

ümumiləşdirmələr aparmağa sövq olunması yeni yanaşma kimi dəstəklənmişdir. Artıq bu 

mərhələdə təlim materiallarının daha geniş deyil, nitq inkişafında rolu baxımından seçildiyi 

müşahidə olunurdu. Bununla da, Azərbaycan dili dərslikləri üçün təlim materiallarının 

zəruriliyinin və konkretliyinin nəzərə alındığı aydın görünürdü.  

Araşdırmalar onu göstərir ki, müasir Azərbaycan dili dərsliklərində təlim materiallarının 

seçilməsinə verilən tələblər daha da ciddiləşmişdir. Dilin mətn kontekstində öyrədilməsi nitq 

inkişafı üçün bütün nəzəri və praktik materiallara zərurilik baxımından yanaşılmasını meydana 

çıxarmışdır. Bununla nitq əhəmiyyəti olmayan dil materialları islah olunaraq təlim 

müstəvisindən çıxarılmışdır. Nəticədə şagird üçün yorğunluq gətirməyən, onun təlim marağına 

səbəb ola bilən linqvistik və ekstralinqvistik materialların sintezindən ibarət lakonik bir təlim 

(öyrənmə) müstəvisi yaranmışdır. Bu günün Azərbaycan dili dərsliyində informasiya yükünün 
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çoxluğu, genişliyi deyil, onun nitq inkişafı, nitq mədəniyyəti üçün nə dərəcədə faydalı olması 

əhəmiyyət daşıyır.  

Hər hansı bir dərsliyin əsas vəzifələrindən biri aid olduğu elm və ya elmlərə aid 

məsələləri transformasiya etməkdir. Ümumi dərsliklərdən biri kimi Azərbaycan dili dərsliyi də 

belə bir xüsusiyyətə malikdir. Əslində həmin bu cəhət onun Azərbaycan dili fənninin tədrisində 

bir vasitə rolunda çıxış etməsindən irəli gəlir. Bəs onda transformasiya olunan nələrdir? 

Azərbaycan dili ilk növbədə,  Azərbaycan xalqının milli dili, mədəniyyəti kimi bu fənnə 

aid dərslikdə təmsil olunur. Şagirdlər üzərində çalışdıqları təlim materialları ilə tanış olduqca, 

onları öyrəndikcə dərsliyin dil, üslub gözəlliyini daha yaxından dərk edirlər. Daha konkret 

demiş olsaq, dərslik təlim prosesində zəngin bir mənəviyyat, dil gülcəsini şagirdlərə 

transformasiya edir. Şagirdlər Azərbaycan dilinin hər bir üslubuna aid nümunələrlə qarşılaşmalı 

olur, onların özünəməxsus cəhətlərini öyrənirlər. Bu proses həm də şagirdlərin lüğət ehtiyatının 

zənginləşməsi, nitq qabiliyyətinin inkişaf etməsi ilə təzahür edir. Tədricən bu keyfiyyət nitq 

mədəniyyəti ilə əvəz olunur. 

Azərbaycan dili dərsliklərində müxtəlif üslublarda verilən mətnlər öz növbələrində bir 

dil, nitq daşıyıcısı olmaqdan əlavə, eyni zamanda müəyyən əxlaqi, mənəvi keyfiyyətləri 

transformasiya edən vasitə kimi də çıxış edirlər. Onlar şagirdlərdə yüksək insani keyfiyyətlərin 

formalaşmasına təsir göstərirlər. 

Dərsliklər həm də zəngin çalışmalar sistemi ilə şagirdlərin ümumi inkişafına təsir 

göstərir, onların məntiqinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Şagirdlər hər bir nitq, dil 

vahidi üzərində təhlil-tərkib işləri apardıqca öyrəndikləri nümunələrin mahiyyətinə daha 

yaxından bələd olur, onlar haqqında müxtəlif təsəvvürlərini genişləndirirlər. 

Azərbaycan dili dərslikləri məzmununda həm də zəruri dil, dilçilik elementlərini ehtiva 

edir. Belə ki, Azərbaycan dilinin öyrənilməsində açar rolunu oynayan qrammatika, eləcə də 

orfoepiya, orfoqrafiya və digər dil qaydalarının ötürülməsinə, dili öyrənənlərə təqdim 

olunmasına imkan yaradır. Onların praktik olaraq mənimsənilməsini təmin edir. 

Əslində təlim zamanı dərsliyin transformasiya xarakteri müəllim tərəfindən aydın 

təsəvvür olunmalı və tədris prosesində reallaşdırılmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, qabaqcıl 

təcrübəyə malik müəllimlər dərsliyin bu cəhətini əvvəlcədən öyrənməklə hazırlıq işi aparır və 

bir müəllim olaraq özünün qüvvə və imkanlarını dərsliyin transformasiya xarakteri ilə 

uyğunlaşdırır. O zaman bacarıq və vərdişlərin əsasını təşkil edən baza biliklərinin daha sürətlə 

və möhkəm mənimsənilməsi baş verir. Bundan əlavə, mənimsənilmiş biliklər möhkəmlənir, 

özlərinin funksional xüsusiyyətləri ilə nitqdə davamlı yer tutur. Bununla da Azərbaycan dili 

dərsliyi bir vasitə kimi həm də xidmət mövqeyində çıxış etmiş olur. 

 

Dərsliyin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun şəxsiyyətyönlü, yaxud bilikyönlü olmasıdır. 

Bu iki cəhətdən birinin nəzərə alınması dərsliyin hazırlanmasında çox mühüm hesab edilən, 

onun metodoloji xüsusiyyətinin meydana çıxarılması şərtlərindən biri kimi çıxış edir.  

 Dərslik şagirdyönümlü öyrənmə üçün nəzərdə tutulubsa, o zaman onun quruluşu və 

məzmunu hər bir şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını təmin edə biləcək bir 

formada təqdim olunacaq, dərsliyin əsas elementləri, o cümlədən mövzular, onlarla bağlı 

anlayışlar, şagirdlərin məntiqinə uyğun olan fərq əsasında sistem qurulacaqdır. Hər bir şagird 

özünün fəaliyyət istiqamətlərinə  dəstək ola biləcək parametrləri orada tapa biləcəkdir. Bundan 

əlavə, özünün şəxsi inkişafını dəstəkləyən təlim materiallarından, o cümlədən çalışma və 

tapşırıqlardan, eləcə də digər yardımcı vasitələrdən həvəslə istifadə edəcəklər.  
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Əgər dərslik bilikyönümlüdürsə, onun əsasını elmin məntiqi və müvafiq fəaliyyət 

metodları ilə qurulan mövzularla bağlı məlumatlar təşkil edəcəkdir. O zaman vahid məntiqdə 

müxtəlif şagird maraqlarının birləşdirilməsi, istiqamətləndirilməsi zərurəti yaranacaqdır. Təbii 

olaraq şagirdlərin fərdi maraq və meyllərinin nəzərə alınmasında zəiflik yaranacaqdır. Bu da 

nailiyyət etibarı ilə dərsliyin şagirdyönümlü öyrənmə modeli olmasına mənfi təsir 

göstərəcəkdir.  

Dərslik didaktik vasitə kimi nə qədər ümumi xarakter daşısa da, o qədər şagird marağını 

təmin edə biləcək bir dərs kitabıdır. Ondan istifadə edən hər kəs, ilk növbədə, oradakı mətnlərin 

məzmununda, ifadə olunan cümlələrin mənasında, eləcə də söz, şəkil və digər təlim 

materiallarında özünün marağını, düşüncə səviyyəsini, dünyagörüşünü, digər xüsusiyyətlərini 

axtarır. Axtardığını tapdığı anda ona adaptasiya olunur və fəaliyyətə başlayır. Verilən 

tapşırıqları həvəslə və məhsuldar tərzdə yerinə yetirir.  

Belə olduqda şagird həmçinin dərsliyin didaktik sisteminə daxil ola və yaradıcı 

istifadəçisinə çevrilə bilir.  

Ümumtəhsil məktəbləri üçün müasir Azərbaycan dili dərsliklərinin bu baxımdan 

xarakterində yeniliklər müşahidə edilir. Ən böyük nitq vahidi kimi mətnlər üzərində müxtəlif 

istiqamətli fəaliyyətlərin təşkili bu müxtəlifliyin mahiyyətini təşkil edir. Belə ki, şagirdlər 

mətnin üzərində, eləcə də mətnlə bağlı çalışmaların həllində özlərinin məntiqi, tənqidi və 

yaradıcı işlərini qurmalı olurlar. Axtarışlar aparmaqlar, aparır, yaradıcı fəaliyyət göstərirlər.  

Artıq on bir ildən çox bir vaxt keçir. Və bu müddətdə yeni fənn kurikulumları əsasında 

dərsliklər hazırlanaraq tətbiq edilir. Bütün ümumitəhsil fənləri kimi “Azərbaycan dili” üzrə də 

yeni dərsliklərin hazırlanması istiqamətində iş aparılır. Məlum olduğu kimi, yeni fənn 

proqramları (kurikulumları) əsasında hazırlanan ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin ilk 

nəsli məktəblərimizdə tətbiq edilir. İlkin qənaətlər onu göstərir ki, bu dərsliklər özünün 

fəlsəfəsinə, metodoloji xüsusiyyətlərinə, məzmun və strukturuna görə əvvəlkilərdən fərqlənir.  

 Başlıca olaraq şagirdlərin inkişafına yönələn bu dərsliklərdə onların idraki bacarıqlarını 

formalaşdırmaq, həyati vərdişlərini zənginləşdirmək, intellektual potensialına dəstək olmaq ön 

planda dayanır. Hər şeydən öncə, şagird şəxsiyyətində məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürə 

söykənən kreativliyin formalaşdırılması prioritet istiqamət təşkil edir.  

 Dərsliklər ən zəruri bilikləri, onların əsasında gələcək həyat üçün vacib olan səriştələrin 

formalaşmasına imkan yaradan fəaliyyət sistemini təqdim etməklə şagirdləri yaradıcı 

tətbiqetməyə istiqamətləndirir. Öyrəndikləri əsasında yeni biliklərin yaradılmasına təşviq edir. 

Kreativliyə doğru addımlardan ibarət olan bu yanaşma, heç şübhəsiz, intellektual 

dərsliklərə aparan bir yoldur. Azərbaycan dili dərsliklərinin ümumi sistemində ən zəruri elmi 

nəzəri anlayışlar hesabına onun linqvistik əsaslarını normallaşdırmaq, həyati bacarıqlara 

söykənən səriştələrə geniş yer ayırmaqla praktik əhəmiyyətliliyini artıqmaq onun gələcək 

perspektivlərinin mühüm parametrlərini təşkil edir.  

 

 ƏDƏBİYYAT 

1.Abdullayev A.S. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən. “Maarif”, 1966 

2.Abdullayev A.S. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. “Maarif”, 

1978   

3.Abbasov Ə.M. Müasir Azərbaycan dili dərsliklərinin funksiyaları. “Kurikulum” 

jurnalı, 2019, № 4, səh. 5-13 

www.iksadkongre.org Sayfa 384 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

4.Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün Azərbaycan dili fənni ezrə 

təhsil proqramı (kurikulumu) (V-XI siniflər). Bakı, Təhsil Problemləri İnstitutunun Təhsil 

Texnologiyaları Mərkəzi, 2015 

5.Ümumi təhsilin fənn standartları (I-XI siniflər). Bakı, Mütərcim, 2012 

                                               

 

          

 

 

 

www.iksadkongre.org Sayfa 385 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

 

ARAN İQTİSADİ-COĞRAFİ RAYONUNUN TARİXİ COĞRAFİYASI 

                                                                                                      Vəfa TAĞIYEVA                                                                                                                                                    

Bas müəllim  

                    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 ANNOTASİYA 

 Məqalədə  zaman-zaman Azərbaycanın keçdiyi tarixi proseslərdən bəhs edilmiş və 

ümumuyyətlə tarixi-coğrafiya elminin inkişafının  XX əsrin 80-cı illərinə təsadüf etdiyi 

vurğulanmışdır. Elmi araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Aran, Muğan və Şirvan 

vilayətlərinə ayrılan Qafqaz Albaniyasının ərazisi Kür-Araz ovalığında Kür və Araz çaylarının 

arasında yerləşir. V əsrdə Albaniyanın paytaxtının Bərdə şəhərində olduğu və eyni zamanda 

burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı  bir sıra yaşayış məskənlərinin olduğu diqqət 

mərkəzinə çatdırılmışdır. Belə yaşayış məskənlərinin  Beyləqan və Mingəçevir şəhərində də 

askar edilməsi haqqında da məlumat  verilmişdir.   Ərəb istilası dövründə   Aran ərazisinin 5 

əmirlikdən ibarət olduğu və Xilafətin 4-cü əmirliyinə daxil olması nəzərə çaptırılmışdır. Bu 

dövürdə Aranda ərəb qəbilələri məskunlaşmağa başlamışdı. Səfavilər dövründə  Beyləqan və 

Bərdə şəhərləri iqtisadi cəhətdən inkişaf etmişdir, Zərdab, Salyan, Ağdaş dairələri yaradılmağı 

haqqında izahat verilmişdir. Mərkəzi Cavad şəhəri olan, Salyan və Cavad xanlığının VIII əsrin 

ortaları 1813-cü ildə Kür və Araz çayları ərazisində məskunlaşdığı elmi araşdırmalar əsasında 

şərh edilmişdir. Əsasını ilk dəfə Həsən xan qoyulsada (Şahsevən tayfasından) sonralar 1768-ci 

ildə Rusiya hökumətinin tərkibinə qatılması və əvvəl isə Quba xanlığından aslı olması haqda 

ətraflı məlumat verilmişdir. Ərazi Rusiyaya birləşdikdən sonra  Şirvan və Yelizovetpol əyaləti 

və Göyçay, Ərəş, Cavad qəzası yaradılması lakin fəaliyyət göstərməsinə 1929-cu ildə xitam 

verilməsi diqqət mərkəzinə çatdırılmışdır.  Daha sonralar təxminən bir il sonra 1868-ci ildə 

mərkəzi Salyan şəhəri olan Cavad xanlığı yaradılmışdır lakin fəaliyyəti 1929-cu ildə 

dayandırılmışdır. Mərkəzi Cavad şəhəri olan, Salyan və Cavad xanlığının VIII əsrin ortaları 

1813-cü ildə Kür və Araz çayları ərazisində məskunlaşdığı elmi araşdırmalar əsasında şərh 

edilmişdir. XX əsrin 20-ci illərinin sonuna yaxın artıq Azərbaycanda yeni rayonlaşma sistemi 

tətbiq edildi. Bununla bahəm Aran iqtisadi coğrafi rayonu da həmin rayonlaşmanın tərkibinə 

qatılan rayonlardan biri oldu.  

 ANNOTATION  

The article tells about all historical processes that Azerbaijan passed and emphasizes that the 

general development of historical geography science has been met to the 80th years of the XX 

century. Time of scientific investigations have been specified that territory of the Albania of 

Caucasian separated  settles are located) in the Kur-Araz Lowland between Kur and Araz rivers. 

It is also emphasized that Barda was capital of Albania in the V century at the same time based 

on archeological foundations it is founded that  there were a number of living places. About 

such living places has been also informed to be in Beylaqan and Mingachevir regions.It has 

been supplied consisted from 5 emirates in the time of Arab aggression lowland territory and 
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entering the 4th emirate of the caliphate to glance. Arabian tribes had begun to settle in this 

time in the lowland. Cities of Beylagan and Barda have developed in the Safavilər time from 

the economical peculiarity,it has been explained about creating of circles of Zardab, Salyan, 

Aghdash.On the basis of scientific investigations it is commented that Salyan and Cavad 

khanates the capital of which was Cavad city settled in the territory of Kur and Araz rivers in 

the middle of VIII century in 1813.The article tells,though Hasan khan created ,it had been a 

part of Russian government in 1768 and later on it had been governed by Quba khanate. 

Emphasized that ,after combining with Russia,Shirvan and Yelizavetpol regions and Goycay 

,Arash,Cavad living places had been created but in 1929 the territory had been put to an end to 

carry out any activity. Later about after a year in 1968 Cavad khanate the capital of which was 

Salyan was created, but was put to an end in 1929.Salyan and Cavad khanates the capital of 

which was Cavad city had settled in the territory of Kur and Araz rivers in 1813 in the middle 

of VIII century had been founded based on scientific investigations.Near to the end of 20th 

years of the XX century new placement system had been applied to Azerbaijan. As well as 

this,Aran economical geographical region was one of the first regions that was combined to this 

union of regions. 

       Açar sözlər- Aran, Albaniya, Bərdə, Qafqaz,Cavad xan, Səfəvi 

       Aran iqtisadi coğrafi rayonu Respublikanın ən iri iqtisadi coğrafi rayonudur. Onun 

tərkibinə  Yevlax, Ağdaş, Ucar, Göyçay, Salyan, Beyləqan, Zərdab, Kürdəmir, Hacıqabul, 

Bərdə, Ağcabədi, Imişli, Biləsuvar, Neftçala, Saatlı və Sabirabad rayonları və respublika tabeli 

Mingəçevir, Şirvan və Yevlax şəhərləri daxildir. Eyni zamanda  Aran iqtisadi coğrafi rayonu,  

Azərbaycanın ən çox respublika tabeli şəhəri olan iqtisadi rayonudur. Rayonun tərkibinə daxil 

olan 16 inzibati rayonda 18 şəhər, 39 qəsəbə, 790 kənd yaşayış məntəqəsi vardır 

Sahəsi   21,5min km2 

Respublika  ərazisinin 24,8%-ni təşkil edir 

Əhalisi  1923,2 min nəfər 

Əhalinin sıxlığı 88 nəfər km2 

Ölkə əhalisinin 20,2 %-i burada yaşayır 
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          Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun xəritəsi 

 

         Bütövlükdə Azərbaycanda XX əsrin 80-cı illərindən başlayaraq tarixi-coğrafiya elminin 

inkişaf etdirilməsinə başlanılmışdır. 

         Tarixi mənbələrdən alınan məlumata görə qədim Qafqaz Albaniyasının ərazisi Kür-Araz 

ovalığında yerləşir. Eyni zamanda Qafqaz Almaniyasının ərazisi : Aran, Muğan və Şirvan 

vilayətinə ayrılır. Tarixən Aran zonası Kür və Araz çaylarının arasında yerləşən ərazilərə 

deyilib. 
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       Mil, Muğan, Şirvan düzləri 

 

       Albaniyanın paytaxtı  məhz V əsrdə Kürün sağ hissəsində yerləşən Bərdə şəhərində 

yerləşdirilmişdir. Kürün hər iki tərəfində məskən salan Türk tayfaları III-IV əsrdə Albanıyaya 

daxil olmağa başlamışdır. Son vaxtlarda aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı Albaniyada 

vaxtilə hokm sürmüş bir sıra yaşayış məskənləri müəyyən edilmişdir. Belə yaşayış məskənləri  

Beyləqanda və Mingəçevir şəhərində də askar edilmişdir.[6] 
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        Qafqaz Albaniyası 

 

         Əvvəllər Aran ərazisi 5 əmirlikdən ibarət idi və Xilafətin 4-cü əmirliyinə daxil idi. Bütün 

bunlar isə Ərəb istilası dövrünə təsadüf edir. Həmin dövürdə Xilafətin apardığı siyasət 

nəticəsində Aranda ərəb qəbilələri yerləşməyə başladı. Səfavilər dövründə Azərbaycan 4 

bəylərbəyinə ayrılmışdır. Bu zaman Beyləqan və Bərdə şəhərləri iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmişdir. Daha sonra Şamaxı vilayətinin daxilində Zərdab, Salyan, Ağdaş dairələri 

yaradılmışdır. VIII əsrin ortaları 1813-cü ildə Kürlə Arazın qovuşduğu yerdə Cavad xanlığı, 

Kürün  başlanğıcında Salyan xanlığı, Kür və Arazın birləşdiyi yerdə isə hər iki Xanlığın 

mərkəzi Cavad şəhəri yerləşmişdir. Xanlığın əsasını ilk dəfə Həsən xan qoymuşdur (Şahsevən 

tayfasından). Ərazi 1768-ci ildə Rusiya hökumətinin tərkibinə qatılmışdır. Bundan əvvəl isə 

Quba xanlığından aslı olmuşdur. Ərazidə Rusiyaya birləşdikdən sonra  iki əyalət və üç qəza 

yaradılmışdır. Şirvan və Yelizovetpol əyaləti və Göyçay, Ərəş, Cavad qəzası. Göyçay qəzası 

1867-ci ildə yaradılmışdır. Onun ərazisi 4988 kv.km təşkil etmişdir. Lakin tam olaraq Qəza 

kimi fəaliyyət göstərməsinə 1929-cu ildə xitam verilmişdir. Daha sonra təxminən bir il sonra 

1868-ci ildə Cavad xanlığı yaradılmışdır. Onun ərazisi Göyçay qəzasından böyük olub 11617 

kv.km ərazini əhatə etmişdir. Cavad qəzasının mərkəzi Salyan şəhəri olmuşdur. Bu qəzanın da 

fəaliyyəti 1929-cu ildə dayandırılmışdır. 1873-cü ildə yaradılan Ərəş qəzasının ərazisi isə 
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3212,5 kv.km təşkil etmişdir. Bu qəzanın da fəaliyyətinə digər qəzalar kimi 1929-cu ildə xitam 

qoyulmuşdur. [7] 

 

 

 

        Azərbaycanın xanlıqları 

 

        1918-1920- ci illərdə Bakı quberniyasının ərazisi bütövlükdə 39. 075 kv.km idi. Bu 

dövürdə onun tərkibinə Cavad (Salyan), Göyçay qəzaları daxil idi. Daha sonralar Sovet 

hakimiyyəti dağıldıqdan sonra XX əsrin 20-ci illərinin sonuna yaxın artıq Azərbaycanda yeni 

inzibati ərazi bölgüsü tətbiq edilməyə başlanıldı. Və yeni rayonlaşma sistemi tətbiq edildi. 

Bununla bahəm Aran iqtisadi coğrafi rayonu da həmin rayonlaşmanın tərkibinə qatılan 

rayonlardan biri oldu. [7] 
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NƏTİCƏ 

         Məqalədə Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun zaman-zaman keçdiyi tarixi proseslərdən 

geniş və aydın şəkildə bəhs edilmişdir. Müəllif tarixi araşdırmalar nəticəsində subut olunan 

Qafqaz Albaniyasının Kür-Araz ovalığında yerləşməsini, paytaxtının V əsrdən etibarən Bərdə 

şəhəri olmasını elmi araşdırmalarla meqalədə şərh etmişdir. Ərəb istilası dövründə Aran 

ərazisin 5 əmirlikdən ibarət olmasından, Səfavilər dövründə Azərbaycanın 4 bəylərbəyliyinə  

ayrılmasından ətraflı şəkildə bəhs edilmişdir. Burada tarixin müxtəlif zamanlarında qəza və 

quberniyaların yaranmasından, daha sonra onların fəaliyyətinin dayandırılmasından statistik 

məlumatlarla geniş və əsaslı məlumat verilmişdir. 
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MÜXTƏLİF DİLLƏRDƏ SİFƏTİN DƏRƏCƏLƏNMƏSİ HAQQINDA 

ON THE DEGREES OF COMPARISON OF THE ADJECTIVE IN LANGUAGES 

BELONGING TO DIFFERENT CLASSES 

 

   Əliyeva Elmira 

                               ADU XDTM f.ü.Fd 

                                                                     

Açar sözlər: sifətin dərəcələnməsi, adi dərəcə, müqayisə dərəcəsi, üstünlük dərəcəsi, 

alman dili, müstəsna  

Key words: the degrees of comparison, positive degree, comparative degree, 

superlative degree, German, exception  

SUMMARY 

The article deals with the degrees of comparison of adjectives in languages belonging 

to different classes. It states that the degrees of comparison of adjectives have a very special 

role while speaking about the morphological structure of the adjective. The author prefers to 

give some information about the grammatical category before analyzing the degrees of 

comparison. The grammatical category and its content are stated to have much importance in 

the article. Reading the article, it becomes clear that there are three degrees of comparison of 

adjectives in the English as well as in the German languages. They are the positive degree, the 

comparative degree and the superlative degree.  

РЕЗЮМЕ  

В статье рассматриваются степени сравнения прилагательных в языках, принадлежащих 

к разным классам. В нем говорится, что степени сравнения прилагательных играют очень 

особую роль, говоря о морфологической структуре прилагательного. Автор 

предпочитает давать некоторую информацию о грамматической категории, прежде чем 

анализировать степени сравнения. Грамматическая категория и ее содержание имеют 

большое значение в статье. Читая статью, становится ясно, что существует три степени 

сравнения прилагательных в английском языке, а также на немецких языках. Это 

положительная степень, сравнительная степень и превосходная степень. 

 

 

Ключевые слова: степени сравнения прилагательных, положительная степень, 

сравнительная степень, превосходная степень, немецкий язык, исключение 

Sifətin morfoloji quruluşundan danışarkən diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də onun 

dərəcə kateqoriyasıdır. İlk əvvəl qrammatik kateqoriya anlayışına izah verək. Qrammatik 

kateqoriya nədir? 
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İ.İ.Meşaninovun fikrinə görə, qrammatik kateqoriyaya qrammatik anlayışlar və 

qrammatik formalar daxil olur. Başqa sözlə ifadə etsək, qrammatik kateqoriyaya qrammatik 

forma vasitəsilə ifadə olunan sözlər, yaxud qrammatik anlayışlar daxil olur (9, s. 87).  

B.Çarlzın fikrincə, morfoloji kateqoriya dedikdə ümumi qrammatik məna ünsürləri ilə 

yüklənmiş söz formaları sistemi başa düşülür (13, s. 11).  

O.S.Axmanova isə morfoloji kateqoriyanı bir dilin qrammatika və leksikasını 

səciyyələndirən ümumi proses və hadisələrin morfoloji ifadəsi kimi təqdim edir (4, s. 71). 

D.Kristal yazır ki, qrammatik məna və onu ifadə edən qrammatik formanın vəhdətinə 

qrammatik kateqoriya deyilir (12, s.100).  

Dilin qrammatik quruluşundan asılı olaraq qrammatik kateqoriyalar müxtəlif vasitələrlə 

ifadə olunur. Müasir ingilis dilinin qrammatik quruluşunu səciyyələndirən və onu müasir ingilis 

dilinin qrammatik quruluşundan fərqləndirən əsas cəhət ona xas olan analitizmdir. Bu da onu 

ifadə edir ki, müasir ingilis dilində bəzi hallarda söz birləşmələrində və cümlələrdə sözlər 

arasındakı sintaktik əlaqələr başlıca olaraq köməkçi sözlərlə - köməkçi feillər, sözönləri, artikl, 

söz sırası və digər vasitələrlə ifadə edilir.  

İngilis dili analitik dil olduğundan bu dildə qrammatik kateqoriyalar müxtəlif vasitələrlə 

ifadə olunur. Bu vasitələr aşağıdakılardı: 

1. Analitik vasitələr. Məsələn: more interseting (daha maraqlı), had written (yazılmış), 

more nicely (daha gözəl) və s.; 

2. Sintetik vasitələr. Məsələn: longer (daha uzun), writes (yazir), father (ata) və s.; 

3. Səsdəyişmə vasitəsilə. Məsələn: came, took, men, feet və s. 

4. Supletiv vasitələr: good, better, best, go, went və s.  

Nümunələrdən göründüyü kimi, müasir ingilis dilində sifətin dərəcə kateqoriyası üç 

vasitə ilə, yəni analitik, sintetik və supletiv yolla ifadə olunur (2, s.90). İngilis dilində sifətin 

neçə dərəcəsinin olması və more/most + sifət tərkibinin dərəcə forması olub olmaması məsələsi 

həmişə çox mübahisəli olub. O.Musayev ingilis dilində sifətin üç dərəcsini fərqləndirir. 1) adi 

dərəcə; 2) müqayisə dərəcəsi; 3) üstünlük dərəcəsi (3, s. 90). Bir qrup dilçilər, məsələn, 

İ.Smirnitski, M.A.Qanşina, V.L.Kauşanskaya və başqaları belə hesab edirlər ki, sifət ilkin 

formada, yəni ənənəvi olaraq adi dərəcə hesab edilən formada heç bir məna bildirmir və heç bir 

müqayisə ifadə etmir (7; 14; 16). Buna görə də onu sifətin dərəcə forması hesab etmək olmaz. 

Bu dilçilərə görə ingilis dilində sifətin iki dərəcəsi vardır: 1) müqayisə dərəcəsi və 2) üstünlük 

dərəcəsi. 

Belə hesab edirik ki, məsələyə ənənəvi olaraq yanaşan və ingilis dilində sifəin üç 

dərəcəsi olduğunu iddia edəb dilçilər haqlıdırlar. Sifətin müqayisə və üstünlük dərəcə formaları 
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adi dərəcə adlandırılan zəmin əsasında formalaşır. Sifətin ilkin forması olmadan onun digər 

dərəcə formalarından danışmaq düzgün deyil. Bu da onu ifadə edir ki, bu üç formanın (adi, 

müqayisə və üstünlük) arasında bir dialekik vəhdət mövcuddur. Bunlardan əlavə, danışıq 

zamanı məlum olur ki, adi dərəcədə də müqayisə mənası ifadə edilə bilir. Adi dərəcədə as ... as 

və not so ... as bağlayıcıları ilə işlənərək sifət müqayisə mənası ifadə edə bilir. Nümunələrə 

baxaq: 

The world’s biggest bull is as big as a small elephant. (Dünyanın ən böyük öküzü kiçik 

fil kimi böyükdür). 

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks. (Bu 

yayda hava keçən ilki kimi pisdir). 

You have to unwrap it as carefully as you can. It’s quite fragile. (Sən onu bacardığın 

qədər ehtiyatla açmalısan. O, olduqca incədir).  

Beləliklə, müəyyən edilir ki, ingilis dilində sifətin üç dərəcəsi var: 1) adi dərəcə; 2) 

müqayisə dərəcəsi; 3) üstünlük dərəcəsi. 

İndi isə sifətin more və most artırmaqla düzəldilən dərəcə formalarını nəzərdən 

keçirdək.  

İlk əvvəl qeyd edək ki, bu formalar sifətin analitik dərəcə forması hesab edilir. Məsələn: 

more + adi dərəcədə sifət və sifətin müqayisə dərəcə forması; most + adi dərəcədə sifət və sifətin 

üstünlük forması. V.N.Jiqadlo, İ.P.İvanova, L.L.İofik və başqaları haqqında danışılan 

birləşmələrin sifətin analitik dərəcə forması deyil, sərbəst söz birləşməsi olduğunu iddia 

etmişlər (11, s. 50). Beləliklə də ingilis dili nəzəri qrammatikasında sifətin dərəcə kateqoriyası 

ilə əlaqədar olaraq qarşıya bir problem çıxır: more/most + adi dərəcədə sifət birləşməsi sifətin 

dərəcə formasıdır, yaxud onlar sərbəst söz birləşmələri hesab edilə bilərmi? 

İlk əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, more və most +adi dərəcədə sifət birləşməsini analitik 

dərəcə forması deyil, sərbəst söz birləşməsi adlandıran dilçilər belə hesab edirlər ki, müasir 

ingilis dilində more/most + adi dərəcədə sifət birləşməsi ilə yanaşı less/least+adi dərəcədə sifət, 

hətta very, rather + adi dərəcədə sifət birləşməsi ilə də işlənir. Məsələn: biz more difficult (daha 

çətin) deyə bildiyimiz kimi, less difficult (daha az çətin), least difficult (az çətin), rather difficult 

(kifayət qədər çətin), very difficult (çox çətin) da deyə bilərik.  

Bununla yanaşı, more/most +adi dərəcədə sifət sifətin dərəcə forması hesab edilir. 

Less/least + adi dərəcədə sifət birləşməsi sərbəst söz birləşməsi adlandırılır. İ.P.İvanova və 

başqaları belə hesab edirlər ki, less/least + adi dərəcədə sifət birləşməsi sərbəst söz birləşməsi 

adlandırıldığı kimi, more/most + adi dərəcədə sifət birləşməsi də sərbəst söz birləşməsi 

adlanmalıdır. 
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B.S.Xaymoviç, B.İ.Roqovskaya haqqında danışılan birləşmələrin, yəni more/most + adi 

dərəcə sifət və less/least +adi dərəcəd sifət birləşməsinin arasında olan oxşarlığı səthi hesab 

edirlər (17, s. 140).  Bu alimlər more/most + adi dərəcədə sifət birləşməsinin sərbəst söz 

birləşməsi adlandırılması fikri ilə razılaşmırlar. Onlar belə hesab edirlər ki, more qrammatik 

morfemdir və onun ifadə etdiyi qrammatik məna bir hecalı sifətin müqayisə dərəcəsini düzəldən 

–er morfeminin mənasına uyğundur.  Buna görə də, more+ adi dərəcədə sifət birləşməsi sərbəst 

söz birləşməsi hesab edilə bilməz. Bu birləşmə sifətin analitik dərəcə formasıdır. Bir məsələ 

diqqəti cəlb edir ki, B.S. Xaymoviç, B.İ.Raqovskaya more/most + adi dərəcədə sifət 

birləşməsini analitik forma adlandırdıqları halda, less/least +adi dərəcədə sifət birləşməsini 

sərbəst söz birləşməsi hesab edirlər (17, s. 145). Belə olduğu halda iki qəribə hal yaranır, yəni 

dildə eyni xüsusiyyət və mahiyyətə malik olan iki birləşmədən biri, yəni more/most + adi 

dərəcədə sifət birləşməsi analitik dərəcə forması, digər isə, yəni less/least + adi dərəcədə sifət 

birləşməsi isə sərbəst söz birləşməsi hesab edilir. Bu birləşmələr komponentləri və ifadə 

etdikləri qrammatik məna baxımından tam eyniyyət təşkil edir. Bu birləşmələr həm more, həm 

də less müasir ingilis dilində omonim sözlər kimi işlənir. Onlar bir halda zərf, digər halda söz-

morfem kimi işlənir. Məsələn: drink less, sleep more və s. Bu nümunələrdə less və more 

sözlərinin hər ikisi zərf funksiyasında işlənir. Lakin more beautiful və less beautiful 

birləşmələrində onların hər ikisi söz-morfem kimi işlənir. Bu onunla əlaqəlidir ki, birinci 

nümunədə less və more sözləri hərəkətə aiddir, ikinci nümunədə isə onlar qrammatik məna 

ifadə edir və hərəkətin dərəcəsini bildirir. Eyni fikri most və least sözləri üçün də demək olar. 

More/most, less/ least sözləri arasında olan eyniyyətdən danışarkən bir məsələni qeyd 

etmək lazımdır ki, haqqında danışılan sözlərin hamısı supletiv yolla düzələn söz formalarıdır; 

onların özləri də ayrılıqda sifətin dərəcə formalarıdır. More sözü many sifətinin  müqayisə, most 

isə onun üstünlük dərəcə formaları olduğu kimi, less də little sifətinin müqayisə, least isə 

üstünlük dərəcə formasıdır. Beləliklə, aydın olur ki, bu baxımdan da həmin sözlər arasında tam 

uyğunluq müşahidə edilir. Bu oxşarlıq da bir daha göstərir ki, more/most sifətin dərəcə 

formasını düzəldə bildiyi kimi, less/least sözləri də həmin funksiyada işlənə bilər. More/most, 

less/least sözləri arasında müşahidə edilən yeganə fərq ondadır ki, birincilər müsbət, ikincilər 

isə mənfi mənada işlənir, yəni more beautiful dedikdə keyfiyyətin nisbətən üstün olduğu, less 

beautiful, dedikdə isə onun nisbətən aşağı olduğu bildirilir. Bu da dilə xas olan binarlıq 

baxımından tamamilə məqbul hesab edilə bilməz.  

Beləliklə, məlum olur ki, more/most və less/least sözlərini, eləcə də həmin sözlərin 

iştirakı ilə düzələn birləşmələri bir-birinə qarşı qoymaq, onlardan birini sifətin analitik dərəcə 
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forması, digərini isə sərbəst söz birləşməsi hesab etmək düzgün olmaz. Bu sözlər vasitəsilə 

düzələn birləşmələrin hamısı eyni bir kateqoriyaya aid edilməlidir.  

Bir anlığa belə hesab edək ki, haqqında danışılan birləşmələr, yəni more/most +adi 

dərəcədə sifət less/least + adi dərəcədə sifət birləşməsi, İ.P.İvanovanın dediyi kimi, sərbəst söz 

birləşməsidir (15, s. 85). O zaman belə çıxır ki, müasir ingilis dilində ancaq birhecalı və bəzi 

ikihecalı sifətlər dərəcə kateqoriyasına malikdir. Buradan isə məlum olur ki, ingilis dilində 

sifətin dərəcə kateqoriyası onun fonetik tərkibindən asılıdır, digər tərəfdən də more/most, 

less/least adi dərəcədə sifət sifət birləşmələri sintaktik hadisə hesab edilməlidir. Beləliklə də 

müasir ingilis dilində xas olan bir kateqoriya, daha dəqiq desək sifətin dərəcə kateqoriyası iki 

hissəyə parçalanır. Onun bir qismi morfologiyanın, digər qismi isə sintaksisin tədqiqat 

obyektinə çevrilir. Bu da düzgün deyildir. 

B.A.İlişin bu məsələyə münasibəti də maraq doğurur. Bu alimin iddiasına görə, 

haqqında danışılan birləşmələrin sifətin analitik forması və ya sərbəst söz birləşməsi hesab 

edilməsi məsələsini hər bir tələbənin  öz öhdəsinə vermək lazımdır. O yazır: “It must be left to 

every student to decide what out of this dilemma should be” (8, s. 47). 

A.Hüseynov yazır ki, nə birinci, nə də ikinci qrup dilçilərin sifətin dərəcə kateqoriyası 

haqqında söylədikləri fikirlərlə razılaşmaq çətindir. Yəni more/most +adi dərəcədə sifət 

birləşməsini sifətin analitik dərəcə forması, lakin less/least +adi dərəcədə sifət birləşməsini isə 

sərbəst söz birləşməsi hesab edən dilçilərin, nə də haqqında danışılan birləşmələrin hər ikisinin 

sərbəst söz birləşməsi hesab edən dilçilərin fikri ilə razılaşmaq çətindir (2, s. 94). 

 Müasir ingilis dilində sifətə xas olan dərəcə kateqoriyası bütövlükdə morfoloji 

kateqoriyadır. Onun sintetik və ya analitik üsulla ifadə edilməsi sifətin fonetik tərkibindən asılı 

olur: birhecalı və bəzi ikihecalı sifətlər dərəcə formasını şəkilçi-morfemlər, çoxhecalı sifətlər 

isə söz-morfemlər vasitəsilə düzəldilir. Bu məqsədlə müasir ingilis dilində iki şəkilçi-morfem 

(-er; -est), dörd söz-morfem: more/most; less/least işlənir. Birhecalı və bəzi ikihecalı sifətlərdə 

keyfiyyət müsbət olduqda sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsində isə -est şəkilçisi əlavə 

edilməklə, keyfiyyət mənfi olduqda isə analitik üsulla, yəni sifətin müqayisə dərəcəsində 

(fonetik tərkibindən asılı olmayaraq) sifətin əvvəlinə less, üstünlük dərəcəsində isə least söz-

morfem əlavə etməklə düzəldilir. Çoxhecalı sifətlərdə dərəcə formaları ancaq analitik üsulla 

düzəldilir: keyfiyyət müsbət olduqda müqayisə dərəcəsində sifətin qarşısında more, üstünlük 

dərəcəsində most söz-morfemi, keyfiyyət mənfi olduqda isə müqayisə isə müqayisə dərəcəsində 

sifətin qarşısında less, üstünlük dərəcəsində isə least söz-morfemi işlənir. Beləliklə, müasir 

ingilis dilində sifətin dərəcə kateqoriyasının paradiqmatik cərgəsi aşağıdakı kimi olur: 

Clever – cleverer – cleverest; (ağıllı-daha ağıllı-ən ağıllı) 
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Less cleverer - least cleverest; (daha az ağıllı- ən az ağıllı) 

Attractive – more attractive - most attractive; (cəlbedici – daha cəlbedici- ən çox 

cəlbedici) 

Less attractive - least attractive; (daha az cəlbedici - ən az cəlbedici) 

Müasir ingilis dilində sifətin dərəcə kateqoriyası üç üsulla formalaşır: 1) sintetik üsul; 

2) analitik üsul; 3) supletiv üsul (2, s.95). 

Müasir ingilis dilində sifət adi dərəcədə heç bir morfoloji formaya malik olmur. Sifətlər 

adi dərəcədə as . . . as, not so (as) . . . as bağlayıcıları ilə işlənərkən müqayisə olunan şəxs və 

əşyaların eyni dərəcəli keyfiyyətə, əlamətə malik olub-olmadığını bildirir. As . . . as bağlayıcısı 

müqayisə olunan şəxs və ya əşyanın eyni keyfiyyə, yaxud əlamətə aid olduğunu bildirir. 

Not so (as) . . . as bağlayıcıları isə müqayisə olunan şəxs və əşyaların qeyri-bərabər 

əlamət, yaxud keyfiyyətə malik olduğunu bildirir. Məsələn: 

My task was as difficult as his. (Mənim işim onunku kimi çətin idi). 

My balcony is as wide as theirs. (Mənim balkonum onlarınkı kimi genişdir). 

The night is not so (as) warm as it was yesterday. (Gecə dünənki kimi isti deyil). 

Sintetik üsulla müqayisə dərəcəsi aşağıdakı hallarda baş verir: 

Birhecalı sifətlərin müqayisə dərəcəsini düzəltmək üçün onların sonuna –er, üstünlük 

dərəcsini düzəltmək üçün isə -est şəkilçisi artırılır. Məsələn: long-longer-longest (uzun - daha 

uzun - az uzun); large-larger-largest (böyük- daha böyük- ən böyük); nice-nicer-nicest (gözəl 

– daha gözəl - ən gözəl); red-redder-reddest (qırmızı –daha qırmızı - ən qırmızı) və s. 

Müqayisə və üstünlük dərəcələrində aşağıdakı fonetik dəyişiklik baş verir: 

a) sonuncu “r” hərfi dərəcə şəkilçisi qəbul etdikdə [r] kimi tələffüz edilir. Məsələn: dear 

– dearer – dearest (əziz – daha əziz - ən əziz); 

b) –ng sonluğunda [g] səsi əlavə olunur. Məsələn: long – longer - longest; 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişiklik bütün sifətlərdə baş vermir. Məsələn: cunning – 

cunninger – cunningest (hiyləgər – daha hiyləgər - ən hiyləgər) və s. 

c) heca əmələ gətirən [l] səsi artıq sərbəst səsə çevrilir. Məsələn: noble – nobler – 

noblest (alicənab – daha alicənab - ən alicənab). 

Aşağıda verilmiş ikihecalı sifətlərin müqayisə və üstünlük dərəcələri də sintetik yolla 

düzəlir: 

a) vurğusu son hecanın üzərinə düşən ikihecalı sifətlər: polite-politer-politest (nəzakətli 

– daha nəzakətli - ən nəzakətli); 
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profound-profounder-profoundest (dərin – daha dərin - ən dərin); complete-completer-

completest (kamil –daha kamil - ən kamil); concise-conciser-concisest (qısa – daha qısa - ən 

qısa) və s. 

b) sonuncu heca [l] sonor səsi ilə bitən sifətlər: able-abler-ablest; noble-nobler-noblest; 

simple-simpler-simplest və s. 

c) –er, -y, -ow, -some ilə bitən sifətlər: tender-tenderer-tenderest; happy-happier-

happiest; handsome-handsomer-handsomest; narrow-narrower-narrowest və s. (2, s. 96) 

Yuxarıdakı ikihecalı sifətlərin müqayisə və üstünlük dərəcəsi analitik yolla, yəni onların 

qarşısında müqayisə dərəcəsində more, üstünlük dərəcəsində isə most sözü işlətməklə də 

düzəldilə bilər. Beləliklə, müasir ingilis dilində narrower, narrowest, işlənə bildiyi kimi, more 

narrow, most narrow işlətmək də olar. 

Bəzi hallarda hətta birhecalı sifətlər üslub xatirinə, yəni emfatik vurğu altına düşəndə 

dərəcə formasını analitik yolla düzəldilir. Məsələn: 

The morning was more bright and beautiful today than it was yesterday. (Səhər 

dünənkinə nisbətən daha parlaq və daha gözəldi).  

She seems more stern than her mother. (O, anasına nisbətən daha ciddidir). 

He looked more sad than ever before. (O, həmişəkindən daha kədərli görünürdü). 

Bu cür birləşmələr onunla izah edilir ki, -er, -est morfemləri vurğulu deyilə bilmir. 

Lakin söz morfemlər more və most vurğu altına düşə bilir.  

İkihecalı sifətlərin bir qismi və çoxhecalı sifətlərin hamısının müqayisə dərəcəsi analitik 

yolla, yəni müqayisə dərəcəsində sifətdən əvvəl more, üstünlük dərəcəsində isə most sözü 

artırmaqla düzəlir. Məsələn: intersting - more interesting –most interesting; magnificent- more 

magnificent – most magnificent və s. 

Müasir ingilis dilində bir neçə sifətlərin dərəcə formaları, supletiv yolla düzəlir. Bunlar 

aşağıdakılardı: 

Good Better best; Yaxşı-daha yaxşı-

ən yaxşı 

bad Worse worst Pis-daha pis-ən pis 

little Less least Az-daha az-ən az 

Much/many More most Çox-daha çox-ən 

çox 

far Farther/further Farthest/furthest Uzaq-daha uzaq-ən 

uzaq 

 

www.iksadkongre.org Sayfa 399 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

Mürəkkəb sifətlərin dərəcə kateqoriyası da üç yolla düzəlir: 

a) əgər birinci komponent sifət, yaxud zərf olarsa, onda birinci tərəf sintetik vasitədən 

istifadə edir, yəni –er, -est götürür. 

This change is even deeper-rooted than that. (Bu dəyişiklik hətta əvvəlkindən daha 

dərindir). 

He is a prounder hearted man I never met. (O, mənim qarşılaşdığım ən fədakar 

adamdır). 

b) dərəcə forması analitik yolla düzəlir: far-fetched-more farfetched-most far-farfetched 

(ağıla sığmayan); dull-witted-more dull-witted; most dull-witted (darıxdırıcı); kind-hearted-

more kind-hearted-most kind-hearted (mehriban) və s. 

Hansı hallarda dərəcə formasının işlədilməsi aşağıdakı kimidir: 

Sifətin müqayisə dərəcəsində hər hansı bir şəxs və ya əşyanın başqa bir şəxs və ya 

əşyadan keyfiyyətcə artıq olduğunu bildirilir. Bu halda than bağlayıcısından istifadə edilir. Bu 

bağlayıcı dilimizə -dan, -dən, yaxud –dan daha, -dən daha tərkibi kimi tərcümə edilir. Məsələn: 

My pet is wiser than yours. (Mənim ev heyvanım sizinkindən daha ağıllıdır). 

Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də üstünlük dərəcəsi əşya və ya şəxsin 

daxil olduğu sinifdə ən yüksək keyfiyyətə malik olduğunu bildirir. Məsələn: 

It is the most interesting story I have ever read. (Bu mənim oxuduğum ən maraqlı 

hekayədir). 

İngilis dilində bir neçə sifətin müqayisə və üstünlük dərəcəsində iki forması vardır. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

Far – farther/further – farthest/furthest; (uzaq) 

Near-nearer- nearest/next; (yaxın) 

Late-later-latter-latest-last; (gec) 

Old-older/elder-oldest/eldest; (qədim) 

Bu sifətlərin müqayisə və üstünlük dərəcələrində mövcud olan formalarının əksəriyyəti 

müxtəlif mənaya malikdir: 

1) farther, farthest, further, furthest məsafə bildirir. Məsələn: 

The night club is at the farthest (furthest) end of the city. (Gecə klubu şəhərin ən uzaq 

hissəsindədir). 

Lakin further həm də bir şeyin sonradan gələcyini bildirir və Azərbaycan dilində sonra, 

daha kimi tərcümə edilir. Məsələn: 

What happened further? (Sonra nə baş verdi?) 
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2. Nearest məsafə, next isə sıra ilə əlaqədar olaraq işlənir. Nearest Azərbaycan dilinə ən 

yaxın, next isə o biri, gələn sözləri ilə tərcümə edilir. Məsələn:  

It is the nearest city. (Bu ən yaxın şəhərdi). 

The next year he can enter the university. (Gələn il o, universitetə daxil ola bilər). 

Next year he will visit his parents. (Gələn il o, valideynlərinə baş çəkəcəkdir). 

3. Older, oldest ümumiyyətlə müddət, yaş  bildirir. Məsələn: 

I am older than my sister. (Mən bacımdan böyüyəm (yaşlıyam)). 

It is the oldest building in this city. (O bu şəhərdəki ən qədim binadır).  

Elder, eldest eyni bir ailənin üzvlərini fərqləndirərkən və ya hüquqla və rütbəcə daha 

yüksək olan şəxslər haqqında danışılarkən işlədilir. Elder Azərbaycan dilinə böyük, eldest isə 

ən böyük, ən qocaman sözləri ilə tərcümə edilir. Məsələn: 

My elder brother lives in Kiev. (Mənim böyük qardaşım Kiyevdə yaşayır). 

He was the eldest child of their family. (O, onların ailələrinin ən böyük usagı idi). 

Qeyd etmək lazımdır ki, elder sifətindən sonra than bağlayıcısı işlənmir. Than işləndiyi 

halda older yazmaq lazımdır. Bu da bir ailə üzvünə aid hesab edilir. Məsələn: 

She is older than her sister. (O, bacısından daha böyükdür (.... nisbətən daha yaşlıdır)).  

He is the elder of the two brothers. (O, iki qardaşın ən böyüyüdür). 

This boy is the older of the two.  (Bu oğlan ikisindən ən böyüyüdür (yaşlısıdır)). 

4. Later (than) zamanla əlaqədar işlənir.  

It is later than I expect. (Mən gözlədiyimdən gecdir). 

Latter sıra bildirir və Azərbaycan dilinə sonuncu, axırıncı sözləri vasitəsilə tərcümə 

edilir. Məsələn: Two girls entered the room. The latter was my sister. (İki qız otağa daxil oldu. 

Axırıncı mənim dosum idi).  

Latest zaman bildirir və Azərbaycan dilinə sonuncu, axırıncı sözləri vasitəsilə tərcümə 

edilir. Məsələn: 

This is the latest neüs üe have heard of him. (Bu bizim ondan aldığımız axırıncı xəbər 

idi).  

Last sıra bildirir və Azərbaycan dilinə keçən, axırıncı, sonuncu sözləri vasitəsilə 

tərcümə edilir. Məsələn: 

The last edition of the book has been sold out. (Kitabın sonuncu nəşri satılıb qurtarıb).  

Göründüyü kimi, müasir ingilis dilində sifətin dərəcəsi mürəkkəb xüsusiyyətə malik 

nitq hissəsidir.  
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B.Çarlz yazır ki, bir çox ikihecalı sifətin dərəcə formaları sintetik yox, analitik yolla 

düzəlir. Məsələn: clever-more clever-most clever; simple – more simple-most simple; fussy – 

more fussy- most fussy və s. (13, s. 100) 

B.Çarlz həmçinin yazır ki, bəzi təkhecalı sifətlər dərəcə formasını analitik yolla 

düzəldir. Məsələn: crude- more crude- most crude (xam); plain – more plain-most plain (sadə); 

keen – more keen-most keen (iti) və s. (13, s. 102) 

Q.A.Veyxmanın söylədiyi fikir bir növ B.Çarlzın fikri ilə üstüstə düşür. O yazır ki, 

analitik formanın sintetik formanı sıxışdırıb aradan çıxartması prosesi davam etməkdədir. Uzun 

illər əvvəl dərəcə formasını sintetik yolla düzəldən sifətlər indi dərəcə formasını analitik yolla 

düzəldir. O, aşağıdakı sifətləri qeyd edir: fussy (küylü), cruel (qəddar), quiet (sakit), subtle 

(incə), profound (dərin), simple (sadə), pleasant (xoş), true (düz), good (yaxşı), bad (pis) (5, s. 

143). 

London  will be yet more hot tomorrow. (Sabah Londonda daha isti olacaq). 

Q.A.Veyxman yazır ki, iki və üç hecalı sifətlərin və substantivləşmiş feili sifətlərin 

üstünlük dərəcəsi sintetik yolla düzəlir (6, s. 90). Məsələn: 

He is an American... though London  was on the way to being the leadingest place; the 

swingingest of all London clubs is in Park Lane; We must love the excitingest when we see it 

(22, s. 100). (O, Amerikalıdır... baxmayaraq ki, London ən aparıcı yer olmaq üzrədir; Park 

Leyndə London klubları ən havalı klublar hesab edilir; biz həyəcanverici yerləri görəndə onları 

sevməliyik). 

Göründüyü kimi, müasir ingilis dilində sifətin dərəcə formalarının düzəldilməsində 

böyük dəyişiklər baş verir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, heç də əksər əsli sifətlər 

dərəcə kateqoriyasına malik deyil. Bunlar aşağıdakılardı:  

1) –ish suffiksi vasitəsilə düzələn sifətlər. Məsələn: 

The dog  gave it a slight lick with his curly blackish tongue (20, s. 90). (İt öz əyri qaramtıl 

dili ilə onu yüngül şəkildə yaladı). 

Let snobbish people say what they please (21, s. 16). (Qoy qara insanlar istədikləri hər 

şeyi desinlər). 

His voice was hoarse and whiskeyish (21, s. 16). (Onun səsi xırıltılı idi və viski 

qoxuyurdu). 

2. İnkar məna bildirən sifətlərin dərəcə kateqoriyası yoxdur. Məsələn: impossible 

(qeyri-mümkün), incurable (çarəsiz), unavoidable (qaçılmaz), inseparable (ayrılmaz), 

unsuitable (yararsız) və s.  
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3. Aşağıdakı sifətlər də dərəcə kateqoriyasına malik deyil. Bu sifətlər həmçinin very, 

rather, too tipli dərəcə zərflərilə də işlənə bilmir: absolute (mükəmməl), extreme (ifrat), entire 

(bütöv), exclusive (xariqüladə), chief (başlıca), principal (başlıca), final (yekun), primary 

(ibtidai), unique (unikal), complete (tam) və s. 

4. Superior (üstün) və inferior (kəm) sifətləri də dərəcə kateqoriyasına malik deyil. 

Məsələn: 

‘I will never forgive you’, he announced with a superior air. (Mən heç vaxt səni 

bağışlamayacağam, o, amiranə səslə dedi). 

The only trouble he chose was to make the girl feel inferior to her. (Onu narahat edən 

yeganə məsələ qızı özündən üstün hiss etdirməyə çalışması idi).  

Alman dilində sifətin əsas forması adi dərəcədə olan sifətlər hesab olunur. Bu zaman 

so … wie birləşməsindən istifadə edilir (23).  

Məsələn: 

Alman dili İngilis dili Azərbaycan dili 

Maria 

läuft so schnell wie Susanne. 

 

Maria runs as fast as 

Susanne. 

Maria Süsən qədər sürətli 

qaçır. 

Adi dərəcədə işlədilən digər müqayisə bildirən ifadələr aşağıdakılardı: 

a) genauso … wie 

b) nicht so … wie 

c) fast so … wie 

d) doppelt so … wie 

e) halb so … wie 

Alman dilində sifətin digər dərəcəsi müqayisə dərəcəsi adlanır. Bu zaman adi dərəcədə 

olan sifətin sonuna –er şəkilçisi artırılır və als (than) bağlayıcısından istifadə edilir (23).  

Məsələn: 

Friederike läuft schneller als Maria. Friederike runs faster than Maria. (Fredrike 

Mariaya nisbətən daha sürətlə qaçır).  

Alman dilində həm təkhecalı, həm də çoxhecalı sifətlər müqayisə dərəcəsini –er 

şəkilçisi artırmaqla düzəldirlər. Alman dilində sifətlər heç vaxt more sözündən istifadə etməklə 

müqayisə dərəcəsini düzəltmirlər.  

Məsələn: 
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interessant → interessanter (maraqlı, daha maraqlı). Bu zaman mehr interessant səhv 

variant hesab edilir.  

Alman dilində üstünlük dərəcəsində sifətin əvvəlinə am, sonuna isə -ste(n) artırılır.  

Məsələn:  

Friederike läuft am schnellsten. (ingilis dilində: Friederike is the fastest. Azərbaycan 

dilində: Friederike ən sürətlidir).  

Sie ist die schnellste Läuferin. (ingilis dilində: She is the fastest runner. Azərbaycan dilində: O, 

ən sürətli qaçandır). 

İngilis dilində olduğu kimi, alman dilində də sifətin dərəcələrinin düzəldilməsi zamanı 

bəzi müstəsnalıqlar var: 

 

1) -d/-t or -s/-ß/-x/-z  sonluğu ilə bitən sifətlər üstünlük dərəcələrini est artırmaqla düzəldirlər.  

Məsələn: 

laut – lauter – am lautesten 

heiß – heißer – am heißesten 

2) təkhecalı sifətlər müqayisə dərəcələrini umlautla düzəldirlər: 

Məsələn: 

jung – jünger – am jüngsten 

3) bəzi sifətlərin qaydasız dərəcə  formaları var: 

Adi dərəcə Müqayisə 

dərəcəsi 

Üstünlük 

dərəcəsi 

Azərbaycan 

dilində tərcüməsi 

gut besser best- yaxşı 

viel mehr meist- çox 

nah näher nächst- yaxın 

hoch höher höchst- yüksək 

groß größer größt- böyük 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, müasir ingilis dilində əsli sifətlərin böyük qismi dərəcə 

kateqoriyasına malikdir. Nisbi və vəziyyət bildirən sifətlər bu kateqoriyaya malik deyil.  
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Sifətin sintaktik xüsusiyyətlərindən danışarkən iki cəhəti qeyd etmək lazımdır: a) sifət 

geniş şəkildə ismi birləşmələrin tabe olan komponenti kimi işlənir. Məsələn: a blue pen, red 

eyes və s.; b) sifət cümlədə təyin və predikativ funksiyasında çıxış edir. Məsələn: He has got 

an interesting book. (Onun maraqlı kitabı var). The book is interesting. (Kitab maraqlıdır).  
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ ƏXLAQ TƏRBİYƏSİ 

MORAL EDUCATİON İN THE WORKS OF NİZAMİ GANJAVİ 

NİZAMİ'NİN ESERLERİNDE AHLAKİ EĞİTİM 

 

Məhərrəmova Elmira Məhərrəm Qızı 

ADPU-nun  Elmi Tədqiqat Mərkəzinin 

Elmi İşçisi 

 

ÖZET 

 

Büyük Azerbaycan şairi ve düşünür nizami Gencevi, gencevi'nin değerli düşünce ve fikirlerine 

eğitim,öğretim, eğitim, kişilik oluşumu konularında geçmişin nadir dahileri hakkında bilgi 

verdi. Nizami, 1141 yılında Azerbaycan'ın eski şehirlerinden birinde doğdu-sanatçının 

ailesinde Gence, orada tüm hayatını yaşadı ve 1209 yılında Gence'de öldü. Nizami gence 

medresesinde eğitim gördü, daha sonra kişisel mutalya yoluyla zamanın bilimlerini mükemmel 

bir şekilde inceledi, özellikle Orta Doğu halklarının sözlü ve yazılı edebiyatına yakındı. Türk 

dilinin yanı sıra, Arapça ve Farsça dillerini mükemmel bir şekilde bilen şair, Yunan dilini de 

iyi biliyor, antik Yunan tarihi ve felsefesi, Astronomi, tıp ve geometriyi iyi biliyor. Yaşam 

boyunca yaşamış ve Gence, mahkeme şairi olmayı şiddetle reddetti, helal emekle büyülendi. 

1169/1170 yıllarında, Derbent hükümdarı Seyfaddin Muzaffar, kendisine cansız olarak bir 

hediye Gönderen Kipchak'ın kızı Afag (Appag) ile evlendi. 1174'te oğlu Muhammed doğdu. 

yarattığı, ceylanların ve gasidlerin yazarı olarak ünlendiği bilinmektedir. Ancak bu kanepede, 

doğu arayanların 20 bin Beyt hacminde kutladıkları çok az şiir, zamanımıza ulaştı. Nizami 

Gencevi, çalışmaları boyunca lirik şiirler yazdı ve daha sonra ilk kez ilerici sosyo-felsefi 

düşünceleri dile getirdi. Nizami Gencevi'nin sözleri, yüksek beceri, sevgiye karşı laik tutum, 

insanın kaderi hakkında hümanist düşüncelerle ayırt edilir. Ancak nizami Gencevi, masnavi'de 

yazılmış 5 şiir "Hamsa" ("beş") yazarı olarak dünya edebiyatının tarihine girdi. 1177'de 

tamamlanan ilk şiir" tam olarak asrar "("gizemlerin hazinesi") şairi büyük bir şöhret getirdi. 

Togrul III'ün emriyle yazılan» Khosrow ve Shireen " şiiri 1180'de tamamlandı ve Muhammed 

Cihan'a gönderildi. Jahan Pehlav'ın ölümünden sonra, tahttan yükselen Altın aslan, Gence 

yakınlarındaki çadırında şairle buluştu ve talimatlarını dinledi, ona şair Gamdünyan adında bir 

köy verdi. 1188'de Şirvan hükümdarı Ahsitan, şairin «Leyli ve Mecnun» konulu bir deneme 

yazmasını emretti. Nizami Gencevi bunu önlemek istedi, ancak oğlunun ısrarı üzerine teklifi 

kabul etti ve «Leyli ve Mecnun» şiirini yarattı (doğuda ilk kez). 1196'da Alaaddin baby 

Arslan'ın "yedi güzel" eserini yazdı ve sonunda hayatının sonuna kadar tüm edebi-estetik, 

sosyo-felsefi karşılaşmaları tamamladı. 

 

Anahtar kelimeler: şair,  şiir, şahsiyet, ebeveyn, akıl, terbiye 

 

ABSTRACT 

        The great Azerbaijan poet and thinker  Nizami  Ganjavi is one of the rare geniuses of the  

past whose creative activity forms a  distinctive  and original stage in the history of the 

development of world culture. His broad, wersatile and rich heriage which reflects 

poetic,scientific and cognitive qualities long ago proved to the true examples of eternal  

marvellous art. Nizami*s creative activity is uniquc in the depth of its  content, the interpretation 

of images and characters,and its moral ethical aim. Masterly portrayal of man*s personaliy. 

Varied feelings and emotions of man*s “ego”, his joyand grief, his natural aspirations are the 

problems put forward and solved in Nizami*s works and all these interweave and mingle with 

the social intent and purpose of the poet. Psychologial probing into the spiritual world  his of 
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man observation of his anxieties, experiences, confusions and achievement of his aim-all 

acquire philosophical and ethical sense in Nizami*s poems. Nizami is the creation  of the 12 th 

centry. The poet was born in an ordinatory Azerbaijan family, but gained worldwide fame.His 

creative work, by its volume, scope and influence is not confined to the boundaries of a definite 

epoch and locality.The humane ideas and  views, vital and noble desires inspired by Nizami are 

those of our living contemporaries. And even now Nizami is among us with  his social and 

spiritual Virtue, Ciarity, Beauty and Nobility. It is impossible to study a man –of-letters in 

isolatition from the socio-ekonomical and ideological-cultarial background which plays an 

important part in   his  formation as a poet and in his evolution. For is a citizen and thinker, his 

heart beats  simultancously with the pulse his era. In Azerbaijan the epoch of Nizami is 

characterized by the spirit and development of Renaissance and many towns livedthe life of 

Renaissance in thevtrue meaningof the word.Tabriz. Shamakhi,Ganja as transit cities and Baku 

asa port acqueired great economic and military importance.The contry*s  internal andforign 

trade increased, money circulation grew. The principal states of Azerbaijan Eldaghizlar and 

Shirvanshahlar minted thcir own  coins.Azerbaijan coins with the sels of the 12 th century are 

on displayin different  museumsof the world nowadays, Crafts flourished widely.Silik, woolen 

and cotton clots and  magnificent carpets were woven.while various consumer goods  made out 

of metal and glass were prodused. 

Key words: poet, poem, personality, parent, mind, education 

 

 

Şairin əsl adı İlyas, atasının adıYusif, babasının adı Zəki olmuşdur. Oğlu Məhəmmədin 

doğulmasından sonra onun da adı şairin tam adına keçmiş və onun tam adı  Əbu Məhəmməd 

İlyas ibn Yusif ibn Zəki Müəyyəd olmuşdur.Ədəbi ləqəb kimi şair “Nizami” sözünü seçmişdir 

ki,bunu da bəzi təzkirəçilər,şairin ailəsinin ənənvi olaraq tikməçiliklə məşğul olması ilə izah 

edirlər. 

Nizami bütün həyatı boyunca Gəncədə yaşamış və üç dəfə evlənmişdir. Şairin ilk və ən 

sevimli həyat yoldaşı  Afaq  adlı qıpçaq qul olmuşdur. Ona bir çox şeirlər həsr edən Nizami, 

“ləyaqətli görünüşlü və gözəl ağıllı” adlandırmışdır. 

Afaq, Nizamiyə Dərbənd hakimi Dara Müzəffərəddin tərəfindən  hədiyyə edilmiş, 

Nizami isə onu  azad edərək evlənmişdir. 1174-cü ildə onların oğlan övladı dünyaya gəlmiş və 

şair oğlunu  Məhəmməd adlandırmışdır. 1178-1179-cu  illərdə “Xosrov və Şirin” 

tamamlanması zamanı Afaq vəfat etmişdir. Nizaminin sonrakı iki həyat yoldaşı da vaxtından 

əvvəl vəfat etmiş,onların hər birinin  ölümü,şairin yeni epik poemasını tamamlaması ilə üst-

üstə düşmüşdür  ki, bu münasibətlə də Nizami yazmışdır: 

İlahi nəyə görə, mən  hər poemaya görə bir həyat yoldaşı qurban verməliyəm”. 

Dahi  şair və böyük tərbiyəçi olan N.Gəncəvi təhsil,təlim və tərbiyənin bir sıra ümumi 

məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür ki, bu gün də  öz əhəmiyyətini 

itirməmişdir. 

Məlumdur ki, orta əsrlərdə şəxsiyyətin  formalaşmasından bəhs edən 

filosofların,alimlərin əksəriyyəti irsiyyət amilinə üstünlük verirdilər. Lakin öz müasirlərindən 

fərqli olaraq böyük  maarifpərvər olan dahi Nizami elmə, təhsilə, təlim-tərbiyəyə,müasir elmi 

dildə desək,pedaqoji prosesə daha böyük önəm vermiş, “Xəmsədə” həmin məsələlərə bağlı bu 

gün də öz dəyərini itirməyən hikmətli fikir və ideyalar irəli sürmüşdür. 

Kamil insanın formalaşmasında elmin, təhsilin,biliklərə yiyələnməyin çox böyük rol 

oynadığını dönə-dönə qeyd edən şairin fikrinə görə insanı heyvanlardan fərqləndirən əsas 

əlamət onnun ağlı,kamalıdır.Ağlın çırağı isə elmdir bilikdir: “Qüvvət elmdədir,başqa cür heç 

kəs,heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz”. 

Nizamiyə görə təlim insanın əxlaqını saflaşdırır,onun mənəviyyatını yüksəldir. Dahi şair-

pedaqoqa görə təlim heç də asan iş deyil.Biliklərə yiyələnmək üçün gecə-gündüz  
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çalışmaq,zəhmət çəkmək lazımdır. “Hər gecə biliyə qapı açmadan, başımı yastığa qoymadım 

bir an”-deyən şair tövsiyə edir ki: 

Vaxtı boş keçirmə, qələm al ələ, 

Zəhmət çək dünyada bilik kəsb elə. 

Təlim prosesində  biliklərin dərindən mənimsənilməsində alimlərin,müəllimlərin rolunu 

yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi məsləhət görür ki: 

 

Bağlı bir qapıya  açar axtarsan, 

Ancaq alimlərdə axtar,taparsan. 

N.Gəncəviyə görə müəllim,tərbiyəçi özü dərin bilik sahibi olmalıdır ki,şagirdinə də 

zəngin və geniş biliklər verə bilsin. “İsgəndərnamə” poemasında  İsgəndərin təlim alması 

səhnəsini təsvir edərkən şair-pedaqoq bu məsələyə xüsusi diqqət  yetirmiş, gələcək hökmdarın 

əqli tərbiyəsində  onun müəllimi Niqumaşın (Ərəstunun atası) əməyini çox yüksək 

qiymətləndirmişdir. 

Böyük alimlərdən dərin biliklər alan İsgəndər bütün ölkədə elmin yüksəlməsinə, ölkədə 

hər bir kəsin öz biliyinə ağlına, elminə görə mövqe tutmasına çalışır: 

Belə qərar verdi: yanında ancaq, 

Hər kəs öz elmiylə bir yer tutacaq. 

Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət, 

Çünki elmə təşviq edirdi dövlət. 

Elmə qiymət qoydu böyük hökmüran, 

Onun tacü-təxti indi yoxsa da 

Elm ilə məşhurdur indi dünyada. 

Göründüyü kimi,mütəfəkkir şair-pedaqoq  ağıl tərbiyəsinə, elmi dünya görüşünün 

formalaşdırılmsına təkcə tərbiyə məsələsi kimi deyil, dövlət əhəmiyyətli bir iş kimi baxır və 

inanır ki,hər bir dövlət qılıncın gücü ilə yox, elmin qüdrəti ilə yüksələ bilər. 

“Ağlın olsun sənə hər işdə rəhbər,hər şeyi ondan sor, o deyən yetər” fikrini aşılayan 

Nizami eyni zamanda xəbərdarlıq edir ki, ağılsız adamlarla oturub-duranlar ağıllı hesab oluna 

bilməz: 

Ağılsız kəslərlə oturub-duran, 

Ağıldan ,şüurdan  deməsin dastan. 

Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini göstərən milli-mənəvi  dəyərlərimizdən biri ata-

anaya ali məhəbbət,övladlara yüksək qayğı, ağsaqqallara dərin ehtiram və hörmətdir. Həmin  

dəyəri yüksək qiymətləndirən  N.Gəncəvi bütün poemalarında insanpərvərliyin parlaq 

nümunəsi kimi valideyn-övlad münasibətlərindəki qarşılıqlı məhəbbəti,hörmət və izzəti dönə-

dönə tərənnüm etmişdir. 

Belə məhəbbətin simvolunu birinci növbədə  ata-anaya dərin ehtiram oğlu Məhəmmədə 

yüksək qayğı və  məhəbbət göstərən şairin şəxsi nümunəsində görürük. Məhəmməd 

peyğəmbərin adını öz sevimli oğluna vermiş şair “cənnət anaların  altındadır” ideyasını 

poemalarında  inkişaf etdirmiş,  ana adının müqəddəsliyini sübut etməyə çalışmışdır. Məsələn, 

Məcnunun dili ilə .air anaya belə qiymət verir: 

Başımın tacıdır ayağın sənin, 

İncimi bəsləmiş snin sədəfin. 

Sənin toxumunun  məğziyəm ana, 

Ayaq torpağın da cənnətdir mana. 

Ana  ilə yanaşı,Nizami ata adını da çox yüksək tutur.Atanın üzünə ağ olmağı övlad üçün 

böyük naqislik hesab edir. Şairin fikrincə, ataöz böyüklüyünü qorumalı, belə övlada 

cəzaverməyə tələsməməlidir. Çünki belə övladların cəzasını həyat özü verəcəkdir: 

Nə eyləsə sənəövladın,inan 

Onu görəcəkdir öz övladından, 
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Oğlunun yaxşı,pis işiyçin dayan, 

Cəza vermə,o da alar öz oğlundan. 

Valideyn-övlad məhəbbətinin qarşılıqlı olduğunu  nəzərə çatdıran şair uşağın ,onun təlim-

tərbiyəsinin hər bir ata-ana üçün çox əziz olduğunu dönə-dönə qeyd etmişdir. “Övladın 

iqbalıona olsa yar,ata sevincindən bəxtiyar olar”-deyən şairin ba. Qəhrəmanlarının hamısı-

Məcnun, İsgəndər, Bəhram və s.öz valideynlərinin  yüksək qayğısı ilə əhatə olunur. Onların 

valideynləri övladlarının xoşbəxtliyi üçün heç nəyi əsirgəmirlər. 

“Yeddi gözəl” poemasının baş qəhrəmanı  Bəhramın təlim-tərbiyəsinə,boya-başa 

çatmasına  atasının neçə qayğı  göstərdiyinə  diqqət yetirək Bəhramın atası Yəzdigirdin iyirmi 

il ərzində doğulan uşaqları  “olan tək ölərmiş”-Bəhramın dünyay gələndə  münəccimlər 

məsləhət görürlər ki,uşağın yaşadığı şəraiti dəyişdirsinlər,yəni onu İrandan Ərəbistana 

aparsınlar. “Ata öz övladı yaşasın”-deyə,bu işə tez razı olur. Şahın göstərişi ilə Yəmən 

ölkəsindəBəhram üçündünyada tayı-bərabəri olmayanXəvərənq qəsri tikilir və onun təlim-

tərbiyəsi üçün burada hər cür şərait yaradılır. 

“Leyli və Məcnunda” ata-oğul münasibətləri daha təsirli verilmiş,valideynlərin övlada 

olan məhəbbəti parlaq boyalarla verilmişdir. Övladını öz canından belə əziz hesab edən  

Məcnunun atası oğluna müraciətlə deyir: 

Canımsan,canımdan daha əzizsən, 

Evə dön,evimin işığısan sən. 

“İsgəndənamədə” şair “Dünyada ataya- varmıdır,gerçək:  Ağıllı oğuldan başqa bir istək” 

fikrini əsaslandırmaq üçün Feyləquşun öz oğlu  İsgəndərin təlim-tərbiyəsinə, bir şəxsiyyət kimi 

formalaşmasına necə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşdığını nümunə göstərir. 

İsgəndər dünyaya göz açan zaman atası Feyləquş qəmi,kədəri ataraq, öz mehrini-

məhəbbətini oğluna salır,hamıya ləl-cəvahir paylayır,müşkü və meyi sel kimiaxıdır.Atası 

İsgəndərə ox atmağı, kaman dartmağı , qılınc vurmağı, öyrətdikdən sonra dövrünün ən bilikli 

filosofu olan Niqumaşı ona müəllim və tərbiyəçi təyin edir. 

Niqumaş İsgəndərə hikmətlətrlə dolu dərin biliklər öyrədir, heç bir gəncin almadığı 

“şəhanə tərbiyə” verir. 

Nizamiyə görə hər bir insanpərvəradam xeyirxahlığı, yaxşılığı özünün həyat qayəsinə 

çevirməlidir: 

Ağlına yaxşılıq sikkəsini çal, 

Böyük şöhrət qazan,göylərə ucal. 

     Dahi şairin fikrincə insana böyüklük,şərəf və şan gətirən xeyirxahlıq heç zaman itmir: 

Quyuya salsan da yaxşılığı bil, 

Yenə qayıdacaqo itən deyil. 

Şair  xeyirxahlığı,yaxşılığı, ən gözəl əxlaqi keyfiyyətlərdən biri kimi bütün poemalarında  

təbliğ və təqdir edir, xeyirxah insanların ümumiləçmiş obrazını    “Yeddi gözəl” əsərində 

Xeyirin nümunəsində yaratmışdır. 

Dostluğu,yoldaşlığı çox yüksək qiymətləndirən və zəruri sayan  N.Gəncəvi eyni 

zamanda, hər kəslə dostluq etməyi rəva görmür. 

Paxıllıq  eyləsə dostuna bir kəs, 

Onun yoldaşlığı torpağa dəyməz. 

“Dünya yurdumuzdur,candan əzizdir”-deyən şair öyrədir ki, ”bu dünya kam vermir,ancaq 

can alır”, lakin o,bizimdoğma yerimiz, yurdumuz olduğu üçün biz onu canımızdan da çox 

sevməliyik. Doğma yurdda insanın qul olması qərib ölkədə sultan olmasından daha yaxşıdır: 

Azacıq düşünsən,bir nüktə vardır: 

Hər kəs öz şəhrində bir şəhriyardır, 

Öz şəhərində olsan ən alçaq insan, 

Yaxşıdır qürbətdə sultan olmaqdan 
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N.Gəncəvi öz poemalarında,xüsusilə “İsgəndərnamədə” vətəni sevməyin,onu qorumağın 

zəruriliyini qeyd etməklə yanaşı, onun yadelli işğalçılardan qorunması və əsarətdən  xilas 

edilməsi yollarını da göstərmişdir. 

Şahlara baş əyməyən məğrur şairin ən çox nifrət etdiyi ənfi əxlaqi sifətlərdən biri də 

ikiüzlülükdür. Şair ikiüzlü insanları  “Sirlər xəzinəsi” poemasında saxta qızıl.qəlp pul kəsənlərə 

bənzədir və başa salır ki,belələrinin “üzü qızıl, içi misdir”. 
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MİLLİ MƏDƏNİ İRSİMİZDƏN - NOVRUZ BAYRAMI 

  
Etibar HƏSƏNZADƏ 

Yazar, Prezident Təqaüdçüsü, “Qızıl Qələm” Media Mükafatı Laureatı 

 

ÖZƏT 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: 

“Novruz bayramı ürəklərdə saf duyğuların oyanması, insanlar arasında səmimiyyət, 

mehribanlıq və qardaşlıq tellərinin möhkəmlənməsi, onların bir-birinə qayğı və diqqətinin 

artırılması üçün gözəl zəmin yaradır. Yaxınların yad olunması, umu-küsülərin, kin-küdurətlərin 

aradan qaldırılması, cəmiyyətdə qarşılıqlı xoş münasibətlərin bərqərar olamsı Novruzun 

əsrlərin süzgəcindən keçərək formalaşmış gözəl ənənələrindəndir”. 

Novruz bayramı qədim dövrlərdən bəri xalqımızın bolluq, bərəkət, sevinc bayramı 

olmuşdur. Tariximizin müxtəlif dövrlərində təzyiqlərə, qadağalara, maneələrə məruz qalsa da 

xalqımız tərəfindən bu günə qədər qorunub saxlanılmışdır. Bu gün Novruz bayramı ölkəmizdə 

dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Novruz bayramı xalqımızın adət, ənənə və mərasimlər 

sistemini özündə birləşdirir. Novruz tək Azərbaycan xalqının deyil, bütün türkdilli xalqların, 

Orta Şərq ölkələri əhalisinin bayramıdır. 

Novruz bayramının yaşı dünyanın, insanlığın yaşı ilə bərabər tutulur. Çünki bu bayramda 

qədim adət, ənənə və mərasimlərin, inancların və s. izlərini görmək mümkündür. 

Dünya xalqlarına məxsus çoxlu bayramlar vardır. Lakin, bunlar içərisində elə bayramlar 

vardır ki, onlar insanlıq, xalq, millət tarixinin simvolu hüququna sahib olur. Həmin bayramlarda 

canlı həyata aid hər bir komponenti görmək imkanı yaranır – bir xalqın keçib gəldiyi tarixi yol, 

təbiətə münasibət, maddi, mədəni, mənəvi dəyərlər, yeməklər, geyim, inam, etiqad və s. Novruz 

belə bayramlardandır. 

Novruz gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi və yeni fəslin başlanğıcını qeyd edən bir 

bayramdır. Novruz insan ümidlərinin bayramıdr, xeyirxahlıq, dostluq, birlik rəmzidir. Novruz 

həm də böyük mədəniyyət bayramıdır. Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənət və ədəbiyyatının elə 

bir sahəsi yoxdur ki, özünü Novruz bayramının ənənələr zəncirində göstərməsin. Xalqımızın 

bir çox nəğmələri, nağılları, milli oyun və meydan tamaşaları, şifahi ədəbiyyat nümunələri, 

şeirlər, nəsr əsərləri, aşıq və muğam musiqisi örnəkləri, rəssamlıq, kino əsərləri Novruz 

mövzusunu tərənnüm etmək məqsədi ilə yaradılmışdır. Novruz bayramı Azərbaycan 

mədəniyyətinin tam, dolğun mənzərəsini canlandırır. Milli geyimdə olan oğlanlar, qızlar xalq 

rəqslərini ifa edirlər, saz çalınır, nəğmələr oxunur, şeirlər səslənir, rəssamların Novruz mövzulu 

əsərlərinindən ibarət sərgilər nümayiş olunur, süfrələri milli mətbəximizin min cür neməti 

bəzəyir, əllərdə Novruz xonçası və səməni gəzir… 

Giriş 

Novruz əsrlərin dərinliyindən gəlib bizim günlərə çıxmış ən gözəl bayramlardan biridir. 

Novruz irimiqyaslı mərasim kompleksidir. Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan 

Azərbaycan xalqının əski çağlardan daşıyıb gətirdiyi mənəvi dəyərlər sistemində Novruz 

bayramının da özünəməxsus yeri vardır. Novruz bayramı ilə bağlı olan ritualların yaşını 

dəqiqləşdirmək mümkün deyil, onlar insanın şüuru ilə yaşıddır. 

Növruz bayramı bizim adət-ənənələrimizi əsrlər boyu yaşadıb bu günlərə gətirdiyi kimi, 

bu gün də bizi birləşdirir, daha da həmrəy edir, xalqımızda daha möhkəm birlik yaradır və birlik 
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yaratmağa xidmət edir. Digər adət və ənənələrlə bir sırada azərbaycanlıların ən ali, kamil 

keyfiyyətləri, arzu və istəkləri Novruzda ifadə olunmuşdur. 

Novruz Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gündüz bərabərliyi 

günündə (martın 20-si, 21-i və ya 22-sində) keçirilir. Yeni bir fəslə – Bahar fəslinə qədəm 

qoyuruq. Novruz bayramı təbiətlə, fəsillərin dəyişməsi ilə bağlıdır və bu bayram yer üzündəki 

canlı varlıqların həyatına oyanış, təzəlik, yeni başlanqıc gətirir. Elə buna görədir ki, xalq 

arasında bu bayramı Bahar bayramı da adlandırırlar. Novruz bayramının mə’nası yeni gün 

deməkdir. Baharın gəlişi ilə yeniləşən, yuxudan oyanan ana təbiət uzun, soyuq qışından sonra 

yaşıl donunu geyinməyə tələsir, ağaclar tumurcuqlayır. Isti ölkələrdən ölkəmizə qayıdan 

quşların civiltisi ətrafı bürüyür, min rəngli, min ətirli gül-çiçək çöllərimizi- bağlarımızı bəzəyir. 

Novruz bayramını qeyd etmək təzə ili, baharın ilk gününü qarşılamaq deməkdir. 

Azərbaycan xalqı bu bayramı ilkin formasında və saflıqda qorumağa müvəffəq olmuşdur. 

Sovet hakimiyyəti zamanı Novruz bayramı qeyri-rəsmi şəkildə qeyd edilib, çünki dövlət 

orqanları yazın gəlişinin bayram kimi qeyd edilməsinə icazə verməyiblər. Lakin qadağalara 

baxmayaraq, çoxəsirlik ənənələrə sadiq olan hər bir azərbaycanlı ailəsi öz evində bu bayramı 

qeyd edib. 

Novruzu qeyd edən hər bir xalq bu bayramla bağlı etnik, yerli, milli xüsusiyyətlərinə 

uyğun, özünəməxsus mövsum və mərasim nəğmələri yaratmışdır. Xalqımızın zəngin adət-

ən’nəsini bu bayramda bütün gözəlliyi ilə bir daha görmək olur. Hər kəndin, hər obanın 

insanları milli sərvətimiz olan bu adətlərimizə, folklor mədəniyyətimizə özündən zənginliklər, 

yeniliklər əlavə etmişdir. 

Elin-obanın, hamının şənliyinə dönən Novruz bayramı ölkəmizin hər yerində böyük 

sevinc və coşqu ilə qarşılanır. 

 

Açar sözlər: Novruz, adətlər, çərşənbələr 

 

Novruz Bayramının tarixi 

Alimlərin fikrincə bu bayramın tarixi çox qədimdir. İlk yazılı mənbədə qeyd olunur ki, 

Novruz bayramı b.e.ə. 505-ci ildə yaranmışdır. Elmi araşdırmalara əsasən, Novruz bayramının 

keçirilmə tarixi Zərdüşt peyğəmbərin dövrünə gedib çıxır. Alimlər bu bayramın yaşını 

minimum 3700 il, maksimum 5000 il müəyyən edirlər. 

“Novruz” fars sözü olub, “yeni gün” deməkdir. Tədqiqatçılar Novruz bayramının məhz 

yaxın şərqin qədim əkinçiliklə məşğul olan xalqları arasında meydana gəldiyini söyləyirlər. 

Şumerlərin tarixi mədəni abidəsi olan “Gilqamış” dastanından bəlli olan bilgiyə görə 

Bahar bayramının gəlişi dünya sivilizasiyasının qədim beşiyini quran şumerlər tərəfindən qeyd 

olunmuşdur. 

Novruzun elmi şəkildə izah olunan əsasları vardır və təbiətdə baş verən yeniləşmə ilə 

əlaqədardır. 

Azərbaycan Novruzun əzəli və əbədi beşiklərindən biridir. Azərbaycan ən qədim 

insanların məskəni olmuşdur. Azərbaycan Novruz bayramının müəlliflərindən biridir. Novruz 

adət-ənənə və mərasimlər kompleksi Azərbaycan xalqının şah əsəridir. Bu, dinamik, artan, 

zənginləşən rituallar sistemidir. Burada milliliklə bəşərilik iç-içədir. 
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Novruzun fəlsəfəsində millətlərdən, xalqlardan öncəki mədəniyyətin, həyat tərzinin və 

təbiətə təsir etmək istəklərinin izləri qalmaqdadır. Burada təbiətlə insan vəhdətdədir. Məhz Şərq 

xalqları Novruz mərasimlərinin yaradılmasında, inkişafında əlahiddə rol oynamışlar. 

İslam dini Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində yayıldıqdan sonra Ərəb xilafəti bu 

ölkələrin və xalqlarının İslama zidd olan adət-ənənələrə, bayramlara müsəlmanlığı qəbul 

edənlər tərəfindən riayət edilməsinin əleyhinə olmuşdur. Müxtəlif təriqətlərin, xüsusən də şiə 

təriqətinin nümayəndələri bu bayramı təbii və tarixi köklərindən ayırmağa, ona “islami don” 

geyindirməyə cəhd göstərmişlər. Hətta bəzi mövhumatçılar belə bir fərziyyə uydurmuşdular ki, 

Novruz bayramı guya IV xəlifə imam Əli (ə)-ın hakimiyyətə (656-661) gəldiyi günlə 

əlaqədardır. Halbuki Əli ibn əbu-Talib iyul ayında hakimiyyətə gəlmiş, Novruz isə yazda 

bayram edilir. 

Xalqın bayramla əlaqədar keçirdiyi mərasimlər İslam dininə aid heç bir ehkamla bağlı 

deyildir, əksinə İslamda qadağan olunan bir sıra ayinləri – odu müqəddəs saymağı, səməni 

qoymaqla bolluq olacağına etiqad etməyi, qulaq falı, su falı kimi adətləri, qapı pusmağı və s. 

ehtiva edir. Novruz bayramının əsaslarının Zərdüştilik və ya Atəşpərəstliklə bağlı olduğu bu 

bayramda indiyədək qalmış aiynlərdə, xüsusən də odun müqəddəs sayıldığı ehkamlarda açıq-

aydın görünür. 

Novruzun İslamdan da əvvəl yaranmasına görkəmli maarifçilərdən Firdovsi, Rudaki, 

Avisenna, Nizami, Sədi, Hafiz və başqaları da təsdiq edirlər. Novruz bayramının yaranması 

tarixinə həsr olunmuş yazılardan Nizaminin "Siyasətnamə"sini, Ömər Xəyyamın 

"Novruznamə"sini və başqalarını qeyd etmək olar. 

Orta əsr müəllifləri Şərq ölkələrində İslam dini yayıldıqdan sonra da Novruz bayramında 

yaz ənənələrinin, əkinçilik təqvimi etiqadlarının möhkəm yer tutduğunu göstərirlər. Əbu 

Reyhan Biruni Novruz bayramı haqqında müxtəlif rəvayətlərdən, onun yaranması 

səbəblərindən, bu bayram münasibətilə xalq arasında yayılmış adət-ənənələrdən bəhs etmiş, 

Novruz bayramının təbiətin oyanması, əkinçilik təsərrüfatının başlanması ilə bağlı əsl dünyəvi 

bayram olduğunu qeyd etmişdir. 

Nizamül Mülk "Siyasətnamə" əsərində Novruz bayramından yazın gəlişi ilə əlaqədar 

keçirilən kütləvi xalq bayramı kimi bəhs etmişdir. Novruzun gəlişi klassik Şərq, o cümlədən 

Azərbaycan poeziyasında geniş yayılmış "Bahariyyə" adlı lirik şeirlərdə də təsvir və tərənnüm 

edilir. 

Bu bayramla əlaqədar inam, inanc, mərasim, folklor nümunələrinin toplanması, 

öyrənilməsi, təbliği, təhlili işində tədqiqatçı və ədiblərdən Firudin bəy Köçərli, 

Y.V.Çəmənzəminli, M.Ə.Rəsulzadə, Ü.Hacıbəyli, M.S.Ordubadi və başqaları kitablar, 

ensiklopediya, etnoqrafik məqalələr silsiləsi yaratmışlar. 

Hazırda Novruz yer kürəsinin isti ərazilərində yaşayan xalqların adət-ənənələr kompleksi 

kimi izah edilir. İnsan həyatı ilk olaraq planetin isti ərazilərində formalaşmışdır və bu 

mərasimlərin müəllifləri də onlardır. Sonralar Yer kürəsinin hər tərəfinə yayılan insanlar bu 

adət, ənənələri özləri ilə getdikləri coğrafiyalara daşımışlar. 

Çillələr 

Novruz bayramının mərasimlər qrafiki 50 günü əhatə edir. Böyük çillə ilin ən uzun 

gecələri – qışın gəlməsi ilə başlayıb yanvarın axırınadək 40 gün (20 dekabr-31 yanvar) davam 

edir. Yanvarın 31-dən başlayaraq böyük çillə yerini kiçik çilləyə verir. Kiçik çillə “Qışın oğlan 
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çağı” adlanır, 20 gün (fevralın 20-dək) davam edir. Çillə sözü dərd, ağrı, kədər mənasını verir 

və qışın şaxtalı-çovğunlu keçən müddətinə işarədir. 

Xıdır Nəbi 

Çox-çox uzaq keçmişlərdə Azərbaycanda Xıdır Nəbi (Xıdır İlyas) bayramı keçirilərmiş. 

Xalq arasında Xıdırelləz bayramı da deyirlər. Tədqiqatlarda Xıdır Nəbi bir şəxsiyyət olaraq 

"suyun, külək və havanın himayəçisi" kimi təqdim olunur, Xızır Peyğəmbərlə eyniləşdirilir. 

İndiki vaxtla götürdükdə təqribən fevralın 1-ci ongünlüyü ərzində keçirilir. Axşam şər 

qarışandan sonra uşaqlar, cavanlar bir yerə toplaşar, dəstələnib Xıdır nəğməsi oxuya-oxuya 

qapıları döyər, Xıdır adına pay yığardılar. Xıdır Nəbi bayramı bir növ Novruza hazırlıq 

xarakteri daşıyır. Xıdır Nəbi bayramı həm də qədim əkinçilik görüşləri ilə əlaqədardır. Bayram 

3 gün davam edir. Bu bayramın özünəməxsus adətləri, yeməkləri, oyunları, nəğmələri olub. 

Xıdır Nəbi, Xıdır İlyas, 

Bitdi çiçək, oldu yaz. 

Mən Xıdırın quluyam, 

Boz atının çuluyam... 

Bu vaxtdan Bayrama hazırlıq işləri başlayır: həyət-baca səhmana salırnır, evlərdə 

təmizlik işləri aparılır, çöllərdə əkin-şum işinə başlanılır. 

Səməni 

Hələ çərşənbələrə qədər hər evdə səməni göyərdilər. Azərbaycanda adətə görə Novruz 

ərəfəsində göyərdilən səməni yazın gəlməsinin, təbiətin canlanmasının, əkinçiliyin, bolluq və 

bərəkətin rəmzidir. Azərbaycan xalqı səməni göyərtməklə növbəti təssərrüfat ilinə bərəkət, 

bolluq arzulamışdır. Səməni göyərtmək adəti azərbaycanlıların bərəkət arzusunun ifadəsidir. 

Səməni göyərtmək üçün qabın həcmi istəkdən asılı olur. Hələ ilk çərşənbəyə on-on beş 

gün qalmış seçmə buğdadan, digər dənli bitkilərdən götürüb hamar şəkildə boşqabın səthinə 

yayır, üzərinə tənzif çəkir, su çiləyirlər. Ev şəraitində havalı yerdə saxlanan dən cücərir, sonra 

isə sürətlə boy atıb əsl yaz tarlasının rəmzinə çevrilir. Çərşənbəyə 1-2 gün qalmış hər evdə 

səməni olur. 

Boz ay 

Fevralın son 10 günü və martın ilk 20 günü Boz aydır. Boz ayda ilin bütün fəsillərinə xas 

olan iqlim dəyişmələrini izləmək olar. Atalar deyib ki, “Boz ay bozara-bozara keçər”. Qışın son 

ayı – Boz ay hər biri 7 gündən ibarət olan 4 balaca çilləyə bölünür. Bu isə təbiətin 4 əsas 

ünsürdən- hava, su, od, torpaqdan ibarət olması etiqadına əsaslanır. Su – ilk ünsürdür, istənilən 

surət almağa qabildir. Yer – ondan sıxlaşma, Od və hava – seyrəlmə yolu ilə, səma isə od 

tüstüsündən əmələ gəlib. 

Novruz adət, ənənə və mərasimlərini çərşənbələr müəyyən edir. Çərşənbələr böyük 

bayrama hazırlıq mərasimləridir. İnanclara görə Novruz 3 yalançı və Novruz rituallarının tərkib 

hisəsi olan 4 gerçək çərşənbə ardıcıllığı ilə qeyd edilmişdir: 

1.Əzəl çərşənbə, 2.Yalan çərşənbə, 3. Xəbər çərşənbə, 4.Su çərşənbəsi, 5.Od çərşənbəsi 

6.Yel çərşənbəsi, 7.Yer çərşənbəsi. 

İlk 3 çərşənbənin qeyd edilməyi o qədər də hiss olunmur. Bəzən ilk 3 çərşənbəyə oğru 

çərşənbə deyirlər. 

Novruz bayramına 4 çərşənbə qalmış bütün xalqa bayram ovqatı gətirən əziz günlər 

başlayır. Bütün çərşənbələr Boz ayın içindədir. Bütün çərşənbələrdə həyət-baca, ev-eşik 

dibdən, bucaqdan təmizlənir. Bayrama qədər evdəki yorğan-döşək, xalça-palaz günə verilir. 
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Bayram hazırlıqları günlərlə davam edir. Hamı istəyir ki, bayram gününə köhnə ildən heç bir 

borc qoymadan çatsın. Bayrama qədər bağ-bağat budanmalı, meynələr kəsilməlidir. Çünki 

Novruzdan sonra ağaclar şirəyə dolur, tumurcuqlayır. Bu vaxt ağac budansa şirəsini axıdar, bu 

da məhsuldarlığa ziyan edər. 

Novruz şənlikləri təzə ilin başlanmasına, yəni martın 21-nə dörd həftə qalmış keçirilməyə 

başlayır. Əski inanclara görə bu çərşənbələrin hər birində təbiətin dörd ünsüründən biri 

"dirilmişdir". İlin Novruzdan əvvəlki dörd çərşənbəsi müqəddəs sayılır. 

İnsanlar hər çərşənbə axşamı və bayram günü tonqal qalamaqla, mahnı ("gün çıx!" 

nəğməsi və s.) qoşmaqla oda, atəşə, günəşə olan etiqad və inamlarını ifadə etmişlər. 

Su çərşənbəsi 

Su çərşənbəsinə "Əzəl çərşənbə", "Sular Novruzu" da deyirlər. 

Su həyatdır, bütün həyat su ilə başlamışdır. Dinimizə görə də insan su ilə torpaqdan 

yaradılmış, sonra Allah tərəfindən ona ruh verilmişdir. Ən qədim zamanlardan babalarımız 

suyu müqəddəs bilmiş, təmizlik, saflıq və bərəkət rəmzi saymışlar. Əcdadlarımız suya inanmış, 

ona and içmişlər. Su ilə əlaqədar olan ənənələr Azərbaycanda təzə illə bağlıdır. 

Su çərşənbəsində su və su mənbələri təzələnir, arxlar qaydaya salınır, su hövzələrində 

abadlıq işləri görülür, su ilə bağlı müxtəlif şənliklər keçirirlər. Su çərşənbəsi suya tapınma 

inamı ilə bağlıdır. Həmin gün su üstündə müxtəlif mərasimlər keçirilir. 

Qədim türklərdə su tanrıları sayılan Aban və Yadanın şərəfinə nəğmələr oxunarmış. Su 

çərşənbəsi ilə əlaqədar çoxlu sayda inanclar, fallar, türkəçarələr, bayatılar, əfsanələr və 

rəvayətlər var. 

Hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl-üzünü yuyur, bir-birinin üzərinə və 

yaralıların yarasına su çiləyirlər. Qızlar bulaqlardan təzə su gətirər, evin ətrafına, həyət-bacanın 

hər tərəfinə səpərlər ki, ev bərəkətli olsun. Su çərşənbəsi günü sübh tezdən "təzə su"dan – axar 

suyun üstündən keçənlər günahlarını, azarını, bezarını, ağırlığını ona verənlər il boyu 

xəstəlikdən uzaq olarlar. İnsanlar suyun üstündən o tərəf-bu tərəfə keçərək dualar oxuyarlar. 

Sübh tezdən axar suyun qırağına gəlib dua edən, niyyət tutan, dərdini suya danışan insan 

yüngülləşir, sağlam olur. 

Azərbaycanlılar inanırlar ki, səfərə çıxan insanın arxasınca su atılarsa, səfər uğurlu olar, 

gedən adam sağ-salamat geri dönər. 

Su aydınlıqdır, suya söyməzlər, suya xoş sözlər deyərlər, suya tüpürməzlər, gecə su 

içməzlər. 

Gecə vaxtı qaynar suyu həyətə-bacaya atmazlar, çünki orada mələk balaları dolaşır, 

qaynar su onları yandırar. 

Qədim miflərə görə suyun yiyəsi vardır. Su dirilik rəmzidir. 

Ocağa su töküb söndürmək olmaz. Suya salam verərlər. Suya and içib deyərlər: su haqqı. 

Suyun sovulmasın. And olsun axar suya. Ömrün su qədər olsun. 

Bu gün alimlər nanotexnologiyalar vasitəsi ilə suyun yaddaşının öyrənilməsində ilk 

addımları atırlar. Tamamilə yeni bir elmi sahə açılır. Suyun bizim bildiyimiz kimyəvi 

tərkibindən başqa, struktur tərkibi də var. Suyun strukturunu təşkil edən molekul qrupları 

klaster adlanan formaları əmələ gətirir. Məhz klasterlər yaddaş hüceyrələridir. Müasir 

cihazlarla müəyyənləşdiriblər ki, suyun hər hüceyrəsində 440 000 informasiya paneli yerləşir. 

Bu hüceyrələrə su bütün gördüklərini, eşitdiklərini və hiss etdiklərini yazır və daha çox məlumat 

yadda saxlaya bilir. Suyun kimyəvi tərkibi əlbəttə ki, su olaraq qalır. Lakin onun strukturu əsəb 
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sistemi kimi hər bir nüansa reaksiya verir. Bu səbəbdən məsləhət görərdik ki, su içməmişdən 

əvvəl gözəl sözlər istifadə edəsiniz. Bu sizin sağlamlığınızda öz rolunu göstərəcəkdir. 

Bir neçə ölkələrdə alimlərin apardığı tədqiqatların nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 

su ətrafda olan hər bir hadisəni öz yaddaşına qəbul edir. Suya kifayət edir ki, hər hansı bir 

maddə ilə ona toxunduqda, o, həmin maddənin xassələrini daşısın. Alimlər belə qənaətə 

gəlmişlər ki, su müxtəlif informasiyanı özünə cəlb etdikcə həmin xassəni özündə daşıyır. Bu 

halda da onun tərkibi dəyişmir. 

Əgər keçmişə qayıdıb yadımıza salsaq ki, İsa peyğəmbər suyu şəraba çevirmişdir. Lakin 

suyun quruluşu dəyişməmişdir. Öyrənilmişdir ki, mənfi və müsbət emosiyalar da suya güclü 

təsir edir. 

Korotkovun laboratoriyasında suya aid bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. Xüsusilə də, 

insanların suya təsiri haqqında tədqiqatlar aparmışlar.  Həmin tədqiqat zamanı iştirak edən 

insanlar şüşə qabın içərisində olan suya xoş emosiyalarla baxmış və xoş sözlər demişlər. Sonra 

isə tədqiqatçılar digər şüşə qabın içərisində olan suya baxaraq ancaq fikirlərində qorxu hissi 

keçirmiş və mənfi emosiyalarla təsir etmişlər. Həmin iki qabdakı suyu sonra tədqiq edərək, 

müəyyən etmişlər ki, sevgi suyun energetikasını yüksəldir, ona yaxşı təsir göstərir. Aqressivlik 

isə suyun kristal qəfəsini dağıdır və onun keyfiyyətlərini aşağı salır. 

Hətta əkin sahələrində belə tədqiqatlar aparılmışdır ki,  yaxşı sözlər deyilmiş su ilə əkin 

sahəsi sulandıqda bitkilər tez inkişaf edir və yüksək məhsuldarlıqla bərabər tamamilə fərqli əla 

növ məhsul almaq olur. 

Müasir elm sübut etmişdir ki, susuz heç bir DNT mövcud deyildir və yarana bilməz. Hətta 

beyinin əsas hissəsi sudan ibarətdir. İnsan beynində yaddaşı saxlayan da sudur. Əgər müəyyən 

informasiya daşıyan suyu insan bədəninə yeritsək  insanın xasiyyəti dəyişə bilər. 

Qədim dövrlərdən məlumdur ki, bulaqdan çıxan və dağ çayları ilə axan su “canlı sudur”. 

Belə su bütün canlı məxluqlara, o cümlədən insana da həyat vermək iqtidarındadır. Su musiqini 

yadda saxlayır və onun xüsusiyyətlərini əks etdirir. Gözəl musiqini dinləyən suyun kristalları 

çox gözəl şəkildə olur. Ağır rok, metal və s. musiqilərdən sonra isə suyun kristalları eybəcər 

şəklə düşür. Su hadisələri də yaddaşında saxlayır. 

Su çərşənbəsi! Həyatımıza duruluq gətir, könlümüzü saflaşdır, bağçalara, bağlara xeyir-

bərəkət gətir. 

Od çərşənbəsi. 

Od çərşənbəsi xalq arasında "Üskü çərşənbə", "Addı çərşənbə" kimi tanınır. Bu çərşənbə 

qədim insanların Günəşə, oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. 

Od yaranışın mənbəyində duran 4 ünsürdən biridir. Azərbaycan bir odlar ölkəsi kimi odla 

bağlı zəngin ənənələrə malikdir. Türk qövmü ən qədim zamanlardan oda tapınmış, etiqad 

etmişlər. Od Azərbaycanda müqəddəs sayılır. Tarixin izləri göstərir ki, bu ərazidə insanlar ən 

qədim çağlardan od əldə etmişlər. Dünyanın ən qədim məskənlərindən olan Azıxda, 

Qobustanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çox sayda ocaq yerləri, oddan istifadə 

olunduğunu göstərən dəlillər aşkar edilmişdir. Atəşpərəstlik dininin yaranması da məhz 

Azərbaycan ərazisi ilə bağlıdır. Azərbaycan sözünün izahlarından biri də Odlar yurdu 

anlamındadır. Qədim zamanlarda qohum tayfalar bir-biri ilə od dilində danışarmışlar. Məsələn, 

əgər ön hissədə yerləşən bir elat düşmən hücumundan duyuq düşərsə, ən hündür bir yerdə ocaq 

qalayar və qonşu ellərə xəbər çatdırardılar. Qalanan tonqalların sayı da müəyyən məna 

daşıyarmış. 
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Od insanları təmizə çıxarır, od istilikdir, hərarətdir. Od insanları şaxtadan, borandan 

qorumuş, ölməyə qoymamışdır. Adamlar tonqal yandırmaqla soyuqların, çovğunlu, qarlı 

havanın tez ötüb keçməsini, əkin-biçin üçün əlverişli hava şəraitinin bərqərar olmasını 

arzulamışdır. 

Od çərşənbəsinin əsas rəmzlərindən sayılan tonqal yandırılması Novruz adətləri 

içərisində xüsusi yer tutur. Tonqal qalanan yer gərək geniş olsun. Gənclər, uşaqlar, böyüklər 

tonqal ətrafında halay çəkər, rəqs edər, mahnı oxuyar. Tonqal yandırılanda hər kəs evdən 

çıxmalı, tonqal başına gəlməli, ocaq ətrafında dolanmaqla, yaxud od üzərindən tullanmaqla 

dualar oxumalıdır. Yaşından və cinsindən asılı olmayaraq hamı tonqalın üstündən yeddi dəfə 

tullanmalıdır. Ya bir tonqalın üstündən yeddi dəfə və ya yeddi tonqalın hərəsinin üstündən bir 

dəfə tullanmaqla bərabər bu sözlər deyilir: ağırlığım, uğurluğum, azar-bezarlarım bu tonqalda 

yansın, sarılığım sənə, qırmızılığın mənə. Adamlar inanırlar ki, odun üstündən tullanaraq bu 

sözləri deməklə ən ağır xəstəliklərdən xilas olmaq mümkündür: 

Ağırım, uğurum tökülsün, 

Oda düşüb kül olsun, 

Yansın, alov saçılsın, 

Mənim baxtım açılsın. 

Axşamdan alışan tonqal gecənin yarısına qədər alovlanar. Tonqal heç vaxt su ilə 

söndürülmür. Tonqal özü sönəndən sonra cavan oğlan və qızlar həmin tonqalın külünü yığıb 

evdən kənar bir yerə, çölə atırlar. Bu o deməkdir ki, tonqalın üstündən tullanan bütün ailə 

üzvlərinin bədbəxtçiliyi atılan küllə birlikdə ailədən uzaqlaşdırılır. 

Od çərşənbəsinin adətlərindən biri də lopa yandırmaqdır. Bunun üçün əski topası bir 

çubuğa bağlanır, neftlə isladılır və tonqalda yandırılır. Adamlar böyük sevinclə lopanı başları 

üzərində dolandırıb göyə doğru atırlar. Bir anda hər tərəfdən yüzlərlə lopa göyə atılır. Sanki 

insanlar bir-biri ilə od dilində danışırlar. 

Novruz bayramı rituallarında şam yandırmaq da od inancı ilə bağlıdır. Hər ailə üzvünün 

adına bir şam yandırarlar. Xonçalar düzəldərlər. 

Evimizə-eşiyimizə, qəlbimizə istilik ver, Od çərşənbəsi! 

Yel çərşənbəsi 

Xalq arasında "Külək oyadan çərşənbə", "Küləkli çərşənbə" kimi tanınır. İnanclara görə 

bu çərşənbədə oyanan yel, külək oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. 

Şifahi xalq yaradıcılığında Yelin tanrı olması ilə bağlı müxtəlif nəğmə, əfsanə, rəvayət, 

mif, inanc, məsəl və s. yaranmışdır. Novruz şənliklərində icra olunan Yel baba mərasimi öz 

kökü etibarilə qədim əcdadlarımızın Yel tanrısına etiqadı ilə bağlıdır. 

Su, od və torpağın bir-biri ilə dil tapması havanı yaradır. Havasız mövcudluq mümkün 

deyil. Yel artıq azacıq oyanmış torpağı, təzəcə çıxmış yaza həsrət gülləri tərpədir, 

tumurcuqlanan ağacları yellədir. Dənizlərin, göllərin üzərindəki dolmuş buludları qovub 

torpağa tərəf gətirir ki, yağan yağışlar torpağı islatsın, əkin sahələri, bağ-bağat suya doysun, 

məhsul bol olsun. 

Novruz düşüncə sisteminə daxil edilən yel, hava müqəddəsdir. Yel məhsul istehsalının 

bütün mərhələlərində əsas qüvvədir. O, əkinçinin qidasıdır. Xırman vaxtı yel olmasa arpa-

buğda dənini küləşdən, samandan ayırmaq əkinçi üçün çox çətin olardı. Onlar arpa-buğdanı 

döyəndən sonra taxılı xırmanda sovurmaq Yelin işidir. 

Ruhumuza qanad, zəmilərə bərəkət gətir, Yel çərşənbəsi! 
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Torpaq çərşənbəsi 

Çərşənbələrin içində ən vacibi axır çərşənbədir. Xalq arasında "Yer çərşənbəsi", "İlaxır 

Çərşənbə" də adlanır. İlaxır çərşənbə Novruz bayramının son və baş məşqidir və bayram qədər 

əziz tutulur. İnanclara görə Torpaq çərşənbəsi yetişəndə torpaq artıq əkinə hazır olur və ona 

toxum səpmək olar. Əfsanəyə görə adamların ərzaq qıtlığından əziyyət çəkdikləri bu gündə Su, 

Od və Yel yatmış Torpağı oyadırlar. Bahara doğru günəş yavaş-yavaş torpağı qızdırır, isindirir, 

onu yaratmaq üçün hazırlayır. Ona görə də ilk yaz əkinini məhz torpaq çərşənbəsi günündə 

başlayardılar. Buna görə də Novruzu həm də bərəkətin, bolluğun bayrami kimi görmək 

lazımdır. 

İnanclara görə su və odun oyanışı və torpaqla qovuşması torpağın canını yumşaldır, yerin 

şaxta-buzu açılmağa, ağaclar yerdən şirə çəkməyə başlayırlar. Bütün canlı aləmin var olması 

üçün su və odla yanaşı torpağın da əhəmiyyəti böyükdür. Su ana, od atadırsa, torpaq varlığın 

özüdür. Bütün canlıların həyat ehtiyaclarını torpaq ödəyir. 

Yaza-Novruza hazırlıq payızdan, ilin məhsulu yığılıb qurtarandan bir neçə həftə sonra - 

oktyabrın ortalarından başlanır. Bu ərəfədə torpaq suvarılır, təpiyəndən sonra şumlanır. 

Qədimlərdə insanlar şumçulara xonça gətirərdilər. Xonçaya dəsmal, ağ köynək, corab, şirni, 

qovurğa qoyularmış. Torpaq şumlanan yerdə qurbanlar kəsilər, qazanlar asılarmış. 

Mərasimlərin bəzəyi isə nəğmələr, rəqslərdir. 

Torpaqla əlaqədar adətlər yaza qədərki müddət içərisindədir. Bu zaman yaradılan 

nəğmələr, deyimlər, rəqslər və digər rituallarda yazın gəlişi, bərəkət gətirməsi, ilin xoş keçməsi 

arzulanır. 

Yaz bayramı ərəfəsində əkilən meyvə ağacları il boyu bar-bəhər verir. İnsanlar çalışır ki, 

Novruz süfrəsi torpağın yetişdirdiyi nemətlərlə zəngin olsun. 

Həmin gün qədim ənənələrlə zəngin olur, təzə ilə xoş arzular, ailəyə səadət, xoşbəxtlik 

və bütün bədbəxtlikdən uzaq olmaq arzulanır. Bütün evlərdə gözəl süfrə açılır. Cürbəcür 

yeməklər, əsasən aş, şirniyyatlar: paxlava, şəkərbura, şəkərçörək, şorqoğal, badambura və s. 

bişirilir. Səməni halvası çalarlar. Süfrədə bayram xonçasının olması vacibdir. Xonçanın 

ortasında səməni, hər ailə üzvünün adına şam, boyadılmış yumurta qoyulur. Stolda 7 löyün - 7 

növ yemək olmalıdır. Həmin gün hamı öz evində olmalıdır. 

İnanclara görə axırıncı çərşənbə gecəsi bütün axar sular bir an dayanır və hamı ona səcdə 

edir, hətta ağaclar da yerə əyilir. Hər kəs bu sudan içərsə, təzə ildə bütün xəstəliklərdən 

uzaqlaşar. Həmin anda edilən niyyətlər yerinə yetir. 

Adamlar dan yeri ağaran kimi bulağa gedər, yeni su götürər, əl-üzlərini yuyar, suyun 

üstündən atlanarlar. Bulağa gedənlər qabın dibinə 7 balaca daş salarlar. Daş bulağın gözündən 

götürülər. Kişilər isə 3 böyürtkən qanadı qırıb evə gətirər, qapının başına və astanasına 

keçirərlər. Qaba salınan 7 daş və qapının başına, astanasına taxılan böyürtkən o biri axır 

çərşənbəyədək qalar. Gələn axır çərşənbədə onu yenisi ilə əvəz edərlər. 

İlaxır çərşənbədə qapı pusmaq, elçi getmək, nişan aparmaq, valideynləri yoxlamaq 

adətdəndir. Subay oğlan və qızların axır çərşənbə günü əhd-peyman etmələri savab və nəcib bir 

işdir. Bəzi rayonlarda axır çərşənbədə cavanlar sevdikləri qızgilin evinə dəsmalın qırağını 

düyünləyib atarlar. Ata-ananın qızlarını ona verməyə razılıqları olarsa, dəsmalın düyününü açıb 

qızın biləyinə bağlayarlar. Razı olmasalar dəsmala şirni qoyub geri qaytararlar. 

Axır çərşənbədə uşaq beşiyi düzəltmək düşərlidir. Gün çıxmamış axar su üstündən 

atdanarlar. Tonqal yandırarlar. Qorxuluğu olan adamların başına su töküb qorxuluğunu 
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çıxararlar. Niyyət edilmiş qoyun-qoçun, kəlin, sağmal malın buynuzuna qırmızı bağlayarlar. 

Evdən pul, od, neft, kibrit, ələk, borc un, ağartı verməzlər. Şam yandırarlar. Şamı yarımçıq 

söndürməzlər. Gecə tez yatmazlar. Mütləq dünyasını dəyişən əziz adamların adına qazan asıb 

yemək bişirərlər. Rəvayətlərə görə ölülər bu gecə bacaya gələr, öz ailələrinin dolanışığından, 

bayramı nə cür keçirməsindən xəbər tutarlar. 

Axır çərşənbədən əvvəlki çərşənbə günü qəbir üstünə çıxarlar, ölülərə Quran oxudarlar, 

yoxsullara kömək edərlər. 

Axır şərşənbədə bir yerə yumurta, cövhər və kömür basdırar niyyət edərlər. Yumurta 

kömür ilə yazılarsa, niyyət pis, cövhər ilə yazılarsa niyyət yaxşı gələr. Sonra bunları yerdən 

çıxarıb ərik ağacının dibinə basdırarlar. 

İlaxır çərşənbədə, bayram axşamı və bayram günündə mərasimlərin, adət və ənənələrin 

tam mənzərəsini izləmək mümkündür. 

Publisist, professor Məhəmmədtağı Şahtaxtlı yazmışdır: Çərşənbə ağır gün, ilin axırı isə 

ondan da betər hesab olunur. Ehtimala görə, axır çərşənbəni quş kimi ötüb keçməyən adam təzə 

ildə dərd-sərə tutulur. Çərşənbənin ağırlığını yüngülləşdirmək üçün insanlar müxtəlif vasitələrə 

əl atırlar. Ən yaxşısı tonqaldır. Həyətdə bir-birindən aralı 7 qalaq odun yandırıb, onların 

üzərindən dayanmadan ardıcıl olaraq tullanmaq. Bu 7 dəfə təkrar edilməlidir. Dan yeri 

sökülməmiş dəyirmana getmək və sübh açılanadək 7 dəfə dəyirman daşının altından keçmək. 

Bir kuzə dəyirman suyu götürüb aparmaq və bu sudan bayram çörəyi bişirmək”. 

Əcdadlarımızın müqədəs izlərini yaşadan Yer-torpaq çərşənbəsi, bərəkətini yurdumuzdan 

əsirgəmə. 

Su, od, külək, torpaq həftələri bir-birini əvəz etdikcə yeni ilin təzə nəfəsi hiss olunur. İlin 

əziz günləri hər qapının astanasından mübarək qədəmlərini içəri qoyur, evlərə xeyir-bərəkət 

gətirir. Dərdlərimiz suda batsın, odda yansın, yel aparsın, torpaq örtsün. Arzularımıza su həyat 

versin, Ocağımız gur yansın, istəklərimizə yel hərəkət gətirsin, evimizə torpaq bol bərəkət, ruzi 

gətirsin. 

Bayram axşamı 

Bayram axşamı bütün evlərdə gözəl süfrə açılar, bayram xonçası bəzədilər. Novruz 

xonçası bəzəmək hər kəsin zövqünə və imkanına bağlıdır. Xonça bütün çərşənbələrdə və 

bayram axşamı süfrələrdə yer alır. Oğlan evləri ən gözəl xonçaları qız evinə aparar. İmkanlı 

ailələr imkansız ailələrə xonça göndərərlər. İnsanlar xonça bəzəyib qəbir üstünə gedərlər. 

Bayram xonçasını, gül-çiçəkləri məzar üstünə düzər, dualar oxuyarlar. Xonçaya ortası qırmızı 

lentlə bağlanmış səməni qoyular, kənarlarına ailə üzvlərinin sayına görə şamlar düzülər, 

boyanmış yumurtalar, qoz, fındıq, qovurğa, ləbləbi, badam, paxlava, şəkərbura, şorqoğal, quru 

yemiş, nabat, konfetlər, meyvələr və meyvə quruları düzülür. 

Bayram axşamı bir çox adət, ənənələrlə yadda qalır. Gənclər papaq atdıya gedərlər. 

Qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Ustad şairimiz M.Şəhriyar “Heydər babaya salam” 

poemasında yazırdı: 

Bayram idi gecə quşu oxurdu, 

Adaxlı qız bəy corabın toxurdu, 

Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, 

Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, 

Bəy şalına bayramlığın bağlamaq. 
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Yumurtanı göyçək, güllü boyardır, 

Çaqqışdırıb sınanların soyardıq, 

Oynamaqdan bircə məğər doyardıq? 

Əli mənə yaşıl aşıq verərdi, 

İrza mənə novruzgülü dərərdi. 

Axşam qulaq falına çıxarlar. Əgər gizlin dinlənən evdən xoş söhbət eşidilərsə, bu arzunun 

yerinə yetəcəyinə işarədir. Novruz axşamı heç kəs gərək dilinə bəd söz gətirməyə. Tonqal 

qalayar, tonqaldan tullanarlar. Qızlar üzük falına baxarlar. Üzüyü saç telinə bərkidib su ilə dolu 

stəkanın üstündə saxlayarlar. Üzük stəkana neçə dəfə dəysə,bu həmin qızın o yaşda ərə 

gedəcəyinə işarədir. Qızlar qaba tökülmüş təmiz su, suya batmasın deyə arxasına pambıq 

dolanmış iynə, qızıl üzük və s.-dən istifadə edərlər. Bir qaba su töküb içinə qızların üzüklərini 

atarlar. Qızlardan biri üzüklərdən birini çıxarar, kimin üzüyü çıxarsa onun niyyəti yaxşı gələr. 

Şam, kibrit çöpləri yandırmaqla da fala baxırlar. Bu rituallar çərşənbə axşamları icra edilir, 

qızlar, gəlinlər səhərə kimi yatmayıb çilə çıxarırlar. Həmin gün deyib gülmək, əylənmək 

vacibdir. Öğlanlar yumurta döyüşdürərlər. Oyunun nəticəsində tərəflərdən biri digərinin 

tələblərini yerinə yetirər. Bayram axşamı ailə üzvlərinin sayı qədər şam yandırarlar. 

Novruzadək heç kim küsülü qalmamalıdır. Bütün küsülülər barışmalıdır. Qızlar və oğlanlar 

yallı gedərlər. Yallı Azərbaycan xalqının qədim dövrdən bəri ifa etdiyi rəqsdir. Bunun mənası 

insanların birliyidir. Gənclər Xoruz döyüşdürərlər. Bunun üçün xüsusi döyüş xoruzları 

böyüdərlər. 

Novruz bayramı 

Novruzun canı Novruz bayramı günüdür. 

Günəş göy qübbəsinin böyük dairəsi – ekliptika boyunca düzülmüş 12 zodiak bürcündən 

keçir və 12 bürcün hər birini bir aya keçir. Ekliptika 360 dərəcəyə bölündüyü üçün hər bir 

zodiak bürcünə 30 dərəcə düşür. Martın 21-də Günəş göy ekvatorunu keçərək dünyanın cənub 

yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə adlayır. Şimal və cənub yarımkürələri Günəş şüaları ilə 

eyni dərəcədə işıqlanır. Bu anda Günəş Qoç bürcünə daxil olur. Günəşin Qoç bürcünə daxil 

olması gecə ilə gündüzün, sutkanın işıqlı hissəsi ilə qaranlıq hissəsinin bərabərləşdiyi bahar 

gününə təsadüf edir. Ona görə də martın 21-də ekiliptika ilə ekvatorun kəsişdiyi nöqtə yaz 

bərabərliyi adlanır. Bu, yerin şimal yarımkürəsində astronomik baharın başlanğıcıdır. Bu andan 

başlayaraq Yerin Günəş ətrafında hərəkət sürəti azalır və şimal yarım kürəsində gündüzlər 

uzanır, gecələr qısalır. Əqidələrə görə bu gecədə təbiətdə hər nə varsa hamısı təzələnir. İl 

müəyyən bir heyvan üstündə təhvil olur. Bu anda köhnə ənənəyə görə Novruzun şərəfinə top 

və tüfənglərdən yayılım atışları açılır. Su tamamilə yeniləşir. Evdəki köhnə su gecə atılmalı, 

qablar yeni su ilə yuyulmalıdır. 

Novruz ruzi, bərəkət nəfəsli baharın yurdumuza qədəm qoyduğu gündür. 

Yenə də yamyaşıl geyiniz dağlar, 

Göz kimi durulur qaynar bulaqlar, 

Əriyir quzeylər döşündəki qar... 

Yağış da isladır o göy çəməni, 

Təbiət ilhama çağırır məni! 

Yazın ilk günündən sonra günlər sınaqlı olar. 1-ci gün deyərlər yazdandır, ertəsi yaydan, 

sonrakı payızdan, daha sonrakı qışdan. Bu günlərin soyuğuyla, istisiylə, yağışıyla, yağmuruyla 

qarşıdakı il sınanar. 
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Atalar deyib ki, “Yaz yağmuru tez keçər”, “Yaxşı il baharından bəlli olar”, “Yaz dumanı 

bar gətirər”. 

Bayram günü bütün evlərdə gözəl süfrələr açılır, şirniyyat növləri (qoğal, külçə, fəsəli, 

paxlava, şəkərbura, şəkərçörəyi və s.) və plov bişirilir. Yumurta boyanır, qovurğa qovrular, 

məcməyi və sinilərdə xonça bəzənir, şamlar yandırılır, süfrəyə səməni qoyulur. Bayram süfrəsi 

bolluq, firavanlıq, xoşbəxtlik rəmzi olan bir abidədir. Süfrədəki nemətlərin halal qazancla 

alınması vacib şərtdir. Çərşənbələrdə və bayramda hər kəs öz evində, öz süfrəsinin başında 

olmalıdır. 

Bu bayramın çox gözəl mə’nəvi dəyərləri vardır: ailədə hamıya təzə paltarlar alınar, 

küsülülər barışır, unudulmuş, kimsəsiz insanlara, ata-anasız uşaqlara, kimsəsi olmayan qocalara 

yardım edilir, onlara bayram payı aparılır,  ölənlərin xatirəsi yad edilir, qohum-qonşular, 

dostlar, tanış-biliş bir-birinə qonaq gedir, bayram sovqatı aparır, bayramlarını təbrik edirlər. 

Nişanlı qızlarımıza xüsusi bayram xoncaları tutulur. 

Novruz dünyanın dirilik saatı, oyanış hikmətidir. Novruz aydınlıqdır, duruluqdur – 

torpağın, günəşin, suyun, havanın duruluğu... İnsanı yaşadan yaz havasıdır, cavanların qanını 

qaynadan da... Novruz günü insanın xoşbəxt olmaqdan başqa yolu yoxdur. Dünyanın 4 böyük 

qüdrəti yalnız o gün-il yaza dönən anda insanın olur və əbədi onda qalır. Yazın ilk günü insanın 

sevinci köksünə sığmır, təbiət, əkin-biçin, tarla, bağ-bağat onu çağırır. 

Yaz havası buğdanı torpaqsız göyərdir, səməni evlərə bəzək olur. Ev-eşiyimizə yaz havası 

dolur. Yazın çox sirri, çox hikməti var. 

Novruz inanclarının və ayinlərinin hər birinin simvolikası vardır. Xalq arasında deyirlər: 

"Əgər bayram günü evdə olmasan, yeddi il dərbədər olacaqsan". Bir qayda olaraq evlərin çöl 

qapıları bağlanmır. Təzə ilin birinci günü bütün gecə işıqlar söndürülmür, sönmüş od, işıq 

bədbəxtçilik əlamətidir. 

Hər məhəllədə tonqal qalanir, uşaqlar, gənclər tonqallarin ustundən atlanaraq yeni ilə 

niyyətlərini edərlər. Bu bayramda ən çox sevinən uşaqlar olur. Boyanmiş Noruz yumurtalarini 

döyuşdurur, papaqatdiya çixib bayram payi yiğirlar. 

Novruzun bəzəyi və baş qəhrəmanları isə Kosa və Keçəldir. Onlar öz oyunları ilə uşaqlara 

sevinc gətirir, onları əyləndirirlər.  Kosasız və Keçəlsiz heç bir el şənliyi, bayram olmaz. Onlar 

xalq içindən hazırcavab və artistlik məharəti olan insanlardan seçilir. Azərbaycanimizin ən uzaq 

kəndlərinə də getsəniz, orada xalqın seçdiyi Kosanı və Keçəli şənliyin mərkəzində görərsiniz. 

Xalq onların məzəli söhbətlərinə və hərəkətlərinə böyük zövqlə qulaq asib çixardiği oyunlara 

baxaraq əylənirlər. Haminin dillərində əzbər olan Kosaya, Novruz bayramina aid mahnilari 

birlikdə söyləyirlər: 

Novruz-Novruz bahara, 

Güllər – güllər nubara, 

Baxcamizda gül olsun, 

Gül olsun, bülbül olsun. 

Bal olmasin, yağ olsun 

Evdəkilər sağ olsun, 

Xanım dursun ayağa, 

Kosaya pay versin aga. 

Hazırda Azərbaycanda Novruz bayramı dövlətin böyük dəstəyi ilə keçirilən möhtəşəm el 

şənliyi, zəngin xalq bayramıdır. Novruz beynəlxalq, ümumrespublika, ümumrayon formatında 
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qeyd olunur. Sübh tezdən başlayan şənliklər gecə yarısına qədər davam edir. Novruz 

bayramında çalıb oxumaq qədim bir adətdir. Keçmiş zamanlarda çal-çağır evlərdə, məhlədə, 

qohumların, qonşuların yığışdığı məclislərdə qurulardı. İndi bu adət ictimailəşmişdir. 

Bayram Novruzun qədim adət-ənənə və mərasimlərinə əsaslanaraq yaradılmış meydan 

göstəriləri əsasında qurulur. Ritualların məntiqi ardıcıllığına görə milli dekorlardan istifadə 

olunur. Burada saray, qəsr, qala, bazar meydanı, səhnə, zorxana, kəndirbaz, daşqaldıran, idman, 

aşpaz, dəmiçixana, xalçaçılıq, sərgi, yarmarka, əyləncə, tamaşa, konsert, rəqs, toy-düyün 

dekorları yer alır. 

Meydanlarda xalq mahnısı və muğam ifaçıları yer alar, xalq tətbiqi sənət nümunələri 

sənətkarlarının əl işləri, xalçalar, qablar, əmək alətləri, bəzək əşyaları, döymələr, ağac şəbəkələr 

nümayiş etdirilir. Aşıqlar, zurnaçılar, xanəndələr ifa edir, sehirbazlar, meyxanaçılar, folklor 

rəqs kollektivləri çıxış edirlər. Meyvə, şirniyyat, xonçaları, səmənilər, rəsm əsərləri sərgisi 

nümayiş etdirilir. Kukla tamaşaları göstərilir. Möhtəşəm milli mətbəx nümunələri sərgisi 

yaradılır. Aşpazlar bişirib düşürür, adamlar yeməklərin dadına baxırlar. Göyərçinlər, şarlar, 

fişənglər havaya atılır. 

Novruz genişmiqyaslı el bayramı olduğuna görə saysız-hesabsız folklor nümunələrini, 

ağız ədəbiyyatı örnəklərini ehtiva edir. Bu örnəklər kosa-kosa, qodu-qodu, əkin nəğmələri, 

sayaçı nəğmələri, xıdır nəbi nəğmələri, sağın, nehrə, cəhrə, hana, balıqçı nəğmələri adlanır. Bu 

nəğmələrin ifaçıları xalq olmuşdur: əkinçilər, çobanlar, naxırçılar, sağınçılar, nənələr, analar, 

gənc qızlar, bir sözlə, bütün el-elat. 

Qodu-qodu, dursana, 

Çömçəni doldursana, 

Qodunu yola salsana, 

Qoduya pay versənə. 

Yağ verin yağlamağa, 

Bal verin ballamağa, 

Qodu gülmək istəyir, 

Qoymayın ağlamağa. 

Novruz milli mədəniyyətimizin, mənəvi dünyamızın ən zəngin səhifəsi, təbiət və 

cəmiyyət haqqında dünyagörüşün dolğun ifadəsidir. 

Bayram günlərində Azərbaycanın bütün mədəniyyət ocaqlarında, parklarda, saraylarda, 

ali və orta ümumtəhsil məktəblərində, iş yerlərində, restoran və kafelərdə şənliklər günlərlə 

davam edir, musiqiçilərin, artistlərin ifasında mahnılar səslənir, Novruzla bağlı səhnəciklər, 

tamaşalar göstərilir. 

Novruz şənliklərini sazsız, aşıqsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Aşıqlar el-el dolaşır, 

yurd, vətən, yaz, Novruz, sevgi haqqında nəğmələr qoşurlar. Aşıqları xalq hər yerdə böyük 

məhəbbət və sevgi ilə qarşılayır, onlara bayram sovqatı bağışlayırlar. El aşıqları şənliklərə min 

bəzək vurar. Dədə Qorqud soyadından olan aşıqlar kükrəyər, sözlər qaynayar, sazı sinəsinə 

basar, yazın min bir gözəlliyini öyər. 

Novruz bayramında Abşeronda Novruz axşamları məhəllədə, həyətlərdə meyxana 

məclisləri təşkil olunur. 

Novruz tamaşa və oyunları bu günümüzə qədər gəlib çatmışdır – cıdır, zorxana, 

qılıncoynatma, kəməndatma, daşqaldırma, qolgüləşdirmə, gözübağlıca, kəndirbaz, buğa 

döyüşdürmə, qoç, xoruz döyüşdürmə və s. tamaşalardır. Ənzəli, motal-motal, aşıq-aşıq, 
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dirədöymə, bənövşə-bəndə düşə, toqqa-toqqa, çilingağac, kimi oyunlar oynayarlar. İgidlərin 

damarlarında qan oynayar, at belinə qalxar, yarış keçirər, çövkan oynayarlar. İgidlər atı oynağa 

gətirər, səyirdərlər, özlərini qızlara göstərərlər. 

Cıdır at yarışmasıdır. Təmiz qanlı Qarabağ, və Dilboz atları görkəmi, cəldliyi və dözümü 

ilə baxanları valeh edir. At Azərbaycan xalqının həyat və məişətində özəl bir mövqeyə malikdir. 

At murad sayılır. Cıdırqabağı atlar qaşovlanar, təmizlənər, nallanar, xüsusi zınqırovları olan 

yüyənlər düzəldilər, qotazlı yəhərüstülər toxunar və atlar bəzədilər. Cıdır yarışlarında fərqlənən, 

qalib gələn igidlərə sovqat verilir, atın belinə bahalı çul salırlar 

Zorxana pəhləvanların, güləşçilərin iştirakı ilə keçirilir. İgidlər müəyyən bir dairə 

içərisində öz güclərini sınayırlar. Qalib gələnlərə hədiyyələr verilir. Bu oyunlar həm açıq 

havada, yaşıl çəmənlikdə, həm də yeraltı məkanlarda keçirilir. Novruz oyunları zamanı yarış 

məkanı gül-çiçəklə, bayram xonçaları ilə bəzədilir. Oyunlar musiqi ilə müşayət olunur. 

Bahar xeyir-bərəkət fəslidir. Bahar birlik rəmzidir – suyun, Günəşin, havanın, torpağın, 

toxumun, zəhmətin birliyinin. Yaz ilk növbədə torpağın oyanmasıdır. Əkin-biçin, mal-davar 

bəsləmək Novruz düşüncə sistemində əlahiddə bir yer tutur. 

Bahar küləklərin nəfəsində, suların şırıltısında, ləpələrin pıçıltısında, bulaqların 

zümzüməsində duyular. 

Bahar istəklimsən başdan, binadan. 

Ən gözəl qızısan sən təbiətin. 

Xoşbəxt yaranmısan, xoşbəxt anadan; 

Gözünün odusan şerin, sənətin 

Ən gözəl qızısan sən təbiətin! 

S.Vurğun. 

Yazın ilk açan çiçəyi növruzgülü və bənövşədir. Bir qədər sonra isə rəngbərəng 

qızılgüllərlə yanaşı çöl çiçəkləri də açar, ətirləri hər yeri bürüyər. Torpaq nazlı gəlin kimi 

bəzənər, insan bu qüdrətə, bu hüsnə heyran qalar. Çiçəklərin ətri insanı bihuş edir.Yazın 

gəlişinin ilk müjdəçisi qaranquşlar qayıdar, yenə evlərin taxtapuşlarında yuvalarını təzələyər, 

ilk dəfə gələnlər yeni yuva qurarlar. Qaranquş beli qara, sinəsi ağ, quyruğu haça bir quşdur. 

Qədim dövrlərdən bəri bütün el sənətkarları, şairləri onu tərənnüm etmişlər. Qazlar, ördəklər, 

hacıleyləklər, durnalar isti ölkələrdən uçub gələr, çəmənliklərdə, göllərdə, çayın sıldırım 

sahillərində, ağaclarda özlərinə yuva qurar, məskən salarlar, səsləri ətrafa yayılar.Yenə göy 

üzünə topa-topa buludlar gələr, göy guruldayar, ildırım çaxar, bahar yağışı torpağa həyat verər. 

Yağıdan sonra Günəş 7 rəngli göy qurşağını üfüqə yayar. Beləcə yer üzündə bahar başlayar. 

Ağaclar tumurcuqlayar, yarpaqlayar, çiçəkləyər. Çobanların bayatısı, tütəyin səsi ürəkləri 

yerindən oynadar. Bahar obalara, oymaqlara, dağlara, dərələrə, düzlərə yaşıl don geyindirər. 

Yenə yaşıl don geyinmiş çəmənlər gülür, 

Təbiətdən ilham alıb ötür qumrular, 

Göyün zümrüd gözlərindən nurlar tökülür, 

Öz gözəllik dastanını açır ilk bahar... 

S.Vurğun. 

Zirvədəki qarlar əridikcə dağ çayları dolub daşar, kükrəyər, əkinlərə, biçinlərə, bağlara 

bərəkət daşıyar. Qış yuxusuna getmiş vəhşi heyvanlar yuxudan oyanar, cürbəcür quşlar isti 

ölkələrdən uçub gələr, meşələr yenə də onların səsi ilə dolar. Bahar yalnız təbiəti deyil, insanları 

da dəyişir. Onların qəlbi fərəhlə dolur, yeni bir enerji ilə həyata sarılır, gənclərin qəlbi sevgi ilə 
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coşub-daşır, hər kəs baharı salamlayır. Bahar fəslinin canlandırma, diriltmə qüdrəti var. 

Təbiətdə hər bir hərəkətin, hər bir səsin öz ahəngi var. Bununla belə onların hamısı ümumi 

harmoniyada birləşir. İlin ən gözəl fəsli, ürəkləri şadlıqla, fərəhlə coşdurduğu bir zamandı, 

həyəcan dolu sevinc və ümidlə damarlarda qan coşur. 

Bahar! Bahar! Ey günəşin sevdalı qızı! 

Yay aləmə şəfəq rəngli gur saçlarını... 

Öz alnına şərəf kimi yaz baxtımızı. 

Yaşat böyük eşqimizin söz gülzarını! 

S.Vurğun. 

 

Novruz Dünya ölkələrində 

Novruz bayramı yalnız azərbaycanlıların deyil, əksər Orta Şərq olkələrinin, həmçinin 

türkdilli dövlətlərin əziz günüdür. 

Novruz İranda, Türkmənistanda, Tacikistanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda, 

Qırğızıstanda, Pakistanda xüsusi təntənə ilə qeyd edilir. 

Türkiyə, Rusiya (Tatarıstan, İnquşetiya, Qaraçay, Kabardin Balkar, Dağıstan, Çeçenistan, 

Tuva, Altay və s.), Moldova (Qaqauzlar), Gürcüstan, Əfqanıstan, Çin (uyğurlar) və s. xalqlar 

Novruzu Milli bayram kimi qeyd edirlər. 

Albaniyada Sultan Nevruz bayramı dini bayram kimi Bəktaşilik təriqətinin davamçıları 

tərəfindən qeyd edilir. 

Novruzu qeyd edən dövlətlər arasında Los-Anceles, Toronto və  London da vardır. Los-

Anceles şəhərinin ocaq qalamağa dair sərt qərarları var, heç bir kəsə öz mülkündə ocaq 

qalamağa icazə verilmir, ancaq dövlətin icazə verdiyi yerlərdə tonqal qalamaq olar. 

Cənubi Kaliforniyada yaşayan və Novruzu qeyd etmək istəyən azərbaycanlılar və iranlılar 

Kaliforniyanın çimərliklərinə gedir və ocaq qalamağa icazə verilmiş yerlərdə bayram ocağı 

qalayırlar. 

Qədim Babilistanda bu bayram nisan ayının (mart-aprel) 21-də qeyd edilirmiş və 12 gün 

davam edirmiş. Bu 12 günün hər birinin öz adət-ənənəsi var imiş. 

Nəticə 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən Novruz Bayramı milli bayram elan 

olunmuşdur. Bu da Novruz mərasimlərinin yaşamasına və yeni nəsillərə ötürülməsinə geniş 

imkan yaratmışdır. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 

Novruz Bayramı dövlət statusu almış və rəsmi bayram elan edilmişdir. 

2000-ci illərin əvvəllərindən isə Novruz bayramında tam 10 gün iş günü sayılmır. 

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, UNECO VƏ İSESCO-nun xoşməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı sayəsində saz sənəti, muğam, xalçaçılıq 

kimi Novruz bayramı da 2009-cu il sentyabrın 30-da Azərbaycanın mədəni sərvəti olaraq 

UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni iris siyahısına daxil edilmişdir. 

23 fevral 2010-cu ildə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında mart 

ayının 21-i "Beynəlxalq Novruz Günü" elan edilmişdir. 

Azərbaycan xalqının iqtisadi, mənəvi və mədəni həyatının simvollarından olan Novruz 

Bayramı elə zəngin sərvətlər toplusudur ki, onun fəlsəfəsini dolğun əks etdirmək üçün yazılmış 

bir çox kitablar yenə də yetərli olmayacaqdır. Novruz bayramının özü qüdrətli bir kitabdır, 
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müəllifi isə xalqdır. Bu bayramı yaşatmaq və gələcək nəsillərə olduğu kimi ötürmək isə hər bir 

Azərbaycanlının borcudur. Novruz Bayramınız mübarək olsun. 

İnanırıq ki, bu konqres ölkəmizin həyatına maraq göstərən hər bir kəsə Novruz 

bayramının humanist, bəşəri fəlsəfəsini çatdıra biləcəkdir. 
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MƏKTƏBLİLƏRİN PEŞƏYƏ İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ  MƏKTƏBLƏ 

AİLƏNİN QARŞILIQLI  ƏLAQƏSİ 

SCHOOL-FAMILY RELATIONS IN VOCATIONAL TRAINING OF PUPILS 

 

Dos. Dr. İsmayılxanova Əsmət İdris Qızı 

ADPU, Ümumi Pedaqogika Kafedrası 

 

ABSTRACT 

The influence of family on the children should be a priority in shaping their personality. When 

a child is born into a family, he or she does not belong to a single family but is under the 

protection of the state. It is the duty of every parent to bring up children in a manner that makes 

them full developed and useful for the society. In addition, one of the top priorities of any state 

is to make sure that pupils and students are able to plan and choose their future careers skillfully. 

As a result of our conversations with parents on the street and at schools, we divided parents 

into 4 (four) groups.  

Group I parents respect the choice of children and behave responsibly in preparing their children 

for the career path. They regularly communicate with teachers and instructors, monitor the 

grades and subject indicators of their children.   

Group II parents put their own opinion above the choice of their children. Thus, they do not 

take into account the child's thoughts, interests, skills and abilities. 

Group III parents let their children choose profession and specialty. They promise to support 

their children regardless of the chosen career path. They even provide children with relevant 

information about the occupations they are interested in. 

Group IV parents are negligent. They are not interested in the career of their own children, and 

let the children solve their own problems. 

Yet another factor influencing the adolescents' career choices is the time and environment we 

live in. Some parents, particularly in rural families, focus primarily on the future positive 

influence of the chosen specialty on their financial status, while others prefer to guide their 

children to specialties required in that particular area the most, so that their children become 

employed after graduation and do not get unemployed in the future. In other words, this 

approach is based on factors such as higher salaries, employment availability and socialisation 

of the youth. In this case, three types of attitude emerge: 

1- Partial unemployment reduction in the region, easy employment. 

2- High salary in the chosen profession and absence of financial difficulties in the future; 

3- The chosen profession as a factor of socialisation of young people. 

There are also families with career traditions. Children follow these traditions to continue the 

profession of the elder. This is especially true for occupations requiring physical labor. There 

are families who mistakenly believe that carpenter's son or grandson, carpet weaver's daughter 

or granddaughter must follow the same career path. But they forget about one issue. Maybe 

their children could become good philologists or talented actors. This approach prevents them 

from revealing the talents of their children. From our conversations with a group of parents, we 

can easily divide such parents into three categories:  

1- Those who insist that their children choose the same profession as their grandparents; 

2- Those (this is mostly true for families with many children) whose children chose the 

profession of their parents; 

3- Those whose children chose professions based on their own personal preferences. 
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A new profession chosen by young people regardless of their own intentions and preferences 

becomes a burden in the future. Sometimes parents try to help their sons to enter higher 

education institutions so that they avoid military service. When we asked male students 

studying at the Biology Faculty of the Azerbaijan State Pedagogical University why they chose 

this profession, their answer was as follows: “I wanted to become a doctor, but failed since I 

could not get enough points during the test. But I'm not going to become a biology teacher.” 

Lack of enjoyment will make the teenagers face problems in the future. Such competitions are 

even broadcast on television, where students can see how objective the assessment of their 

knowledge is. I is of paramount importance that the familes work closely with schools to 

support the selection of occupations and specialties by their children. 

 

Keywords: career, socialisation, cooperation, citizenship, personality 

 

Hər bir uşaq gözünü ailədə açır, ailə onun ilk tərbiyə məktəbi, valideynləri isə ilk 

tərbiyəçiləri olur. Uşağın  hansı sahədə olursa olsun qazandıqları ilk nailiyyətlərinin əsası ailə 

içərisində  qoyulur, bu nailiyyətlərə ailədə şərait yaranır. Uşağın şəxsiyyət kimi 

formalaşması da ailədə baş verir. Uşağın inkişafına ailənin təsiri çox güclüdür. Elə ona görə də 

“Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi qanunda, 

Konstitusiyasında, BMT-nin  “Uşaq hüquqları konvensiyası”nda valideynin oynadığı rola, 

ailənin hüquq və vəzifələrinə geniş yer verilmişdir. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında 

ailənin uşağa təsirinin intensivliyi ön planda olmalıdır. Uşaq dünyaya ailədə gəlsə də o, tək 

ailəyə məxsus olmur, eyni zamanda, dövlətin qoruması altına keçir və hər bir valideynin 

vəzifəsi onu cəmiyyətə yararlı, hərtərəfli inkişaf etmiş vətəndaş-şəxsiyyət kimi yetişdirməkdir. 

Bundan əlavə təlim-tərbiyənin mərkəzində dayanan şagirdlərin gələcəkdə özlərinə peşə seçməsi 

işi də aktual məsələ kimi qarşıda dayanır.Ailədə dünyaya gələn uşağın peşələrlə tanışlığı da  

ailədən başlanır. Yenicə həyatı anlamağa, dərk etməyə başlayanda uşaq  ata-anasının, baba-

nənəsinin peşələri haqqında,  onların iş xüsusiyyətləri haqqında söhbətlərin şahidi olur və 

onların işinin məzmunu, dövlət, cəmiyyət üçün hansı rolu oynadığını öyrənir. Bir növ peşələrlə 

tanışlıq başlanır. Elə peşələr də  vardır ki, uşaq o peşələrin içərisində böyüyür. Bunlara xalq 

sənəti ilə bağlı, müxtəlif tərkibli sənətkarlığı misal göstərə bilərik. Babasının, nənəsinin, 

valideynlərinin  əl qabiliyyəti, məsələn, xalça sənəti, dülgərlik, rəngsazlıq, dulusçuluq, 

dəmirçilik kimi sənətkarlıq işləri uşaqların gözləri qarşısında olur və qabiliyyəti, marağı olan 

uşaqlar kiçik yaşlarından bu sənətin sirlərini öyrənirlər. Hətta elə insanlar  vardır ki, ali təhsilli 

mütəxəssis olmalarına baxmayaraq, bir neçə sənət növü ilə də məşğul olurlar.  Bu onların 

xobbisinə çevrilir. Sənətkarlıq onlara zövq verir, asudə vaxtlarını bu sənətkarlıq üzərində 

qururlar. Uşaqların gözü önundə baş verən hər bir hadisə onların gələcəkdə peşə seçmələrinə 

güclü təkan verir.       Elə sənət nümunələri vardır 

ki, ailəyə ulu babalarından miras qalmışdır.  Gələcək nəsillər də bu adət-ənənəni  davam 

etdirməyi özlərinə borc bilirlər.  Azərbaycanın rayonlarında, şəhərlərində yüzlərlə, minlərlə 

ailəni misal göstərə bilərik ki, keçmişdən qalan ailə ənənələrini inkişaf etdirməkdə davam 

edirlər. Yəni belə insanlar bu peşələri ailədəki mövcud mühitin təsiri ilə öyrənmiş və indi də 

davam etdirirlər.         Apardığımız təcrübələrdən 

aldığımız  nəticələrə görə deyə bilərik ki,  valideynlərin öz peşələrinin xüsusiyyətləri haqqında 

etdikləri söhbətləri eşidən uşaqlarda  bu peşələrə məhəbbət yaranır və bu da onların gələcəkdə 

özləri üçün peşə müəyyənləşdirmələrində çox böyük  rol oynayır. Öz övladlarının  peşə 

seçimində valideynlərin həlledici rolu vardır. Şagirdlərin peşə seçimində xalqımızın milli 

xüsusiyyətləri də əlverişli rol oynayr. Hər bir Azərbaycan ailəsi övladına təhsil vermək, onları 

mükəmməl sənət sahibi etmək üçün bütün gücünü səfərbər edir. Dünyaya gətirdikləri 

övladlarının tərbiyəsi üçün məsuliyyətini dərk edir, onun gələcəyi üçün narahatlıq keçirir, onları 
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cəmiyyət üçün vacib bir sənət  sahibi etmək naminə  var gücü ilə çalışırlar. Məsuliyyətli, 

övladının gələcəyini düşünən valideyn peşə seçimində də onlara dəstək olur. Lakin  çox təəssüf 

ki, öz valideynlik borcunu yerinə yetirməyən, hətta övladını həyata gətirməklə kifayətlənən 

valideynlər də vardır ki, onların düşüncəsi tamamilə fərqlidir. Belə valideynlər uşaqlarının 

gələcəyini fikirləşmir, onlar elə düşünürlər ki, nə olur olsun təki diplom olsun. Bu valideynlər 

uşaqlarının maraqlarını, qabiliyyətlərini nəzərə almadan düşünülməmiş addım atırlar. Istər 

küçədə, istərsə də məktəblərdə valideynlərlə apardığımız söhbətlərdən nəticə çıxararaq belə  

valideynləri  şərti olaraq  4 qrupa bölmüşük.     

I qrupa daxil olan valideynlər uşaqların peşə seçiminə hörmətlə yanaşır, peşə seçməyə 

hazırlanmasında məsuliyyətli olurlar. Müəllimlərlə, sinif rəhbərləri ilə müntəzəm əlaqə 

saxlayır, görüşür, onların fənn göstəricilərini daima  nəzarətdə saxlayırlar. Istər sinif rəhbəri, 

istər fənn müəllimləri, istərsə də valideynlər peşə seçimində şagirdlərin maraq və 

qabiliyyətlərini düzgün qiymətləndirirlər. Hər bir şagirdə fərdi yanaşan və onların fərdi 

xüsusiyyətlərini dərindən  öyrənən müəllimlər maraq və qabiliyyətə görə şagirdləri müxtəlif 

dərnəklərə istəqamətləndirməklə daha böyük müvəffəqiyyətlərə nail olurlar. Övladının 

maraqlarına və qabiliyyətinə hörmətlə yanaşan valideyn sonda peşə seçimində sərbəstliyi 

övladının ixtiyarına  buraxırlar  və onlara təzyiq etməkdən çəkinirlər.   

II qrup valideynlər övladının ixtisas,  peşə seçməsində öz fikirlərini  əsas götürürlər. Bu 

vaxt uşağın fikri, onun marağı, bacarıq  və qabiliyyəti nəzərə alınmır. Bu cür valideynlər  

fikirləşmirlər  ki, uşaq bu peşəni, ixtisası sevmədən ondan necə zövq ala bilər. Axı hər bir 

yeniyetmə seçdiyi peşədən zövq almalıdır. Əks halda  nəticə tamamilə xoşagəlməz  olar. Bu 

qrupa daxil olan valideynlər ən nüfuzlu peşə və ixtisası seçirlər və övladlarını ya həkim, ya 

hüquqşünas ya iqtisadçı, ya polis rəisi və ya digər peşə sahibi görmək istəyirlər. Lakin onların  

unutduqları bir nüans var: həvəsi olmayan övladı bu vəzifənin öhdəsindən bacarıqla  gələ 

biləcəkmi? Axı bu sadalanan peşələrə də xüsusi bacarıq və qabiliyyət lazımdır.   

 III qrupa daxil olan valideynlər peşə, ixtisas  seçimini övladının ixtiyarına verirlər. 

Onlara hansı ixtisası seçirlərsə seçsinlər, dəstək olacaqlarını  bildirirlər. Hətta uşaqların arzu 

etdikləri peşələr haqqında onlara müəyyən məlumatlar  verirlər. Burada bütün diqqət tamamilə 

uşağın öz istəyinə yönəldilir. Lakin uşağın seçdiyi peşənin onun  qabiliyyəti, bacarığı  ilə uyğun 

gəlib gəlməməsi nəzərə alınmır. Bu problem tamamilə diqqətdən kənarda qalır.  

   IV qrup valideynlər  laqeydlikləri ilə fərqlənirlər. Onlar uşaqların hansı 

sənəti  seçmələri ilə maraqlanmır, tamamilə problemin həllini uşağın öhdəsinə buraxırlar. Bu 

cür valideynlər heç bir kömək göstərmədən məsuliyyətdən qaçır, seçilən peşə və ya ixtisasın 

onlar üçün heç bir fərqi olmur. Hətta bu cür valideyn uşağın təhsil almasını istəmir və onlara 

müxtəlif təzyiqlər göstərirlər. Şərti bölgümüzə daxil olan valideynlərlə apardığımız tədqiqatın 

nəticələrindən aydın olur ki, hansı valideynlər ki, uşağının  peşəyə istiqamətləndirilməsinə 

hörmətlə yanaşır, qayğı göstərirsə gələcəkdə övladının həyat yollarında böyük nailiyyətlərə 

müvəffəq olurlar. Gənc nəslin düzgün tərbiyəsində, onların valideynləri tərəfindən düzgün 

istiqamətləndirilməsində valideyn nüfuzu, valideyn nümunəsi də müstəsna rol oynayır.  

    Təcrübələrdən onu da görürük ki, məktəbi bitirən hər 4-5 nəfər 

abituriyentdən  biri məhz valideynlərinin şəxsi nümunəsi və göstərişi əsasında ixtisas seçirlər. 

Hətta  məzun olan qızların,  oğlanların təxminən 40-50 faizi özündən böyük qardaş-bacılarının, 

ata-analarının və ya nənə-babalarının təsirindən ixtisas seçirlər.     

     Yeniyetmələrin peşə seçimində yaşadığımız zamanın da 

təsiri güclüdür. Belə ki, elə valideyn vardır ki, (bu əsasən kənd və rayonda yaşayan ailələrə 

aiddir) seçilən peşənin onların maddi vəziyyətinə müsbət  təsir edəcəyinə diqqət yetirir, 

digərləri isə o bölgədə hansı ixtisaslara ehtiyac olduğunu və universiteti qurtardıqdan sonra 

asanlıqla iş yeri tapacağına üstünlük verir. Gələcəkdə işsizlik problemi ilə qarşılaşmayacaqlar. 

Yəni, əmək haqqının yüksək olması, iş yerinin olması və ya gəncin sosiallaşması prizmasından 

yanaşılır. Belə olduqda üç cür münasibət meydana çıxır: 
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1- Bölgədə qismən işsizliyin azalması, işlə asan təmin olunması.    

2- Seçdiyi peşədə əmək haqqının yüksək olması, gələcəkdə maddi sıxıntılarla 

qarşılaşmaması; 

3- Seçdiyi ixtisasın gəncin sosiallaşması amili olması.  

Azərbaycanın tanınmış psixoloqu  Ə.Əlizadənin fikrincə əgər nüfuzlu, çətin peşə 

yeniyetmə tərəfindən  şüurlu surətdə seçilirsə, gələcəkdə həmin yeniyetməni heç bir çətinlik 

gözləmir, ona görə ki, yeniyetmə bu sənətin çətin və məsuliyyətli olmasını dərk edir və bütün 

çətinliklərin öhdəsindən gələcəyini bilir. Bu zaman yeniyetməni heç bir əziyyət gözləmir. Əks 

təqdirdə valideynin təsiri nəticəsində seçilmiş ixtisas gənc üçün ağır yükə çevrilir.  

 Bu baxımdan Nizami rayonunda yerləşən 32 saylı məktəbin pedaqoji kollektivinin 

valideynlərlə apardıqları maarifləndirmə işləri təqdirə layiqdir. Belə ki, kollektiv valideynlərlə 

müntəzəm iş aparır, valideynləri məktəbə dəvət edir və  həyat yüklü bu məsələnin həlli yollarını 

onlara göstərirlər. Doğrudur bu problemin həlli yollarını valideynlərə göstərərkən bütün 

valideynlər eyni anlayışı göstərmirlər. Bəziləri “mən həkiməm və ya müəlliməm, mənin uşağım 

da hökmən həkim və ya müəllim olmalıdır” deyərək yanlış addım atırlar. Lakin burada bir 

məsələ unudulur. Görəsən  yeniyetmələr də bu arzunu dəstəkləyirlərmi? Bəzən şagird gəlib sinif 

rəhbərinə və ya hansısa fənn müəlliminə valideynlərindən şikayət edərək onlardan yardım 

etmələrini istəyirlər.  Hər bir valideyn övladının arzusunun, istəyinin onların  bacarıq, maraq 

və qabiliyyətləri ilə üst-üstə düşməsini düşünməlidirlər. Axı qabiliyyəti olmayan uşaq necə 

həkim, cərrah, memar, rəssam, müğənni ola bilər. Bunun üçün uşaqlar xüsusi istedada malik 

omalıdır.  Bəzi ailələr də mövcuddur ki, ailədə peşə seçimi sülalədən gəlir. Övladlar da bu 

sülalənin yolu ilə gedərək onların peşəsini davam etdirirlər. Bu əsasən  fiziki əmək tələb edən 

peşələrə daha çox aiddir. Yəni, dülgərin oğlu və ya nəvəsi, xalçaçının qızı və ya nəvəsi hökmən 

bu sənəti seçməlidir deyə səhv düşünən ailələr də vardır. Lakin onlar bir məsələni yaddan 

çıxarırlar.  Bəlkə də onun ovladı dülgər deyil, yaxşı bir filoloq  və ya istedadlı bir aktyor ola 

bilərdi. Bu cür yanaşma onların  malik olduğu istedadının üzə  çıxarılmasına əngəl törədir. 

   Bir qrup valideynlərlə etdiyimiz söhbətlərdən də məlum oldu ki, bu cür 

düşünən valideynləri də üç qrupa bölmək olar:      

  

1- Ata-babanın, ana və ya nənənin  peşəsini övladına seçdirməyə çalışan 

ailələr:  

2- Övladlarından bir  neçəsinin (bu əsasən çoxuşaqlı ailələrdə olur) valideynlərinin peşəsini 

seçən ailələr;  

3- Valideynlərinin peşəsini seçməyən, öz arzusu və istəyi ilə peşə seçən ailələr.   

 Yeniyetmə və gənclərin öz arzusu, istəyinə görə seçilməyən ixtisas,  peşə gələcəkdə ağır 

bir yükə çevrilir. Valideyn bəzən oğlunun hərbi xidmətdən yayınmasına görə onun ali məktəbə 

daxil olmasına çalışır. Hətta Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin biologiya 

fakültəsində təhsil alan oğlanlara  nə üçün bu peşəni seçmisən sualını verdikdə onların cavabı 

belə olur: mən həkim olmaq istədim, balım çatmadı, bu fakültəyə düşdüm. Lakin mən müəllim 

olmayacam-deyirlər. Həyatının bu zamanında seçdiyi ixtisasdan zövq almaması gələcəkdə belə 

yeniyetmələri problemlərlə üz-üzə qoyacaqdır.  

Ona görə də bu işdə məktəbin üzərinə böyük  məsuliyyət  düşür. Doğrudur, hər bir valideyn 

savadlı olmaya da bilər, lakin bu o demək deyildir ki, məktəb bu cür problemlərin həllinə 

biganəliklə yanaşsın. Məktəb böyük təsir gücünə malikdir. Valideynlər arasında  mütəmadi 

maarifləndirmə işləri  aparılmalıdır. Çünki, uşaq gününün təxminən yarısını müəllimlərin 

əhatəsində olur. Bəzən müəllim şagirdini onun valideynlərindən yaxşı tanıyır və onun 

bacarıqlarının, qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında böyük işlər görürlər.    

 Öz işinin öhdəsindən bacarıqla gələn sinif  rəhbəri mütəmadi olaraq  rəhbər olduğu 

sinifdə  dərs aparan fənn müəllimləri ilə fikir mübadiləsi edir, şagirdlərinin hansı  bacarıq və 
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qabiliyyətlərə malik olması ilə maraqlanır.  Fənn müəllimlərindən məlumat alan sinif rəhbəri 

həmin şagirdləri müvafiq dərnəklərə yönləndirir,  onların bilik yarışlarında, müsabiqələrdə, 

olimpiadalarda iştirak etmələrinə şərait yaradır.       

  Bu cür yarışlar hətta televiziya vasitəsilə yayımlanır ki, şagirdlər biliklərinə 

verilən qiymətin nə dərəcədə obyektiv olduğunu görürlər.  Məktəblilərin ən sevdikləri 

hadisələrdən biri də ekskursiyalardır ki, bu işin də təşkilatçısı məktəb və müəllimlərdir. 

Ekskursiyalar uşaqların maraq göstərdikləri və sevə-sevə iştirak etdikləri tədbirlərdir.  

Ekskursiyalar şagirdlərin  maraq dairəsinə uyğun təşkil edilməlidir. Şagirdlərin sənaye 

müəssisələrinə, fabriklərə, zavodlara, elm ocaqlarına, muzeylərə, kitabxanalara, təbiət qoynuna 

və.s. bu kimi yerlərə səyahəti  onların peşə seçimində böyük rol oynayır. Ekskursiyanın fənnin 

məqsədinə, hər hansı peşənin iş prinsipinə uyğun təşkili, ekskursavodun  təqdimatı, şagirdlərdə 

oyatdığı təəssürat peşəyönümünə müsbət təsir göstərir.  Ümumtəhsil müəssisələrində fənn 

müəllimlərinin zəngin dünyagörüşə malik olması,  tədqiqatçılıq qabiliyyəti, şagirdlərlə düzgün 

işləmə prinsipi də şagirdlərin peşə seçməsinə yardım edir. Şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətini 

artırır. Məktəbdə aparılan peşəyönümü işləri əsasən iki istiqamətdə aparılır. Bu həm təlim  

prosesində, həm də  sinifdən və məktəbdənkənar vaxtlarda təşkil edilir. Bizim fikrimizcə, 

harada, nə vaxt aparılmasına baxmayaraq, bu sahədə atılan hər addım, təşkil edilən hər hansı 

tədbir şagirdlərin peşə seçməsinə, cəmiyyətimiz üçün hərtərəfli inkişaf  etmiş bir vətəndaş kimi 

formalaşmasına xidmət etməlidir. Bu günün məktəblisi gələcəyin qurucusudur. Bu sahədə  

buraxılan səhv cəmiyyətə birbaşa vurulan zərbə deməkdir.  Ona görə də valideynlərin 

məktəbin pedaqoji kollektivi ilə birgə fəaliyyəti gələcəyin yüksək səviyyəli mütəxəssisini 

yetişdirmək deməkdir. 
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MÜASİR TƏLİM PROSESİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 

OPTIMIZATION OF THE MODERN TRAINING PROCESS 

 

Mehdizadə Gülşən Kamal Qızı 

ADPU-nun Elmi İşçisi 

ÖZET 

Danılmaz faktdır ki, tədris zamanı müasir müəllim yeni təhsil konsepsiyasının 

tələblərini nəzərə alaraq şagirdlərin əqli inkişaf bacarıqlarına uygun fasilitatorluq 

fəaliyyətindədir. Şagirdin əqli bacarığına uyğun sual və tapşırıqlar tərtib olunmasa, təbii ki, 

gözlənilən nəticəni əldə edə bilmərik. Biliklərin, eləcə də bacarıqların mə-nimsənilməsi 

şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsindən asılı olmaqla yeni bir mövqe qazanır. Tədqiqatlara nəzər 

salaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, müəllimlərə şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsi barədə 

yetərli pedaqoji maarifləndirmənin yetərincə verilməməsidir. Bu baxımdan məsələyə müxtəlif 

tərzdə yanaşılma-lıdır: yeni materialın öyrənilməsi, təkrar dərs, biliklərin yoxlanılması, 

maraqların yaradılması, qavrama, anlama, möhkəmləndirmə, tətbiqetmə, yeni biliklərin 

mənimsənilməsi, yeni biliklərin başa düşülməsi, biliklərin praktikaya tətbiqi, bilik, bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnmə, qavrama, qayda-qanunlara və anlayışlara yiyələnmə, biliklərin tətbiqi və 

s.  

Mənimsəmə təlim fəaliyyətinin başlıca amalıdır. Mənimsəmə şagird şəxsinin 

fəaliyyətində baş verir. Tədris zamanı şagirdin təlimi qavramasına və mənimsənilmiş biliklərin 

təcrübəyə tətbiq edilməsinə lazım olan vərdiş və bacarıqların yiyələnməsi məqsədyönlü idrak 

fəaliyyətidir.  

Öyrənmə prosesesi təlimin müvəffəqiyətli fəaliyyətidir. Müasir təlimin qarşıda duran 

tələblərindən biri də şagirdin təlimdə əldə etdikləri bilikləri həyat fəaliyyətində tətbiq edə 

bilməsidir. Əldə edilmiş biliklər şagirdlərin beyin süzgəcindən keçərək maraqlarını vahid 

məcraya yönəldir.  İnsanın inkişaf strategiyasında sosial-pedaqoji mühitin təmin edilməsi 

məktəbin ənənəvi fəlsəfəsini yeniləyir, humanistləşdirir. 

Formalaşmış motivlər maraqdan yaranır, maraq da diqqət üzərində qaynaqlayır. 

Şagirdlərin maraqlarına uyğun təlim prosesini optimallaşdırır. Marağın yaradılması peşəkar 

müəllimdə çətinlik yaratmır. Lakin əksər hallarda müəllimlər müxtəlif texnologiyalardan, İKT 

imkanlarından yararlanmaqla təlim fəallığını təmin etməyə çalışır. Ancaq hər bir yeni 

təqdimatın maraq doğuracağı anlamına gəlmir.  

Uzun illik pedaqoji təcrübələrin nəticəsindən belə qənaətə gəlmək olar ki, şagirdlərin 

təlim maraqları eyni parametrdə deyil. Nə qədər fərdi xüsusiyyət varsa, bir o qədər də müxtəlif 

maraq dairəsi mövcuddur. Kiçikyaşlı məktəblilərdə maraq yaratmaq üçün təlimdə oyun 

elementlərindən və fənnlərarası inteqrasiya motivlərindən (özün rənglə, musiqi və s.) istifadə 

etmək daha məqsədəuyğundur. Belə olduqda şagirdlər təlimə daha həvəslə yanaşır və 

gözlənilən nəticə əldə edilir.  

Açar sözlər: təhsil konsepsiyası, optimallaşdırma, təlim, pedaqoji maarifləndirmə, 

tədris. 
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It is undeniable truth that a modern teacher’s activity is an facilitator activity relevant to 

the students' mental development skills, taking into account the new concept of education in the 

course of teaching. Of course, we cannot achieve the expected result unless the questions and 

assignments compiled are relevant to the student's mental abilities. The mastering the 

knowledge and skills gains a new position, depending on the level of intellectual development 

of the students. Looking at the studies, we can conclude that teachers don’t have sufficient 

pedogogical education about the assessment of student achievements. From this point of view, 

the issue should be approached from different perspectives: learning new material, repetitive 

lesson, testing the knowledge, creating interest, perception, understanding, strengthening, 

application, mastering new knowledge, understanding new knowledge, applying knowledge in 

practice, gaining knowledge, skills and habits, learning the rules and concepts and so on. 

Mastering is the main goal of training activities. Mastering occurs in the activity of the 

student. Mastering skills and abilities necessary to understand the training and to apply mastered 

knowledge in practice is a purposeful cognitive activity. 

The learning process is a successful activity of the training. One of the challenges of 

modern teaching is to make students gain the ability to apply what they have learned, in their 

real life. The knowledge moving through the brain filters of students makes their interest be 

gathered around single focus. Providing a socio-pedagogical environment in the human 

development strategy refreshes and humanizes the traditional philosophy of the school. 

Formed motives arise from interest, and interest arises from attention. The training 

process is optimized to be relevant to students' interests. Creating interest does not make it 

difficult for a professional teacher. However, in most cases,  teachers try to ensure learning 

activities be active by utilizing various technologies and ICT opportunities. But it doesn't mean 

that every new presentation will be of interest. 

As a result of years of pedagogical experience, it can be concluded that the students' 

learning interests are not the same. The more individual a feature is, the more diverse the area 

of interest is. It is advisable to use elements of game and interdisciplinary motives (dye it 

yourself, music, etc.) in the training to generate interest of younger students. In this case, 

students are more enthusiastic about the training and the expected result is achieved. 

Keywords: the concept of education, optimization, training, pedagogical 

enlightenment, teaching. 

 

Danılmaz faktdır ki, tədris zamanı müasir müəllim yeni təhsil konsepsiyasının 

tələblərini nəzərə alaraq şagirdlərin əqli inkişaf bacarıqlarına uygun fasilitatorluq 

fəaliyyətindədir. Şagirdin əqli bacarığına uyğun sual və tapşırıqlar tərtib olunmasa, təbii ki, 

gözlənilən nəticəni əldə edə bilmərik. Biliklərin, eləcə də bacarıqların mə-nimsənilməsi 

şagirdlərin əqli inkişaf səviyyəsindən asılı olmaqla yeni bir mövqe qazanır.(2). Tədqiqatlara 

nəzər salaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, müəllimlərə şagird naliyyətinin qiymətləndirilməsi 

barədə yetərli pedaqoji maarifləndirmənin yetərincə verilməməsidir. Bu baxımdan məsələyə 

müxtəlif tərzdə yanaşılma-lıdır: yeni materialın öyrənilməsi, təkrar dərs, biliklərin 

yoxlanılması, maraqların yaradılması, qavrama, anlama, möhkəmləndirmə, tətbiqetmə, yeni 

biliklərin mənimsənilməsi, yeni biliklərin başa düşülməsi, biliklərin praktikaya tətbiqi, bilik, 

bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə, qavrama, qayda-qanunlara və anlayışlara yiyələnmə, biliklərin 

tətbiqi və s.  
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Mənimsəmə təlim fəaliyyətinin başlıca amalıdır. Mənimsəmə şagird şəxsinin 

fəaliyyətində baş verir. Tədris zamanı şagirdin təlimi qavramasına və mənimsənilmiş biliklərin 

təcrübəyə tətbiq edilməsinə lazım olan vərdiş və bacarıqların yiyələnməsi məqsədyönlü idrak 

fəaliyyətidir. (1) 

Öyrənmə prosesesi təlimin müvəffəqiyətli fəaliyyətidir. Müasir təlimin qarşıda duran 

tələblərindən biri də şagirdin təlimdə əldə etdikləri bilikləri həyat fəaliyyətində tətbiq edə 

bilməsidir. Əldə edilmiş biliklər şagirdlərin beyin süzgəcindən keçərək maraqlarını vahid 

məcraya yönəldir.  İnsanın inkişaf strategiyasında sosial-pedaqoji mühitin təmin edilməsi 

məktəbin ənənəvi fəlsəfəsini yeniləyir, humanistləşdirir. 

Formalaşmış motivlər maraqdan yaranır, maraq da diqqət üzərində qaynaqlayır. 

Şagirdlərin maraqlarına uyğun təlim prosesini optimallaşdırır. Marağın yaradılması peşəkar 

müəllimdə çətinlik yaratmır. Lakin əksər hallarda müəllimlər müxtəlif texnologiyalardan, 

İKTimkanlarından yararlanmaqla təlim fəallığını təmin etməyə çalışır. Ancaq hər bir yeni 

təqdimatın maraq doğuracağı anlamına gəlmir.  

Uzun illik pedaqoji təcrübələrin nəticəsindən belə qənaətə gəlmək olar ki, şagirdlərin 

təlim maraqları eyni parametrdə deyil. Nə qədər fərdi xüsusiyyət varsa, bir o qədər də müxtəlif 

maraq dairəsi mövcuddur. Kiçikyaşlı məktəblilərdə maraq yaratmaq üçün təlimdə oyun 

elementlərindən və fənnlərarası inteqrasiya motivlərindən (özün rənglə, musiqi və s.) istifadə 

etmək daha məqsədəuyğundur. Belə olduqda şagirdlər təlimə daha həvəslə yanaşır və 

gözlənilən nəticə əldə edilir.  

Təlim prosesi yalnız öyrənənlərin bilikləri əldə etməsinin, bacarıq və vərdişlərinin 

formalaşdırılmasının məqsədyönlü idarə olunmasını deyil, o eyni zamanda onların 

təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənən əqli fəaliyyətlərinin idarə olunmasını nəzərdə tutur. 

Təlim prosesi öyrənənlərə şəxsi mövqeyinin qoyulmasında, gələcəkdə müstəqil şəkildə bilikləri 

əldə etmək vərdişlərini inkişaf etdirməkdə bilavasitə köməklik edir.(3) 

Pedaqoji təcrübələrdən və ədəbiyyatlardan məlum olduğu kimi, şagirdlərdə fəallığı 

tərbiyə etmək üçün onlara aşağıdakı keyfiyyətlərin aşılanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:  

- Şagirdin öz fikrini müdafiə etməsi, onu əsaslandırmaq üçün faktlar gətirməsi, 

qazandığı bilikdən istifadə etməsi; 

- Şagirdin cavab verən şagirdlərin danışığına əlavələr etməsi, qaranlıq qalan 

məsələləri araşdırmağa çalışması;  

- Yoldaşlarının cavablarına, inşalarına rəy verməsi;  

- geridə qalan, çətinliyə düşən yoldaşlarına yardım göstərməsi və s.  

Təlim prosesində şagirdlərin fəallaşdırılması böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Biz burada onların axtarıb tapmağa çalışmalarını, dolğun və məntiqi mühakimələr yürüdə 

bilmələrini, bacarıqlı müqayisələr apara bilmələrini, yazılı və əməli işləri müstəqil olaraq 

yüksək keyfiyyətdə icra edə bilmələrini nəzərdə tuturuq.  

Lakin bu, işin bir cəhətidir. Dərsdə şagirdin fəallığını göstərən əlamətlərdən biri də onun 

kitabdan müstəqil olaraq istifadə edə bilməsi, müəllimin izahatından, əyani vasitələrdən, 

nümayiş etdirilən təcrübələrdən, şəkillərdən və s. nəticələr çıxarmağa çalışmasından ibarətdir 

[74, s.65]. 

Şagirdlərin fəallığı şəraitində keçirilən dərsin hər mərhələsi öyrədici xarakter daşımalı, 

vaxtın bir dəqiqəsinin boş keçməsinə yol verilməməlidir.  

Dərsdə müəllim üç vəzifəni yaddan çıxarmamalıdır:  

a) şagirdlərə möhkəm bilik vermək.  

b) onların dünyagörüşlərini inkişaf etdirmək 
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v) onlarda müstəqil işləmək bacarığını və əqli fəallıqlarını artırmaq, müstəqil əqli 

mühakimələr yürütmək vərdişlərini inkişaf etdirmək.  

Bütün müəllimlər birinci vəzifənin yerinə yetirilməsinə çalışır, ikinci vəzifəni təsadüfdən-

təsadüfə yerinə yetirir, üçüncü vəzifəni isə unudurlar. Lakin bu vəzifələrin hər üçü vəhdətdə, 

yəni birlikdə yerinə yetirilməlidir. Bu isə o deməkdir ki, dərsdə şagirdlər fəallaşdırılmalı, 

onların hafizəsi, təfəkkürü, nitqi və diqqəti inkişaf etdirilməlidir. Şagirdlərdən bəziləri 

dərslərindən geri qaldıqda, başqa sözlə, aşağı qiymətlər aldıqda təəssüf ki, biz bunun səbəbini 

şagirddə görürük, onunla fərdi söhbətlər aparır, iradlar tutur, onu tənqid və məzəmmət edirik. 

Bəzən də elə olur ki, bütün bunlar lazımi fayda vermir, şagird getdikcə passivləşir, dərsə marağı 

azalır, bütün bunlar onun yaxşı oxumasına pis təsir edir. Lakin qarşıya belə bir sual çıxır: necə 

etmək lazımdır ki, şagirdin fikri fəallaşsın, diqqət və marağı inkişaf etsin, müstəqil işləmək 

bacarığı, təşəbbüskarlığı artsın, öz biliklərinə inam hiss etsin və s. Bütün bunlar üçün diqqət 

mühüm rol oynayır.  

K.D.Uşinski təlim prosesində diqqətin əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdı: “Diqqət, 

ruhumuzun elə bir yeganə qapısıdır ki, şüurumuzda olan hər bir şey mütləq buradan keçir, 

deməli, təlimin heç bir kəlməsi bu qapıdan keçmədən uşağın ruhuna daxil ola bilməz. Aydın 

məsələdir ki, uşağın diqqətini açıq saxlamağa alışdırmaq birinci dərəcəli bir işdir, təlimin bütün 

keyfiyyəti buna nail olmaq üzərində qurulur” [98, s.141]. 

Əgər biz şagirdlərlə iş zamanı onların fəallığını təmin etsək, dərsə qarşı maraq oyada 

bilsək, yuxarıda göstərilən mühüm vəzifənin öhdəsindən gəlmiş olarıq.  

Buna görə də ana dili dərslərində elə üsul və vasitələrdən istifadə edilməlidir ki, şagirdlər 

keçirilən materialı əzbərləmək yolu ilə deyil, şüurlu mənimsəsinlər.  

K.D.Uşinski təlimin üsullarından danışarkən təlim prosesində şüurlu mənimsəməyə 

yüksək qiymət verərək yazırdı: “Müəllim öz sinfinin zehni səviyyəsini yaxşı bilməli, bu və ya 

başqa qrammatik qaydanın nə zaman uşaqlar tərəfindən mexaniki əzbərlənməyərək, aydın başa 

düşülə biləcəyini hiss etməlidir. Çünki qrammatikanı əzbərləmək, məntiqi və hesabı 

əzbərləmək kimi mənasız bir şeydir. Lakin uşaqlarla şifahi müşahidə apararkən, oxu və yazı 

təmrinləri ilə məşğul olarkən müəllim, vaxtı gələndə işi elə qurmalıdır ki, bu təmrinlərdən zəruri 

məntiqi nəticələr kimi meydana çıxsın” [98, s.180]. 

Materialın sadəcə olaraq mənimsədilməsi kifayət deyildir. Materialı şüurlu mənimsətmək 

işində müstəqil işlərin yerinə yetirilməsinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Buna görə də şagirdləri 

müxtəlif növlü müstəqil işlərə sövq etmək, onlarda müstəqil işi yerinə yetirmək bacarığını 

inkişaf etdirmək lazımdır.  

Yaşlı müəllimlərin uzun illik iş təcrübəsinə istinadən söyləmək olar ki, bu gün şagirdlərə 

verilən sərbəstlik, öz fikrini azad şəkildə ifadə etmək imkanları sadəcə tarixin yaratdığı elə bir 

qiymətli şansdır ki, bu şansdan yalnız bəhrələnmək lazımdır. 

 

Dediklərimizi nə dərəcədə müasir təlim texnologiyasından istifadə etməklə tətbiq edirik?  

Müasir dövrdə təlimin qarşısında duran əsas məsələ şagird şəxsiyyətinin for-

malaşdırılmasıdır. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması üçün təhsildə demokratikləşdirmə və 

humanistləşdirmə əsas şərtlərdəndir. Bunun əsas mahiyyətini isə əxlaqi-mənəvi dəyərlər və s. 

prinsiplər təşkil edir. Başqa sözlə, təhsil sistemində, təlim-tərbiyə işində humanistləşdirmə və 

demokratikləşdirmə dedikdə bu qurucu, yaradıcı və dəyişdirici mahiyyət daşıyır. 

Təhsildə yaradıcı düşünən, müstəqil mühakimə yürüdə bilən, demokratik dünya görüşə 

malik şəxsiyyət formalaşdırmaqda geniş imkanları olan yeni təlim metod-larından – blok 

dərsləri, əqli hücum, qrup məşğələlər və başqa metod və üsullardan istifadə edildikdə, müsbət 

nəticələr əldə etmiş oluruq. Bütün bunlar interaktiv təlim metodları adlanır.  
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“İnteraktiv” qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmək deməkdir. Başqa sözlə, bu metodlardan 

istifadə zamanı dərsdə müəllim şagirdlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.  

Problemin qoyuluşuna gəldikdə “interaktiv texnologiya” ifadəsinə münasibət bildirmək 

lazım gəlir. Bu anlayışın  ikinci komponenti olan “texnologiya” sözü pedaqoji ədəbiyyatlar da 

öz izahını tapmışdır. Belə ki, pedaqoji prosesdə müəllimin istifadə etdiyi hər bir priyom, metod, 

bilik və bacarığının ümumi nümayişi özü pedaqoji bacarıq, yəni texnologiya adlanır.  

Avropa alimləri interaktivliyi pedaqoji prosesin bütün sahələrinə, tərəflərinə, 

istiqamətlərinə şamil edirlər. Respublikamızda təhsil islahatlarının nəticəsində interaktiv təlim 

müasir tələblərə görə tətbiq edilməkdədir ki, bu sahədə də təhsil müəssisələrində köklü iş gedir. 

Müasir dövrdə interaktiv metodlar ilk növbədə uşaqların əqli qabiliyyətlərinin və 

təfəkkürünün inkişaf etdirilməsini və mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməsini tələb edir. Bu cəhətdən 

interaktiv metodların bəzi cəhətlərini aşağıdakı kimi sıralaya bilərik:  

- Şagirdlərə təlim prosesində şəxsiyyət kimi baxmaq, təlim prosesində müəllimlə 

şagirdarasında yüksək insani münasibətlərə əsaslanan hörmət, müəllimlərdə şagirdlərə məhəbbət 

və qayğı hissinin yaranması, əməkdaşlıq pedaqogikasının formalaşması; 

- Şagirdin gələcək həyatında, praktik fəaliyyətində lazım olmayan ikinci dərəcəli 

məlumatlarla, nəzəri materiallarla yüklənməməsi. Əldə etdikləri bacarıq və vərdişlərə müvafiq 

tapşırıq verilməsi; 

- Şagird təlim prosesində yalnız müəllimin dediklərini mənimsəməklə 

kifayətlənməməyə, onları bir subyekt kimi fəal dərk etmə prosesinə, müəllimlə, yoldaşları ilə 

canlı dialoqa qoşulmağa öyrətmək; 

- Dərsdə məlum ənənəvi prinsipdən əl çəkərək mövzudan, məqsəddən asılı olaraq 

mövzunun müxtəlif formalarda interaktiv metodlarla təşkilinə nail olmaq. Dərsdə uşaqları 

qruplara ayırıb, hər bir qrupa mövzu ilə bağlı ayrıca tapşırıq vermək, tapşırıqların qrupun səyi 

ilə (kollektiv) yerinə yetirilməsinə nail olmaq. Hər bir qrupun əməyinin nəticəsini sinfin 

nailiyyəti etmək; 

- Müəllimlərin pedaqoji, psixoloji metodik hazırlığının yüksəldilməsini təmin etmək 

üçün səmərəli seminarlar, məsləhətlər, məşqlər təşkil etmək; 

- Valideynlərin tədris prosesinə tərəfdaş və müttəfiq kimi “daxil olmalarına”, 

proqramların həcmi, sistemi, təlim-tərbiyə prosesinin təşkili ilə əlaqədar onların təklif və 

tövsiyələrinə şərait yaratmaq.  

- Təlim prosesində şagirdləri problem qarşısında qoymaq, problem situasi-yasının 

köməyi ilə onların təfəkkürünü fəaliyyətə gətirmək, hər bir fərdin mühakimə yürüdəcək əqli 

nəticəyə gəlməsinə nail olmaq.  

- Təhsildə bərabərlik probleminin həlli istiqamətində işi gücləndirmək. Hər bir 

vətəndaşın təhsil almaq hüququna əsaslanaraq uşaqların yaşadıqları sosial şəraitin, təhsil 

aldıqları şəraitin, tədris ləvazimatı ilə təchiz olunma vəziyyətinin, bilik, bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnmə səviyyələrinin və s. yaxşılaşdırılması; 

- Təhsildə obyektiv qiymətləndirilmənin təmin edilməsi; 

- Şagirdin, müəllimin təhsil müəssisəsində fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, 

mexanizminin işlənməsi; 

- Təhsildə səmərəliliyin artırılması və keyfiyyətin yüksəldilməsi; 

- Təlimin informatlaşdırılması, məktəblərin kompyüterləşdirilməsi və yeni 

texnologiyaların həyata keçirilməsində ondan istifadə olunması; 

- Məktəbin alternativ dərslik və dərs vəsaitləri ilə təchiz olunması; 

- Uşaq bağçası ilə məktəbin arasında varisliyin bərpa edilməsi. Bu məqsədlə imkan 

daxilində uşaq bağçası-məktəb kompleksindən də istifadə olunması; 
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- İbtidai təlimin idarə olunmasının düşünülmüş sisteminin işlənilməsi.  

İnteraktiv texnologiyanın tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu şagird üçün 

daha maraqlı fəaliyyət sahəsinə çevirir, dərsdə fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır.  

İbtidai siniflərdə dərslərin tədrisi prosesində təlimin ən başlıca vəzifələrindən biri də 

şagirdlərə öyrənməyi öyrətməkdir. Onlara müəllimi diqqətlə dinləmək, müstəqil işləmək, 

oxuduqlarını başa düşmək, qiymətləndirmək, təşəbbüskar və yaradıcı olmaq vərdişləri aşılamaq 

son dərəcə vacibdir.  
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MUSİQİ TƏHSİLİNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ. 

THE GOALS AND OBJECTIVES OF MUSICAL EDUCATION 

 

Prof. Dr. Minarə DADAŞOVA 

ADPU 

 

ÖZƏT 

Musiqi təhsilinin məqsədi musiqi mədəniyyətinin aşağı olmasıdır musiqi mədəniyyətinin 

mərkəzində cəmiyyətin incəsənət sahəsində topladığı qiymətli əsərlər dayanır şəxsiyyətin 

musiqi mədəniyyəti insanın nə dərəcədə mədəni sərvətlərinin mənimsənilməsindən musiqi 

pedaqogikasında musiqi mədəniyyətinə bu cürə yanaşma vacibdir: o, musiqi mədəniyyətindəki 

məzmunun xüsusiyyətlərini, onun forma təcəssümlərini və insanlara olan təsir gücünü üzə 

çıxarmağa imkan verir.  

Didaktika tədris fənnini aparıcı vəzifələr səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi tələb edir 

Estetikanın, psixologiyanın və didaktikanın əsas müddəalarına əsaslanaraq musiqi təhsilinin 

məqsədini konkretləşdirərkən üç əsas vəzifəni qeyd etmək lazımdır: öyrənənlərin musiqi 

incəsənətinə emosional və şüurlu münasibətini praktik fəaliyyətin formalaşdırılmasını. Bu üç 

vəzifə musiqi qavrayışının inkişafı əsasında reallaşır. 

 Birinci pedaqoji vəzifəni icra edərkən musiqi incəsənətinin emosional təbiətin nəzərə 

almaq vacibdir, Öyrənənlərin (məktəblilərin, tələbələrin) incəsənətlə təmasda olmaq tələbatı 

formalaşdırmaq üçün musiqinin emosional təsir gücünü nəzərə almalıyıq.  

 İkinci pedaqoji vəzifə, yeni musiqiyə şüurlu münasibət emosianal, obrazlıq qavrayış 

əsasında formalaşır və əksinə. Burada öyrənən musiqi biliklərinin tədbiq etməyi bacarmalıdır. 

Musiqini hiss etməkdən savayı onun musiqili obrazlarının xarakterini başa düşməli, onların 

məntiqi inkişafın, bəstənin ideya əsasını anlamağa yaxınlaşmalıdır. Bu vəzifənin həlli 

öyrənənlərin bədii təfəkkürünün formalaşdırılması ilə bağlıdır, onların yeni situasiyalarda 

biliklərinin müstəqil olaraq tətbiq etmək bacarıqlarından asılıdır.  

 Üçüncü pedaqoji vəzifə - ifaçılıq prosesində musiqiyə praktik fəaliyyətin 

formalaşdırılması münasibəti birinci növbədə xor ifaçılığı ilə bağlıdır. Çünki xor ifaçılığı 

musiqi ilə məşğul olmağın ən sadə formasıdır. bu vəzifənin həlli öyrənənlərin musiqi 

mədəniyyətinin format olmasının elə bir istiqamətini nəzərdə tutur ki, onlar musiqi - eşitmə 

təsəvvürlərini və ifaçılıq vərdişlərini musiqi qavrayışı prosesində konkret olaraq inkişafı ilə 

bağlıdır.  

Açar sözlər: Musiq,  təhsil, müəllim, vəzifə. 

 

ABSTRACT 

The purpose of music education is to underestimate the musical culture at the heart of the 

music culture. to reveal. 
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Didactics requires defining the subject at the level of leading tasks. When defining the 

purpose of music education based on the basic principles of aesthetics, psychology and 

didactics, three main tasks should be emphasized: the formation of practical activities of 

students' emotional and conscious attitudes to music. These three tasks are based on the 

development of musical perceptions. 

 It is important to take into account the emotional nature of music when performing the 

first pedagogical task, and we must take into account the emotional impact of music in order to 

form a need for students (students, students) to interact with art. 

 The second pedagogical task, the conscious attitude to new music, is formed on the basis 

of emotional, figurative perception, and vice versa. The student here must be able to apply 

music knowledge. In addition to feeling the music, one must understand the nature of his 

musical images and approach their understanding of the logical development of the composer. 

The solution to this task is related to the formation of learner's artistic thinking, which depends 

on their ability to apply their knowledge independently in new situations. 

 The third pedagogical task is the formation of a practical approach to music in the singing 

process, primarily related to choral singing. Because the chorus is the simplest form of music. 

The solution to this task is one of the ways in which learners' musical culture is a format that 

relates specifically to the development of music-hearing perceptions and singing skills in the 

process of music perception. 

Keywords: Music, Education, Teacher, Position. 

 

Musiqi təhsilinin məqsədi musiqi mədəniyyətinin aşağı olmasıdır musiqi mədəniyyətinin 

mərkəzində cəmiyyətin incəsənət sahəsində topladığı qiymətli əsərlər dayanır şəxsiyyətin 

musiqi mədəniyyəti insanın nə dərəcədə mədəni sərvətlərinin mənimsənilməsindən musiqi 

pedaqogikasında musiqi mədəniyyətinə bu cürə yanaşma vacibdir: o, musiqi mədəniyyətindəki 

məzmunun xüsusiyyətlərini, onun forma təcəssümlərini və insanlara olan təsir gücünü üzə 

çıxarmağa imkan verir.  

Didaktika tədris fənnini aparıcı vəzifələr səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi tələb edir 

Estetikanın, psixologiyanın və didaktikanın əsas müddəalarına əsaslanaraq musiqi təhsilinin 

məqsədini konkretləşdirərkən üç əsas vəzifəni qeyd etmək lazımdır: öyrənənlərin musiqi 

incəsənətinə emosional və şüurlu münasibətini praktik fəaliyyətin formalaşdırılmasını. Bu üç 

vəzifə musiqi qavrayışının inkişafı əsasında reallaşır. 

 Birinci pedaqoji vəzifəni icra edərkən musiqi incəsənətinin emosional təbiətin nəzərə 

almaq vacibdir, Öyrənənlərin (məktəblilərin, tələbələrin) incəsənətlə təmasda olmaq tələbatı 

formalaşdırmaq üçün musiqinin emosional təsir gücünü nəzərə almalıyıq.  

 İkinci pedaqoji vəzifə, yeni musiqiyə şüurlu münasibət emosianal, obrazlıq qavrayış 

əsasında formalaşır və əksinə. Burada öyrənən musiqi biliklərinin tədbiq etməyi bacarmalıdır. 

Musiqini hiss etməkdən savayı onun musiqili obrazlarının xarakterini başa düşməli, onların 

məntiqi inkişafın, bəstənin ideya əsasını anlamağa yaxınlaşmalıdır. Bu vəzifənin həlli 

öyrənənlərin bədii təfəkkürünün formalaşdırılması ilə bağlıdır, onların yeni situasiyalarda 

biliklərinin müstəqil olaraq tətbiq etmək bacarıqlarından asılıdır.  
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 Üçüncü pedaqoji vəzifə - ifaçılıq prosesində musiqiyə praktik fəaliyyətin 

formalaşdırılması münasibəti birinci növbədə xor ifaçılığı ilə bağlıdır. Çünki xor ifaçılığı 

musiqi ilə məşğul olmağın ən sadə formasıdır. bu vəzifənin həlli öyrənənlərin musiqi 

mədəniyyətinin format olmasının elə bir istiqamətini nəzərdə tutur ki, onlar musiqi - eşitmə 

təsəvvürlərini və ifaçılıq vərdişlərini musiqi qavrayışı prosesində konkret olaraq inkişafı ilə 

bağlıdır.  

Bu vəzifə eyni vaxtda birinci vəzifələrlə realizə olmalıdır - öyrənənlərin musiqiyə 

emosional və şüurlu münasibətin formalaşdırılması ilə.  

Didaktikada tədrisin məzmunu bilik, bacarıq və vərdişlərin pedaqoji təşkil olunmuş 

sistemi kimi müəyyənləşib və bu sistem yaradıcı fəaliyyətin təcrübəsi və insanın gerçəkliyə 

olan emosional - mənəvi münasibəti ilə birgə çıxış edir. (1) 

Bunun nəticəsində tədrisin məzmunun bəşəriyyətin topladığı mədəniyyətin geniş 

kontekstində baxılmalıdır. Ümumi pedaqogikada qeyd edilir - mənəvi təcrübə mənimsənilməsə 

şəxsiyyəti formalaşdırmaq qeyri-mümkündür.  

Tədris-tərbiyə proseslərinin pedaqoji rəhbərliyinin səviyyəsinə qaldırmaq üçün və 

“Musiqi” fənni haqqında dəqiq didaktik təsəvvür yaratmaq üçün musiqi tədrisinin məzmun aid 

əsas elementləri qeyd etməliyik, onun tədris prosesləri ilə məntiqi bağlılığını araşdırmalıyıq, 

tədrisin mərhələlərini müəyyənləşdirməliyik və məzmun fənnin məqsədi ilə əlaqələndirməliyik 

(3) 

 Musiqi təhsilin məzmunu bütöv bir sistemin komponenti kimi baxılmalıdır və fənnin 

məqsədi ilə müəyyənləşdirilməlidir.  

 Didaktikada təhsilin məzmunu haqqında ifadə olunmuş 4 elementin müddəaları 

“Musiqi” fənnində özünəməxsus əks olunur. Onun məzmununun əsası - tərbiyəvi istiqamətdir. 

İnsanın gerçəkliyə olan emosianal - mənəvi təcrübəsi bütün zənginliyi ilə və müxtəlifliyi ilə 

incəsənətdə təcəssüm olunması musiqi təhsilinin məzmununun vacib elementi kimi hesab 

olunur. musiqi haqqında əsas biliklər də tərbiyəvi istiqamət ilə seçilir. Bu biliklər öyrənənlərin 

musiqi incəsənətinin müxtəlif hadisələrində əsas oriyentir kimi çıxış edir.  

 Biliklərin mənimsənilməsi, musiqi təhsilində bacarıq və vərdişlərin formalaşması bədii 

materiallar əsasında gerçəkləşir. Bu əsərlərin tədris fəaliyyəti prosesində qavranılması həmişə 

xüsusi şəkildə olur yaradıcı xarakter daşıyır.  

 musiqi təhsilinin məzmununu təşkil edən bütün elementlər: 

1.  musiqidə əks olunan insanın gələcəkliyə qarşı emosianal- mənəvi münasibəti 

2.  musiqi bilikləri 

3.  musiqi bacarıq və vərdişləri birlikdə öyrənənlərin yaradıcı tədrisi fəaliyyətində 

təzahür tapır.  

Beləliklə insanın həyata olan emosional - mənəvi təcrübəsinin musiqidə əks olunması 

musiqi mədəniyyətinin pedaqoji məzmunda ümumi musiqi bilikləri ilə birlikdə çıxış edir. 

Musiqi bacarıqlarının mahiyyəti musiqinin qavrayış prosesində bilikləri istifadə etmək 
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bacarığındadır. İfaçılıq bacarıqları musiqinin qavrayışı inkişafı ilə birlikdə formalaşaraq onun 

öyrənməsinə səbəb olur və buna görə bilik və bacarıqlarla birgə olurlar.  

 Öyrənənlərin bədii mədəniyyətinin formalaşdırılması musiqi tərbiyəsinin əsas 

məqsədidir.  

 Şəxsiyyətin bədii mədəniyyəti insanın incəsənət əsərlərinin qavranılması və 

qiymətləndirilməsi ilə ölçülür. 

 Öyrənənlərin estetik tərbiyəsini həyata keçirmək üçün gələcək musiqi müəllimlərinin 

hazırlığına diqqət yetirmək vacibdir. Musiqi müəllimlərinin peşə hazırlığında bədii mədəniyyət 

məsələlərinə yer ayrılmalıdır. Bunun üçün musiqi müəllimlərinin təhsilində ümumbədii və 

bədii metodik komponentlərin olması zəruridir.  

İlkin şərt kimi musiqinin və bədii təhsilin musiqi müəlliminin bədii mədəniyyətinin 

formalaşdırılması prosesində birgə çıxış etməsidir.  

Müasir ali musiqi-pedaqoji təhsil sistemi bugünkü gün kontekstində fəaliyyət göstərdiyi 

ilə yanaşı gələcəyin tələblərini də proqnozlaşdırmalıdır. Bu ehtiyaclar gənclərin estetik və 

mənəvi tərbiyəsindən irəli gəlir və musiqi müəlliminin peşə hazırlığında bu kimi torpaq 

məsələlərə diqqət artırmaq vacibdir.  

 Musiqi müəllimi incəsənət tarixinin fakultetiv keçilməsinə hazır olmalıdır. Artıq bu gün 

də musiqi müəllimi musiqi sahəsindən başqa digər incəsənət növləri ilə məlumatlar olmalıdır. 

Yaddan çıxarmaq olmaz ki, ədəbiyyat, musiqi, təsviri incəsənət müəllimləri məktəblərdə 

gənclərin estetik tərbiyəsi ilə bilavasitə məşğul olurlar və ona görə də onları xüsusi hazırlığa 

cəlb etmək vacibdir. (2)  

 Əgər nəzərə alsaq ki, pedaqoji ali məktəblərdə təsviri incəsənət, musiqi və ədəbiyyat 

fənləri keçirilirsə onda gələcək musiqi müəllimlərinin hazırlığında perspektiv və uzunmüddətli 

iş planı işləyib hazırlamaq olar.  

 Bu sahədə təhsilin vəziyyəti yaxşılaşdırmaq imkanları var və bunu nəzərə almaq 

lazımdır. “Musiqi müəllimliyi” kursunu daxil etmək olar.  

Bu problemin metodoloji və nəzəri nöqteyi-nəzərdən anlanılması üçün bir tədqiqat 

vəzifələrin həll etmək lazımdır, yəni: 

1.  Musiqi müəlliminin şəxsiyyətin strukturunda bədii mədəniyyətin yerinin 

müəyyənləşdirmək və onun psixoloji-pedaqoji xarakteristikasını vermək 

2.  Musiqi pedaqoji təhsilin hansı sahəsində bədii mədəniyyətin formalaşdırma 

prosesi həyata keçə bilər 

3.  Bədii mədəniyyətin formalaşdırılması prosesini və müəllimin digər peşə 

keyfiyyətləri ilə ərəblər endirmək. Birinci növbədə onun elmi dünyagörüşü ilə. 

 Ədəbiyyatda şəxsiyyətin bədii mədəniyyəti insanın incəsənət əsərinə qiymət vermək onu 

qavramaq və onu duymaq bacarığı ilə ölçülür. Şəxsiyyətin bədii mədəniyyətinin göstəricisi 

yüksək bədii zövqünün inkişaf etmiş estetik tələbatı bədii maraqların və biliklərin olması, eləcə 

də bəzi bədii yaradıcılıq fəaliyyətin olmasıdır. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi bayağı musiqidən 
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əziyyət çəkir. Addımbaşı aşağı səviyyəli musiqini çeşmək olur. insanların bir qismi belə 

musiqidən zövq alırlar. 

Musiqi müəlliminin bədii zövqün formalaşdırılma prosesi onu təhsilin pedaqoji peşə 

istiqaməti ilə müəyyənləşir. Buna görə musiqiçi müəllimin bədii mədəniyyəti onun 

şəxsiyyətinin peşə keyfiyyətidir. Bunun təşəkkül tapması təhsili müəyyən metod və 

formalarından şəraitdən asılıdır.  

Musiqi müəlliminin bədii mədəniyyətinin inkişafının əsasını bilik bacarıq və vərdişlərin 

həcmi və keyfiyyəti təşkil edir. 

Bədii mədəniyyətin istiqaməti xüsusi hazırlığın səviyyəsindən, onun realize 

imkanlarından, əlbəttə ki, müəyyən pedaqoji-psixoloji və metodiki bilik bacarıq və vərdişlərin 

olmasından asılıdır 

 Musiqi müəlliminin bədii mədəniyyəti təxmini birinci növbədə bədii mədəniyyət 

sahəsindəki bayat biliklər sisteminə arxalanmalıdır. Hansılar ki, bəşəriyyətin bədii mədəniyyəti 

və onun tarixi inkişafı yolları üzərində formalaşıblar; öyrənənlərin bədii mədəniyyətin və 

ümumi estetik səciyyələri formalaşdırılması üçün bu saya aid olan və musiqi müəlliminin 

köməyinə gələn bilik bacarıq və vərdişlər sistemini mənimsəmək musiqidən savayı digər 

incəsənət növləri üzrə yaradıcı fəaliyyətin təcrübəsi. Bunların hamısı musiqi pedaqogikasının 

sahəsinə aiddir və onun tərkib hissəsi kimi bədii mədəniyyətin tarixi və nəzəriyyəsi 

(ümumibədii komponent) musiqi tarixi (musiqi tarixi komponent) harmoniya, solfecio, 

polifoniya, musiqi əsərlərinin təhlili, (musiqi-nəzəri komponent) yuxarı sinif məktəblilərinin 

bədii tərbiyəsinin metodikası (metodik komponent) və dediklərimizin hamısının zirvəsində 

duran ifaçılığını bütün növləri (instrumental, vokal xor, dirijorluq) – (yaradıcı komponent) 

Pedaqoji ali məktəblərin musiqi kafedralarında mövcud təhsil analizi göstərir ki, musiqi 

müəllimlərinin ümumbədii təhsili praktik olaraq lazımi səviyyədə aparılmır və tələbələrin bədii 

mədəniyyət sahəsindəki bilikləri aşağı səviyyədədir, onlar bədii dünya mədəniyyətindən zəif 

məlumatlıdırlar, müstəqil olaraq müasir və dünya incəsənət əsərlərinə düzgün qiymət verə 

bilmirlər.  

Məktəblilərin bədii tərbiyə nəzəriyyəsinin əsaslarını bilmirlər, bədii mədəniyyət 

sahəsindəki sinifdənxaric metodik işin aparmasına yiyələnməyiblər.  

Mövcud vəziyyətdən çıxış edərək musiqi müəllimlərinin hazırliğında yaranmış boşluqları 

aradan qaldırmaq məqsədi ilə müəllimlərin peşə hazırlığında bədii mədəniyyət fenomenini 

təhsilə tətbiq etmək vacibdir. Bunun üçün ən birinci müəllimin təhsilinə elmi və bədii metodik 

komponentlərini salmaq lazımdır. Fənlərarası əlaqələri də aşkara çıxarmaq vacibdir. Onların 

məntiqi də dinamik inkişafını müəyyənləşdirmək, tarixi, nəzəri və metodiki nöqteyi nəzərdən 

bədii mədəniyyət sahəsindəki açar bilikləri vurğulamaq bazarda əldə etmək.  

Müəllimin xüsusi musiqi hazırlığının səviyyəsini aşağı endirməmək şərti ilə ümumbədii 

təhsilinin təmin etmək, bədii mədəniyyətlərini formalaşdırmaq və bununla məktəblilərin estetik 

tərbiyəsini həyata keçirmək üçün gələcək musiqi müəllimlərinin bu işə hazırlanmaq. Nəzəri şərt 

kimi musiqi müəlliminin bədii mədəniyyətini formalaşdırmaq prosesində musiqi və bədii 

təhsilin bütövlüyü kimi müddəa götürülə bilər və fakültə daxilində müxtəlif incəsənət 

növlərinin birgə fəaliyyəti. 
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TELEVİZİYA DİLİNDƏ NORMA POZUNTULARI 

NORMS IN THE LANGUAGE OF TELEVISION 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 

ÖZET 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində 

zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 9 aprel tarixli, “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması 

və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci 

il 1 noyabr tarixli fərmanı ana dilinə dövlət qayğısının artırılması  üçün əlverişli şərait 

yaratmışdır. Lakin buna baxmayaraq, insan kollektivində, dil mühitində müəyyən tarixi zaman 

və məkan daxilində müəyyənləşmiş qayda-qanunların bu gün də müəyyən qrup insanlar 

tərəfindən, ən çox da xalqın ictimai tələbini ödəyən televiziya dilində  pozulma halları daha da 

çoxalıb. İstər ictimai, istər elmi, istər əyləncəli, istər aparıcıların nitqində, istərsə də xarici 

filmlərin tərcüməsində bu cür qüsurlar yetərincədir. 

Azərbaycan ədəbi dilinin başlıca normaları olan fonetik, leksik, qrammmatik  qayda-

qanunların pozulma hallarına şərait yaratmaq və ya laqeyd münasibət bəsləmək olmaz. Bunların 

qarşısı birmənalı olaraq alınmalıdır. 

Milyonların tribunası sayılan televiziyada nitq qüsurları yolverilməzdir. Son illərdə 

ekrana sayca bir-birindən maraqlı olan kütləvi, bədii, əyləncəli və musiqili verlişlərin çıxması 

diqqəti cəlb edir. Televiziyada mövzunun seçilməsi, təqdim olunması vacib tələblərdən biridir. 

Tamaşaçı kütləsi qazanmaq üçün dilimizin korlanmasına yol verən aparıcı heyətinin qüsurlarını 

daim diqqət mərkəzində saxlamağın zamanı gəlib. Əks halda dilimizin zərifliyi, incəliyi, 

gözəlliyini yalnız əvvəllər yazılan bədii sənət nümunələrində axtaracağıq. 

Açar sözlər: nitq noması, televiziya dili, qanun, pozulma halları 

 

ABSTRACT 

President of the Republic of Azerbaijan "On approval of the State Program on the use of 

the Azerbaijani language in the context of globalization and the development of linguistics in 

the country" dated April 9, 2013 The Decree of November 1, 2018 has created favorable 

conditions for increasing public care for the mother tongue. Nevertheless, there have been cases 

of violations of the rules established by the collective, language, and environment within a 

specific time and place in the human collective, and in the language of television, which is still 

in demand for certain people, and most of the public. Whether it is social, scientific, 

entertaining, or in the speech of the presenters or in the translation of foreign films, such defects 

are sufficient. 

It is not possible to create or condone the violation of phonetic, lexical, grammatical rules, 

which are the basic norms of the Azerbaijani literary language. These should be avoided. 

Speech defects are unacceptable on television, the tribune of millions. The emergence of 

massive, artistic, entertaining and musical broadcasts in recent years has drawn attention to each 
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other. Choosing and presenting a topic on television is an important requirement. It's time to 

keep the focus on the flaws of its leading staff, which can ruin our language in order to win the 

audience. Otherwise, we will look for the elegance, elegance and beauty of our language only 

in earlier artistic examples. 

Key words: speech, TV  language, the law, violation cases 

 

Giriş: 

Dilin bütün səviyyələrində (fonetik, leksik, morfoloji vo sintaktik) əks olunan televiziya 

şifahi nitqində bu nоrmаlаr xüsusi qanunlar  üzrə meydana çıxır. Веlə ki, fonetik nоrmаlаr 

kökün quruluşu ilə, leksik nоrmаlаr mənа  və ya anlayrş  ilə, morfoloji nоrmаlаr şəkilçi 

paradiqması ilə, sintaktik nоrmаlаr isa birləşmə və cüimlə daxilindəki sözlərin ardıcılığı ilə 

bağlı şəkildə formalaşır (6, 21). 

Televiziya və radioda dil qüsurları problemi hələ də öz aktuallığını qoruyur. Keçirilən 

monitorinqlər fonunda edilən xəbərdarlıqlara, tənqidlərə rəğmən hələ də Azərbaycan televiziya 

və radiolarında kifayət qədər çatışmazlıqlara rast gəlmək mümkündür. Başlıca çatışmazlıq isə 

aparıcıların peşəkarlığı ilə bağlıdır. 

Məsələ tez-tez gündəmə gətirilsə də, problem yenə qalır. Çünki telekanallarda dili 

bilməyən, Azərbaycan ədəbi dilin qaydalarından bixəbər, efir qaydalarına riayət etməyən 

əməkdaşların sayı çoxdur. 

Təəssüflər olsun ki, efirə çıxan aparıcıların böyük əksəriyyətinin ədəbi dilin 

normalarından anlayışı yoxdur. Bəzi aparıcıların nitqində, davranışında, geyimində müəyyən 

nöqsanlar var. Halbuki efirə çıxan insanın nitqində, davranışında, geyimində qüsur 

olmamalıdır. Ədəbi normaya, onun meyarlarına hörmət, əslində, milli dilə hörmətin ifadəsidir. 

Fəaliyyətdə olan ədəbi dil normalarının geniş yayılmasının təbliğində orta və ali məktəblərin, 

radio və televiziyanın rolu böyükdür. Buna görə də həmin müəssisə və birliklərin üzərinə ciddi 

dil məsuliyyəti düşür. Məktəblərdə hər bir dil vahidi ədəbi cəhətdən ölçülüb-biçilməli, radio və 

televiziya verlişlərində isə dil normalarına ciddi riayət olunmalıdır. əks təqdirdə burada 

buraxılan hər hansı dil qüsuru milyonlarla dinləyiçi və tamaşaçının öz nitqində səhvlərə yol 

verməsinə səbəb ola bilər.(5, 220) 

Lakin təəssüflər olsun ki, aparıcıların əksəriyyəti nitqində loru, kobud ifadələrə yol verir.  

Bunlar da ədəbi dilə və onun normalarına qarşı gəlmək deməkdir. Televiziya kütləvi 

informasiya vasitələri  içərisində ən çox baxımlı və populyar olanıdır. Televiziya kanallarına 

baxan adamlar oradakı hər bir sözü, hər bir ifadəni çox ciddi qəbul edirlər. Orada hər hansı bir 

yanlışlıq ciddi bir rezonans doğurur və daha geniş yayılır. Ona görə də sovet dövründə də, 

müstəqillik qazandığımız əvvəlki illərdə  özəl telekanalların sayı az olanda telekanallara daha 

çox səlis danışmağı bacaran, görünüşü fotogenik olan adamlar buraxılırdı. Amma son zamanlar 

çox təəssüf ki, özəl telekanalların sayı artdıqca, ümumiyyətlə, verilişlərin sayı çoxaldıqca 

bunlara əməl etmək unudulub. Bir sözlə, telekanallarımız insanların zövqünü, düşüncəsini 

korlayır. Ən çox da bundan mənfi mənada faydalanan gənc nəslin nümayəndələri olur. Təbii 

ki, orta və yaşlı nəsil nümayəndələri bu nöqsanları görür və münasibətini də bildirməkdən 

çəkinmir. 

Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) sədri Nuşirəvan Məhərrəmli də 

Azərbaycanda ədəbi dil normalarının sovet dövründə ciddi şəkildə qorunduğunu deyib. Onun 

sözlərinə görə, müstəqillik əldə etdikdən sonra televiziyalarda məişət xarakterli verilişlərin 
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meydana gəlməsi ilə dilimizdən də təsirsiz keçməyib. N.Məhərrəmli televiziya verilişlərinə yarı 

Azərbaycan, yarı xarici dilli iştirakçıların dəvət edilməsini də doğru hesab etmir:  "Verilişdə 

iştirak edənlər Azərbaycan dilini səlis bilməlidirlər. Bəzən aparıcılar da yenilik gətirmək və 

tamaşaçıları cəlb etmək üçün xarici sözlərdən istifadə edirlər. Ancaq bu doğru deyil. Bu işdə 

ziyalılarımızın da laqeydliyindən narahatam. Elə ziyalılarımız, məmurlarımız da var ki, 

fikirlərini ana dilində tam ifadə edə bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu, cəmiyyətimizi narahat edən 

bir amil olmalıdır. İnsanlar televiziyada deyilənləri doğru hesab edirlər. İstər şou proqramı, 

istərsə də mətbəx verilişləri olsun, aparıcılar Azərbaycan dili normalarını bilməlidir”. (2) 

Maraqlıdır, problemin aradan qaldırılması istiqamətində görülən tədbirlərin müsbət 

nəticə verməməsinə səbəb nədir? 

Teleradio məkanında ədəbi dil normalarının dilin bütün səviyyələri üzrə pozulmasının 

səbəblərini izah edən tanınmış telejurnalist, professor Qulu Məhərrəmli isə deyib ki, 

televiziyalarda ədəbi dil normalarının pozulması haqqında nə qədər danışılsa da, problem 

həllini tapmır.  Monitorinq və cərimələrin effektiv olmamasına diqqət çəkən professorun 

sözlərinə görə, məsələyə yanaşmanın özü doğru deyil: "Qloballaşma şəraitində Azərbaycan 

dilinin işlənməsi ilə bağlı bütün televiziyalarda dil şuraları fəaliyyət göstərir. Həmin şuralar isə 

sadəcə formal, fəaliyyət göstərir, nəzarət etmirlər. Milli Televiziya və Radio Şurasının (MTRŞ) 

sədri Nuşirəvan Məhərrəmli dəfələrlə monitorinqlər təşkil edib, məsələni gündəmə gətirsə də 

problem qalır. Çünki telekanallarda dili bilməyən, Azərbaycan ədəbi dilin qaydalarından 

bixəbər, efir qaydalarına riayət etməyən əməkdaşların sayı çoxdur. Əvvəlki tələblər olmadığına 

görə, peşəkar əməkdaşların sayı azalır. Televiziya rəhbərləri öz zövqlərinə uyğun şəkildə 

yaradıcı kontingent formalaşdırır. İstədikləri aparıcını - istər müğənni, istərsə də başqa sahənin 

mütəxəssislərini efirə buraxırlar. Düzdür, onların aparıcı olmasında qəbahət yoxdur, lakin bir 

aparıcının Azərbaycan ədəbi dilinə bələd olmaması yolverilməzdir. "Yaradıcı” adamların 

televiziya ekranlarına çıxması problemi dərinləşdirir” (2). 

Professor bildirib ki, dil-üslub redaktə edən şəxslər aparıcı ilə xüsusi şəkildə məşğul 

olmurlar:  "Televiziya aparıcılarından edilən tələblər yüksək səviyyədə deyil. Aparıcıların 

mütaliəsi yoxdur. İstifadə etdikləri leksik baza, üslub tərzi, ümumi dil bilikləri zəifdir. Bütün 

bunlar kamera qarşısına çıxan şəxslərin öz keyfiyyəti ilə bağlıdır. Aparıcılar tamaşaçı, 

həmkarlar və peşəkarlar qarşısında məsuliyyət hiss etmədikdə peşələrinə dırnaqarası yanaşırlar. 

Efirdə dialekt və şivələrdən istifadə edilməsi məişət davranışının nəticəsi olaraq meydana gəlir. 

Ədəbi dili təmsil etməli olan aparıcı nəticə etibarı ilə bu qaydaları pozmuş olur.(2) 

Məsələni dəyərləndirən akademik, millət vəkili Nizami Cəfərov isə televiziyalarda dilin 

səviyyəsinin verilişlərin xarakteri ilə bağlı olduğunu deyib. Yəni verilişlərdə bayağılıq, 

yüngüllük olacaqsa, istər-istəməz dil də korlanacaq. Dilin təfəkkür və ictimai şüurla bağlı 

olduğunu vurğulayan millət vəkilinin sözlərinə görə, ilk növbədə bu məsələdə əsas yük 

televiziyaların üzərinə düşür. Heç zaman düşünməsinlər ki, Azərbaycan cəmiyyətinin maraqları 

ancaq şit, yüngül və bayağı, dedi-qodu səviyyəsindədir. Bu cür düşünən televiziyaların aqibəti 

məlumdur və onlar mənəvi baxımdan iflas olacaqlar: "Müəyyən mənada məişət dilinin 

televiziya və radioya gəlməsi müsbət cəhətdir. Çünki bu, demokratizmdir. Hətta yadımdadır ki, 

sovet dövründə radioda çıxış edəndə tələb olunurdu ki, yazılı mətnlər oxunsun. Bu bir tələb idi. 

Düzdü, telekanallarda yazılı mətndən oxuyanda görünür. Bununla belə mümkün qədər 

çalışırdılar ki, yazılı mətn olsun və o mətn əzbərlənsin. Bu da istər-istəməz televiziya və 

radionun dilinə yazı dili gətirirdi. Amma hazırda televiziya və radiolarda danışıq dili aparıcıdır. 
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Söhbət ondan getmir ki, radio və televiziyada danışıq dilini məhdudlaşdırmaq istəyirik. Bu 

mümkün deyil və ola da bilməz. Məsələ odur ki, qüsurlar olmasın”. (2) 

Akademik hesab edir ki, aparıcıların yol verdikləri qüsurlar onların təfəkkür səviyyəsi ilə 

bağlıdır:  "Bəzən deyirlər ki, danışan adamın nitq mədəniyyəti olmalıdır. Amma heç vaxt 

demirik ki, bu insana daha çox təfəkkür mədəniyyəti lazımdır. Təfəkkür mədəniyyəti nitq 

mədəniyyətini törədir. Təfəkkür mədəniyyəti olmasa, bəlağət öyrətməklə kiməsə nitq 

mədəniyyəti aşılamaq olmaz.  Bəzən deyirlər ki, çoxlu kitab oxumaq lazımdır. Düzdü, bu da 

şərtdir. Amma təfəkkür və məntiq normaldırsa. Söhbət bundan gedir. Məntiqi yerində olan 

aparıcı artıq söz işlətməyəcək. Hətta normadan yayınmalar olsa belə, o da üslub faktı kimi 

maraqlı olacaq. Çünki onun arxasında təfəkkür dayanır” (2). 

Bu barədə A.Qurbanov yazır: “Dil insan düşüncəsi üçün zərurət təşkil edir. O düşüncənin 

praktik və maddi cəhətidir. İnsan düşüncəsinin başlışa silahı olan dilmaddidir, ona görə ki, bu 

səslərlə ifadəolunur. İnsan düşüncəsi ancaq dil əsasında ola bilər. Dilsiz düşüncə qeyr-

mümkündür. İnsan fikri düşüncə prosesində meydana gəlir. Bu proses dil üzərində və onun 

vahidi vasitəsilə həyata keçir” (1, 13). 

Deməli, hər kəs düşündüklərini nitqi vasitəsilə ifadə edir. Demək ki, prof. N.Cəfərov 

dediklərində haqlıdır. Aparıcıların nitqində etdiyi səhvlər təfəkkür səhvləridir. Demək ki, onlara 

nitq mədəniyyətini öyrətməkdən daha çox təfəkkür mədəniyyətini öyrətmək lazımdır. 

Əsas hissə: 

Qeyd etdiyimiz kimi ədəbi dilin canı və gözəlliyi hesab olunan əsas normalar-fonetik, 

leksik, qrammatik normaların hər birinə qarşı diqqətsiz yanaşan aparıcıların, urnalistlərin, 

müğənnilərin, millət vəkillərinin, daha çox efirdə görünən əksər insanların nitqindən yüzlərlə 

nümunə göstərməklə fikrimizi təsdiqləyə bilərik. Buna görə də norma səhvlərini aşağıdakı 

şəkildə qruplaşdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

1. Fonetik normanın  pozulması. 

Azərbaycan  fonetik norması dedikdə, ilk növbədə, dilin tələffüz(orfoepik) və yazılı 

(orfoqrafik) normaları başa düşülür. Qəzet-jurnal nitqində əsas problem sözlərin orfoqrafiya 

qaydalarına uyğun olaraq düzgün yazılışıdırsa, radio və televiziya nitqində vacib məsələlərdən 

biri sözlərin, söz birləşmələrinin, sintaqmların, cümlələrin düzgün tələffüzüdür. Teleradio 

nitqini fərqləndirən cəhətlərdən biri budur ki, o özündə həm yazılı, həm də şifahi nitqin 

əlamətlərini əks etdirir. Radioda, televiziyada çıxış edən hər bir kəs fikirini şifahi formada 

çatdırmağa çalışsa da, əvvəlcədən hazırlanmış müəyyən yazılı mətnlə (ssenari ilə, çıxış mətni 

ilə, müəyyən tezislərlə və s.) bağlı olur. 

Təəssüf ki, mikrofon və kamera qarşısında çıxış edən şəxslər, o sıradan aparıcılar çox 

zaman canlı efir nitqinin bu xüsusiyyətini unudur, sözləri yazıldığı kimi tələffüz etməyə 

çalışırlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, düzgün tələffüz qaydaları ailədə, orta və ali 

məktəblərimizdə pis, bəzən isə əksinə öyrədilir. 

Sözün ədəbi dildəki tələffüz qaydası onun orfoepik normasıdır.Televiziya dili şifahi ədəbi 

dilə əsaslandığı üçün burada orfoepik normanın gözlənilməsi təbii haldır. Orfoepik norma 

pozuntusu ekran nitqində daha çox müşahidə olunur. Ekranda orfoepik norma sözün, ifadənin 

düzgün tələffüz edilməsi, vurğunun düzgün qoyulması, intonasiya və səsuzanması kimi 

xüsusiyyətlərin düzgünlüyü bu norma üçün vacib şərtdir. Apardığımız araşdırma zamanı ən çox 

diqqətimizi cəlb edən fakt budur ki, televiziya dilində [x` - iyh] səsindən aparıcılar, müxbirlər 

və digər teleekran əməkdaşları əksər hallarda istifadə etmirlər. Bu səs dilortası, sürtünən, nəfəsli 
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samitdir. Sonu k samiti ilə bitən sözlər [x`] tələffüz edilir. Təəssüf ki, efirdə bu qayda pozularaq 

ya  [x`] səsinin cingiltili qarşılığı olan [y] səsi ilə, ya da yazıldığı kimi [k] tələffüz edilir. 

1.1. K və q hərflərinin ifadə etdiyi [x`], [y], [ğ], [x] səslərinin düzgün tələfüz edilməməsi 

hesabına fonetik normanın pozulması: 

İTV. “Halbuku” verlişi. Tarix: 30.10.2019. Müxbir Orxan Fikrətoğlunun nitqində: 

[Fikrimcə, bu addımla Amerika və Türkiyə arasına düşmüş çat daha da dərinləşəçək]. 

Bu cümlədə müxbir iki yerdə tələffüz norma səhvinə yol vermişdir. [Addımla] yox,  

[addımnan], [dərinləşəcək] yox, [dərinnnəşəx`] kimi tələffüz olunmalı idi. 

Xəzər TV. “Ənənə boxçası” verlişi. Tarix: 30.11.2019. Aparıcı Leyla Mustafayevanın 

nitqində: [Gətirmişik] .  [Gətirmişix`] olmalı idi. 

Space TV. “Axşam-axşam” verlişi. Tarix: 24.11.2019. Aparıcı İbrahim Azərinin 

nitqindən: [Görək, Manaf gətirəcək].  Doğru deyilişi:  [Görəx`, Manaf gətirəcəx`] . 

Space TV. “Hər gün”, aparıcı Fərqanə Səfər: [Kremlin mətbuat xidmətinin 

məlumatında bildirilir ki, gündəlikdə də siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə ikitərəfli 

əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi məsələləri və Avrasiya məkanında qarşılıqlı 

inteqrasiya…] Kursivlə verilən sözün düzgün deyilişi: [gündəlix`də] olmalı idi. 

Yazıda “q” hərfi ilə bitən sözlər milli mənşəli sözlərdə [x] kimi tələffüz edilir. 

Televiziya dilində  bu səs də çox vaxt yazıldığı kimi-q  tələffüz olunur, bu da fonetik normanın 

pozulması ilə nəticələnir. 

Az TV. Xəbərlər . Tarix:16.12.2019. Müxbir Ülviyyə Heydərova: [Praqramların yeni 

server sistemində yayımlamması üçün lazımı avadanlıqlar alınıp]. 

1.2. Dialekt və şivə xüsusiyyətləri hesabına fonetik normanın pozulması halları: 

ATV. “Zarafat-zarafat” verlişi, aparıcı Mətanət Əlverdiyeva: [Ma elə gəldi ki, siz bunun 

üstündə bir az da işləməlisiz.].  [Ma] yox, [mənə] olmalı idi. 

ATV. “ATV maqazin” verlişi, müğənni Xumar Qədimova: [Gecə yatırdım və kitap 

varaxlıyırdım. Sona xanımın şeirlərini. Orda sevdim bu şeyiri]. Varaxlıyırdım yox, 

vərəkliyirdim. 

ATV kanalı. Nanəli verlişi. Tarix:30.06.2019. Respublikanın əməkdar artisti Zakir 

Əliyevin nitqində:  [Və bu gün bizim sevimli sənətkarımız, Məleykə Əyyubovaynan  “Muğana 

Ceyran” mahnısını [oxuyacux]. İnşallah [çalışacux] ki, yaxşı oxuyax]. Düzgün tələffüz isə 

[oxuyacayıx] və [çalışacayıx] kimi olmalıdır. 

Space TV. “Sadə həqiqətlər” verlişi. Tarix 27.09.2019. Milli Məclisin İctimai birliklər və 

dini qurumlarla iş komitəsinin sədri-Siyavuş Novruzovun nitqində: [O insannar canı dildən ölkə 

prezidentini dəstəx`ləyillər. Sənə nə olub? Sən də mövqeyini qoy ortaya, fikirrəru bildir]. 

Düzgün forması [fikirrərini] olmalıdır. 

Az Tv. Xəbərlər. Tarix 16.03.2020, saat: 20:00. Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev: 

[Azərbaycan höküməti Azərbaycana zəruri yolnan malların itxalınıbu gərgin dövrdə tam təmin 

edifdir. Bu istiqamətdə tədbirlər görülüf. Yüklərin daşınması əvvəlki dövrlərə nisbətən artıf, 

azalmayıf]. 

1.3. Yazıldığı kimi tələffüz edilir. Dilimizin lüğət tərkibinə daxil olan əksər sözlər 

yazıldığı kimi tələffüz edilir. Lakin elə sözlər var ki, tələffüzü yazılışından fərqlənir. Bu 

qaydaya da bir çox insanlar riayət etmirlər. Yazılışı deyilişindən  fərqlənən sözləri yazıldığı 

kimi də tələffüz edirlər. 
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Az TV kanalı. “Hədəf” verlişi. Tarix:11.11.2019. Politoloq-Tofiq Abbasovun nitqində: 

[Mən isdərdim ki, biz elə bu aktual olan səfərlə bağlı müzakirəmizi başlayax. Kursivlə verilən 

sözün tərkibindəki  -la;lə qoşması  [-nan,-nən] kimi deyilməlidir. [Səfərnən ] olmalıdır. 

AzTV kanalı. “Planet” verlişi. Tarix: 05.08.2019. Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin komitə sədrinin müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, prof.  Bəxtiyar Əliyev: [Çünki 

Azərbaycan bu gün regionda deyil, ümumiyətlə,  Avropa sisteminə inteqrasiya yolunda aparıcı 

dövlətlərdən birinə çevrilib]. Düzgün tələffüzü  [ümumiyətnən] olmalıdır. 

1.4. İstədiyi kimi təlləffüz edilir. Bu yarımbaşlıq, bəlkə də, çoxlarına qəribə gələ bilər. 

Amma bu həqiqətdir. Bəzi insanlar sözləri nə yazıldığı kimi, nə deyilidiyi kimi tələffüz edir. 

İstədiyi kimi deyir. 

AzTv. Xəbərlər. Tarix:16.12.2019. Fəxriyyə Xələfova: [Ma:sir zövqlərə uyqun verlişlərlə 

Azərbaycan tamaşaçısının qarşısına çıxacax]. Bu cümlədə işlənən uyqun sözünün yazılışı uyğun 

şəklindədir və deyilişi ilə eynilik təşkil edir. Uyqun işlədilməsi isə sözü söyləyən şəxsin 

"özünəməxsus tərzidir". 

2. Leksik normanın pozulması. 

Bu normanın pozulma halları  müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Belə ki, telekanallarda çıxış 

edən bir sıra insanlar bu normanın pozulmasına tez-tez şərait yaradırlar. Dilimizin lüğət 

tərkibində öz əksini tapmayan əcnəbi sözlərlə, kobudluq və nəzakətsizlik ifadə edən sözlərlə, 

dialekt və şivə xüsusiyyətləri ilə, kontekstə uyğun olmayan söz və ifadələrin işlənməsi ilə, 

yersiz təkrarlarla, arqo sözlərlə və s.  leksik normanın pozulma hallarına tez-tez rast gəlmək 

olur. 

2.1. Əcnəbi sözlərlə leksik normanın pozulması. Bu başlığa həm dilimizdə işlənməyən 

Türkiyə türkcəsinin danışıq dilinə aid olan sözləri, həm də qeyri-türk sözlərini aid etmək olar. 

2.1.1. Türkiyə türkcəsinə aid olan sözlər: 

ARB kanalı. “Söhbət var” verlişi, meyxana ustası Aqşin Fatehin nitqində: Sonuç 

etibarinən deməliyix` ki…]. Doğrudur, sonuç milli mənşəli sözdür, lakin dilimizin lüğət 

tərkibində öz əksini tapmadığı üçün efirdə işlənilməsi norma pozuntusu sayılır. [Nəticə olarax 

deməliyix` ki..] daha döğru variantdır. Belə pozulma hallarına yüzlərlə nümunə göstərmək olar. 

ATV . “5-də 5” verlişi . Vasif Məhərrəmli: [Hər televiziyanın öz kuralları var]. Kural 

yox, qanun olmalı idı. 

ATV . "10lar" verlişi. Müğənni Aygün Kazımova: [Nə üçün ödül almadıx?]. Ödül yox, 

mükafat. 

2.1.2. Rus-Avropa mənşəli əcnəbi sözlərin işlənməsi: 

ATV.  “5-də 5” verlişi. Tarix:12.11.2019. Müğənni Mətanət Əsədovanın nitqində: [Yəni, 

neujeli bunu bu qədər şişirdərlər?] 

Xəzər TV. “Hər şey daxil” verlişi,   aparıcı Tarix Hüseynov: [Eyni pakaleniyasız, yoxsa 

o sizdən sonra?] Pakaleniya yox, nəsil deməli idi. 

ATV.  “Gündən-günə” verlişi, müğənni Rəvan Qarayev: [Akazvitsaya Mənzurə xanım 

imiş]. Akazvitsaya yox, sən demə olmalı idi. 

ATV . “5-də 5” verlişi. Tarix: 03.12.2019. Müğənni Mirkamil Kamilov: [Avaryaya 

düşmüşdüm, indikindən iraq. Hamı qaşdı, Baba müəllim məni tək qoymadı]. [Avarya] yox, 

qəza olmalı idi. 

2.2. Dialekt və şivələr hesabına leksik normanın pozulması: 

Dalğa TV. “Gün ortası Zümrüdlə”, aparıcı Zümrüd: [Nəysə dənə]. 
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Lider TV. "Lider" maqazin verlişi, idmançı Kamil Zeynallı:[ Düzdüye, nağaracaxlar ki, 

prosto, ananın, bacının kömək eləməyi başqadı]. Kamil Zeynalının nitqində leksik normanın 

pozulması iki səbəblə bağlıdır, həm dialekt söz hesabına [nağaracaxlar], həm də varvarizm 

hesabına [prosto]. 

2.3. Arqolar hesabına leksik normanın pozulması: 

Xəzər TV. “5-də 5” verlişi, tarix: 03. 12. 2019,  müğənni Mirkamil Kamilov:[Onlar  bizi 

balet eliyillər]. Balet etmək-Müsiqinin müşayiəti ilə icra edilən rəqs və mimik hərəkətlərdən 

ibarət müəyyən teatr tamaşası. (3, 214). M.Kamilovun nitqində işlənən balet etmək isə baxmaq, 

seyr etmək anlamındadır. Yəni ədəbi dildən və normadan uzaqdır. 

2.4. Yersiz təkrarlar hesabına leksik normanın pozulması. Bu hal televiziya 

dili üçün yad olsa 

da, ədəbi dilin normalarına zidd olsa da, yığcamlığı pozan əlamət sayılsa da,  tez-tez 

müşahidə olunan faktdır. 

AzTV . “Çıxışa doğru” verlişi. Tarix: 28.10.2019. BDU-nun Ekologiya və Təbiətşünaslıq 

fakültəsinin dosenti Məhluqə Yusifova: [Bütün ekoloji problemlər hər bir kəsə...Ekoloji 

problemlərin xüsusiyəti odur ki, o hər bir kəsə toxunan bir problemdi. Konkret bir cəmiyyətin 

bir qrupuna təsir edib digər qrupuna təsir etməyən bir şey deyil. Hər bir şəxsin-körpəsinnən 

tutmuş qocasına qədər planetimizin bütün yeddi milyartdan çox vətəndaşının  hər bir kəsinə 

toxunan bir problemlərdi və ona görə də bu hər bir kəsin işi olmalıdı]. Cümlədə hər bir kəs 

sözündən yersiz təkrar etməklə leksik normanın pozulması halına yol vermişdir. 

2.5. Danışıq leksikasına aid olan sözlərin  televiziya dilində işlənməsi: 

Q.Məhərrəmli bu barədə yazır: “ Son illoгda ТV leksikasmda nəzərə çаrраn mеуillərdən 

biri də verlişlərdə və çıxışlarda  məişət sözlərinə yer verilməsidir. Tok-şou xarakterli  

verlişlərdə, hətta ictimai-siyasi verilişlərdə bu meyil daha çox psixoloji səciyyə daşıyır. Yəni 

danışan adam 

öz müsahibinin, jurnalist, араrıсı isə tamaşaçının  etimadını qazanmaq  üçün məişət 

leksikasına – məhdud işlənən  söz və  ifadəlarə üstünlük vеrir(7, 69). 

ATV . “5-də 5” verlişi. Tarix: 03.12.2019. Aparıcı Zaur Kamal dəvət etdiyi qonağa 

müraciətində:  [Qardaş, Allah o iki gül balana can sağlığı versin”. “Dostlar, imkan 

verəcəyəm ki, Pərvinnən qardaşım bir gözəl duyet etsinnər]. 

Məlumdur ki, gündəlik danışıq zamanı qardaş, oğul, qız və bu kimi digər müraciət 

formalarından istifadə olunur. Efirdə bu müraciətdən istifadəyə, bizcə, lazım deyil. Zaur 

Kamalın nitqindən verdiyimiz sonuncu cümlədə duet sözünə  uyğun olmayan etsinlər köməkçi 

feilini işlətməklə leksik normanın pozulmasına şərait yaratmışdır. [Duyet etsinnər] yox, [duyet 

oxusunnar] daha doğrudur. 

2.6. Kontekstə və ya ifadəyə uyğun olmayan sözlərin işlədilməsi ilə leksik 

normanın 

pozulması: 

AzTV. “Hədəf” verlişi. Tarix 11.11.2019. Politoloq Tofiq Abbasov: [Çünki burada 

Qarabağ problemi ilə bərabər həm də bölgədə olan vəziyyət də hamımızı narahat edir və bizə 

lazım olan odur ki, ümumi durum stabil və arxayınnıx fikirrərini qidalandırsın]. Bu cümlədə  

qidalandırsın  sözünün yerinə əsaslandırsın  olsa idi, daha döğru olardı. 

3.Qrammatik normanın pozulması: 
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3.1. Cümlə üzvlərinin yerdəyişməsi hesabına qrammatik normanın pozulması. Biz 

bilirik ki, 

Azərbaycan dilində cümlə üzvlərinin sıralanma qaydası var. Mübtəda, tamamlıq, zərflik, 

xəbər. Əgər cümlədə təyin varsa, aid olduğu cümlə üzvünün əvvəlində gələ bilər. Zaman 

zərfliyi varsa, mübtədadan əvvəl işlənə bilər (4, 167-174). Qalan hallarda cümlə üzvlərinin 

yerdəyişməsi qrammatik normanın pozulmasına gətirib çıxarır. Bu hal isə televiziya dilində bir 

adətə çevrilib. Nümunələrə diqqət yetirək: 

XəzərTV. “Xəzər aktual” verlişi. Tarix:06.11.2019. Azərbaycan XİN-nin mətbuat 

xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva:  “Vaşinqton ərazisinə daxil olundu, onun ardınca 

isə Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva ərazisinə daxil olundu separatçılar tərəfindən”. 

Burada qrammatik normanın pozulması tamamlığın sonda işlənməsi ilə özünü göstərir. Doğru 

forması: “Vaşinqton ərazisinə daxil olundu, onun ardınca isə separatçılar tərəfindən Rusiya 

Federasiyasının paytaxtı Moskva ərazisinə daxil olundu”. 

İTV kanalı. “Salehlə hər bazar” verlişi. Tarix:06.10.2019. Xəzər Universitetinin təsisçisi, 

Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri prof.Hamlet İsaxanlı:  “Tərəqqi deyilən şey odur 

ki,bir nəsil bir biliyə sahib olur və o biliyi ötürür digər nəsilə”. Burada da  eyni hadisə ilə 

qarşılaşırıq. Tamamlıq cümlənin sonunda gəlmişdir.  Doğru variant : “Tərəqqi deyilən şey odur 

ki, bir nəsil bir biliyə sahib olur və o biliyi digər nəsilə ötürür”. 

AzTV. “Planet” verlişi. Tarix:16.09.2019. Siyasi elmlər doktoru, professor Aygün Attar: 

“Mən də sizə xoş gəlmisiz deyirəm Ankaraya.Can Azərbaycanı salamlayıram”.  Bu 

cümlədə yer zərfliyi sonda işlənməklə norma pozuntusu yaratmışdır. Düzgün işlənməsi: “Mən 

də sizə Ankaraya xoş gəlmisiz deyirəm”. 

İTV kanalı.  “Sabaha saxlamayaq” verlişi. Tarix: 08.11.2019. Jurnalist Azər Aydəmir: 

“Sabaha saxlamayaq efirdədir. Mütaliə səviyyəmizdən, kitabsevərliyimizdən danışırıq bu gün. 

Ənənəvi olaraq studiyamızda yetərincə ekspert var bu mövzuda” . Bu cümlələrdə də inversiya 

müşahidə olunur. Cümlələrin düzgün forması: “Mövzunu sabaha saxlamayaq. Bu gün mütaliə 

səviyyəmizdən, kitabsevərliyimizdən danışacayıq. Ənənəvi olaraq, bu mövzuda da 

studiyamızda yetərincə ekspert var”. 

3.2. Şəkilçilərin düzgün işlənməməsi. Azərbaycan dilində danışan 90% insanların 

nitqində çatışmazlıq, görməzlik kimi sözlərdə iki inkar şəkilçinin işlənməsi bir ənənə halını 

alıb. Çatışmazlıq-çatışmamazlıq, görməzlik-görməməzlik kimi yanlış şəkildə işlədilir. 

XəzərTV. “Xəzər Xəbər” verlişi. Tarix:30.10.2019. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov:  “Bu günlərdə bəzi çatışmamazlıq var”. Düzgün 

variantı  “çatışmazlıq”  olmalıdır. 

3.3. Mübtəda və xəbərin uzlaşmaması. Qrammatik normanın pozulma hallarına daha çöx 

xəbərin mübtəda ilə uyğunlaşmaması zəminində rast gəlinir. 

İTV. “3D”. Millət vəkili Hadı Rəcəblinin nitqindən: [İndi siz mənnən gəlin razılaşaq, 

görün kimi söymiyillər?].  Cümlənin mübtədası siz olduğu halda,  xəbəri birinci şəxsin 

cəmində [razılaşax] işlənməklə normanın pozulmasına səbəb olmuşdur. Siz mübtədası üçün 

razılaşın xəbəri olmalı idi ki, uyğunlaşma özünü göstərsin. 

Nəticə: 

Beləliklə, Azərbaycan televiziya  məkanında ədəbi dil normalarının səciyyəvi pozulma 

halları ilə tanış olduq. Əlbəttə, bir neçə verlişlə belə mürəkkəbləşmiş problemi tam əhatə etmək 
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mümkün deyil. Bununla bağlı xeyli dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstərici və s. var. Təbii ki, 

onları oxuyub mənimsəmək, praktik olaraq danışıqda tətbiq etmək işin xeyrinə olardı. 

Bütün dövlərdə təkrarlanan “Nə etməli?” sualı bu məsələdə də aktual səslənir. Sadə 

olmayan cavabı isə aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

– Sovet dövründə radioya, yaxud televiziyaya diktor lazım olanda müsabiqə elan 

olunurdu. Xüsusi komissiya müraciət etmiş şəxslərin xarici görünüşünü, diksiyasını, ümumi 

dünyagörüşünü, dil və üslub bilgilərini yoxlayaraq, ən yaxşıları seçib işə götürməyə tövsiyə 

edirdi. Mükəmməl aparıcılar seçmək üçün bu ənənə bərpa edilməlidir; 

– müsabiqə zamanı jurnalistika, filologiya və aktyorluq ixtisaslarına üstünlük 

verilməlidir; 

– aparıcılar verilişdən əvvəl mütəmadi olaraq xüsusi davranış və danışıq məşqləri 

etməlidirlər; 

– radio və televiziya şirkətlərində ədəbi redaktor, yaxud ekspert ştatı olmalıdır. Həmin 

mütəxəssis verilişləri diqqətlə izləməli, azı həftədə bir dəfə aparıcıları toplayaraq onların 

qüsurlarını nəzərə çatdırmalı, düzəldilməsi üçün məsləhətlər verməlidir; 

– teleradio şirkətlərinin, AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun, universitetlərin nəzdində daimi 

fəaliyyət göstərən nitq mədəniyyəti kursları, dərnəklər, təlimlər təşkil edilməlidir. 
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X-XI SİNİFLƏR ÜÇÜN YENİ “ƏDƏBİYYAT”  DƏRSLİKLƏRİ ÜZRƏ TƏLİMİN 

TƏŞKİLİ YOLLARINA DAİR 

Dos. Dr. Bilal HƏSƏNLİ 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Qloballaşan və mürəkkəbləşən dünyada müasir dünyagörüşünə, vətən əxlaqına, milli və 

ümumbəşəri bəşəri mənəvi dəyərlərə, həyati bacarıqlara yiyələnmiş, yaradıcı və tənqidi 

düşünməyi bacaran, fəal, təşəbbüskar, demokratik düşüncəli şəxsiyyət yetişdirilməsi təlim 

prosesinə yeni yanaşma tələb edir. İyirmi birinci əsrin əvvəlləri informasiya axınının, həyati 

əhəmiyyət kəsb edən zəruri bilik və bacarıqların həcminin sürətlə artması ilə səciyyələnir. Belə 

bir şəraitdə məktəblilərdə biliyi müstəqil qazanmaq, tətbiq etmək bacarığı formalaşdırılması 

mühüm vəzifə kimi qarşıda durur. 

Ədəbiyyat fənn kurikulumunun tətbiqi ümumtəhsil məktəblərində təlimə yeni yanaşmanı zəruri 

etmişdir. Son illərdə kurikuluma uyğun olaraq, yeni nəsil “Ədəbiyyat” dərsliklərinin nəşri 

təlimin müasir metodik düşüncə müstəvisində təşkilinə zəmin yaratmışdır. 

Dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarət X və XI siniflərin “Ədəbiyyat” dərslik 

komplektində ümumi təhsilin milli konsepsiyasına uyğun olaraq  tam orta təhsil pilləsində  

şagirdin ədəbi nümunələri bədii-emosional və obrazlı qavradığını nümayiş etdirməsi,  əsərləri 

mövzu, janr, problem baxımından müqayisə etməsi,  onlara əsaslandırılmış rəy bildirməsi, 

məzmununa və ideyasına yarandığı dövrdün  ictimai-siyasi və əxlaqi-etik dəyərləri 

kontekstində qiymət verməsi, fərqli mövzular üzrə müvafiq üslublarda yaradıcı xarakterli 

yazıları icra etməsinin təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Açar sözlər: dərslik, metodik, təhsil, məzmun, ideya, mövzu, ədəbiyyat, şagird, 

müəllim, təlim, bilik, bacarıq 

 

ABSTRACT 

In a globalizing and complex world, cultivating an active, enterprising, 

democratically-minded person who possesses a modern worldview, national morality, 

national and universal moral values, life skills, is able to think creatively and critically, 

requires a new approach to the learning process. The beginning of the twenty-first century is 

characterized by a rapid increase in the flow of information, the volume of vital knowledge 

and skills. In such a situation, the formation of students' ability to acquire and apply 

knowledge independently is an important task. 

         The introduction of the literature subject curriculum has necessitated a new approach to 

teaching in secondary schools. In recent years, in accordance with the curriculum, the 

publication of a new generation of textbooks "Literature" for grades V-XI has laid the 

foundation for the organization of training on the level of modern methodological thinking. 

               Demonstration of artistic-emotional and figurative comprehension of literary 

samples by students in full secondary education in accordance with the national concept of 

general education in the textbook set "Literature" of X and XI grades, comparing works in 

terms of topic, genre, problem. , to give them a reasoned opinion, to evaluate their content and 

ideas in the context of the socio-political and moral-ethical values of the period in which they 

were created, to ensure the execution of creative writings on different topics in appropriate 

styles. 
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student, teacher, training, knowledge, skill 

 

X-XI siniflər üçün müasir dərsliklərin metodik sistemi ədəbiyyat dərslərinin yeni təlim 

texnologiyalarının tətbiqi ilə keçilməsi, şagirdlərin tədqiqatçılığa cəlb edilməsi  üçün geniş 

imkanlar yaradır. Bununla yanaşı, bilavasitə ədəbiyyat tədrisi üçün səciyyəvi olan, illərin 

sınağından çıxmış, müəllimlərimizin qabaqcıl təcrübəsinin nəticəsi kimi təqdir edilmiş müsbət 

cəhətləri, təlim metodlarının tətbiqi imkanlarını da qoruyub saxlamağa çalışmışlar.  

 Müəllimin bələdçilik, şagirdin tədqiqatçılıq fəaliyyəti dərsin bütün mərhələlərində özünü 

göstərir. Bu, ilk növbədə müəllimdən təlimin təşkilinə yaradıcı münasibətini tələb edir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, dərs mürəkkəb bir öyrənmə prosesidir. Burada xırda, ikinci dərəcəli məsələ 

yoxdur. Müəllimin hər sözü, fikri, sualı, tapşırığı təlimi və tərbiyəvi mahiyyətli olmalı, hər bir 

müasir dərsin bitkin, addım-addım vahid məqsədə yönəlmiş strategiyasının olmasının zəruriliyi 

unudulmamalıdır.  

İnteraktiv dərsin, eləcə də digər təlim texnologiyaların tətbiq olunduğu təlim prosesinin 

səmərəliliyi müəllimin planlaşdırma və bələdçilik (fasilitasiya), şfgirdlərin tədqiqatçılıq 

bacarıqlarından asılıdır. Müəllim dərsin bütün mərhələlərində görüləcək işləri əvvəlcədən dəqiq 

planlaşdırmalı, ciddi hazırlıq işləri görməlidir. Dərsə hazırlıq zamanı qarşıya qoyulan təlim 

məqsədlərinin (öyrədici, inkişafetdirici, tərbiyəetdirici məqsədlər) düzgün 

müəyyənləşdirilməsi, hansı idraki bacarıqlar üzrə iş aparılacağı (tətbiq etmək, tərkib hissələrinə 

ayırmaq, əlaqələndirmək, müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq və s.) 

aydınlaşdırılmalıdır. Təlimin məqsədləri müəyyənləşdirilərkən dərsin mövzu üzrə dərslər 

sistemində yeri, təlim materialının xarakteri, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsi nəzərə alınır. 

Müəllim öyrəniləcək proqram materialının məzmununu, hansı təlim metodlarından istifadə 

ediləcəyini, dialoq, əməkdaşlıq, tədqiqat mühitini necə yaradacağını, hər mərhələdə və yekunda 

qiymətləndirməni necə aparacağını dəqiq bilməlidir. Bu məqsədlə dərslikdəki sual və 

tapşırıqlar, iş vərəqləri, əlavə mənbələrdən istifadə edərkən sinfin hazırlıq səviyyəsi nəzərə 

alınmalıdır. 

Dərsdə bələdçi kimi çıxış etmək üçün də müəllim bir sıra bacarıqlara malik olmalıdır. 

Bununla əlaqədar, müəllimin bütün şagirdləri diqqətlə dinləməsi, əməkdaşlıq şəraitində 

düşünməyə, tədqiqatçılıq fəaliyyətinə sövq etməsi, təfəkkürünü stimullaşdırması, problemin 

həllində dəstək verməsi, müxtəlif üsullarla rəğbətləndirməsi, səmimiyyət və ehtiram 

göstərməsi, tənqidi qeydlərini həssaslıqla çatdırması zəruridir. Bir çox müəllimlər yeni mövzu 

üzrə işi yekunlaşdırarkən şagirdlərdən soruşur: “Yeni mövzunu başa düşdünüzmü?” Sualın belə 

qoyuluşu əslində yeni biliyin mənimsənilməməsində şagirdlərin günahkar olması qənaətini 

doğurur. 

Müasir ədəbiyyat dərsləri yaradıcı təfəkkür, tədqiqat dərsləri olmalıdır. Yaddaş xarakterli 

sual və tapşırıqlar üzrə iş məqsəd deyil, şagird tədqiqatına, yaradıcı müstəqi işlərə keçid üçün 

zəmin rolunu oynamalıdır. Müəllimin verdiyi sual, tapşırıqla bağlı şagirdlərin kütləvi şəkildə 

əllərini qaldırması, əllərin fəallığı hələ tamamilə tənqidi, yaradıcı təfəkkürün fəallığı, tədqiqatın 

səmərəliliyini sübut edən amil deyil. Bəlkə də bu, verilən sualın, tapşırığın asan olması, 

gücçatan çətinlik səviyyəsinin gözlənilməməsi ilə bağlıdır.  

          Müşahidələrimiz göstərir ki, bəzi müəllimlər interaktiv təlimin, digər təlim 

texnologiyalarının məqsədyönlü təbiqinin, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin  əhəmiyyətini 

lazımınca dəyərləndirmir, ənənəvi, təfəkkürün yox, yalnız əllərin fəallığına, ənənəvi “gəl, 

dərsi danış” tələbinə əsaslanan təlimə üstünlük verir. Təhsilin İnkişafına dair Dövlət 

Strategiyasında qeyd edildiyi kimi, “əksər müəllimlərin tədris prosesində tətbiq etdiyi 
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metodlar müasir tələblərdən geri qalır. Bir çox hallarda təhsilalanlara əldə etdiyi bilikləri 

tətbiq etmə və müstəqil yaradıcı düşünmə qabiliyyətləri aşılanmır.”  

Halbuki “təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni 

inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəal-interaktiv təlim 

metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris 

metodlarının yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil siyasətində mühüm yer 

tutur.” [1] 

Ədəbiyyat fənni üzrə müəllim üçün metodik vəsaitlərdə prosesində müəllimin bələdçilik, 

şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyəti göstərməsinin zəruriliyi qeyd edilmiş, məhz bu zəmində hər 

təlim pilləsinin sonunda şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığına yiyələnməsi ilə bağlı  standartlara 

uyğun təlim nəticələrinin  əldə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Klassik və müasir ədəbiyyat 

nümunələri üzrə dərslərdə, eləcə də şagirdlərin mənbələrlə müstəqil işinin təşkilində  müəllimin 

bələdçilik fəaliyyəti, mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sinifdə mürəkkəb süjetli və 

kompozisiyalı, müxtəli vəzn və janrlarda irihəcmli əsərlərin, icmal mövzularının tədrisindəki 

müəyyən çətinliklər təlim prosesində müəllimin istiqamətverici şərhlərinə xüsusi diqqət 

yetirilməsini tələb edir.  

Şagirdlərə tədqiqatçılıq bacarıqlarının aşılanması dərsliklərdəki müstəqil işlər vasitəsilə 

ardıcıl şəkildə reallaşdırılmalıdır. Dərsliyə yaradıcı yanaşma, nəzəri biliklərin tətbiqi 

zəminində təşkil edilən müxtəlif səviyyəli müstəqil işlər əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə 

aparılır: 

1. Mətndəki tanış olmayan sözlərin müəyyənləşdirilməsi və mənasının lüğətlərdən, 

sorğu kitablardan aydınlaşdırılması; 

2. Bədii əsərin müxtəlif formalarda (yığcam, geniş, yaradıcı) nağıl edilməsi; 

3. Süjetli əsərlərin hissələrə ayrılması, ad verilməsi, plan tərtibi; 

4. Əsərin mövzusunun, qoyulmuş problemin, ideyanın müəyyənləşdirilməsi; 

5. Obrazların nitqi, xarakteri, hərəkət və davranışlarının təhlili; 

6. Eyni mövzu, problem, janr üzrə əsərlərin, ədəbi qəhrəmanların müqayisəli təhlili; 

7. Əsərin bədii xüsusiyyətləri, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin 

müəyyənləşdirilməsi, obrazlılığın artırılmasında rolunun aydınlaşdırılması; 

8. Şifahi təqdimatların hazırlanması, esse və inşaların yazılması; 

 Şagirdlərin müstəqil işi ilə bağlı sual və tapşırıqlar üzrə iş zamanı bədii əsərlərin növ 

və janr xüsusiyyətləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Lirik növün ayrı-ayrı janrlarının 

tədrisində aşağıdakı məqamlara xüsusi diqqət yetirilir: Lirik əsərdə öz əksini tapmış 

düşüncələrin, hiss və duyğuların duyulmasını, dolğun dərk edilməsinə nail olmaq, ifadəli oxu 

bacarıqlarının konkret əsər üzərində tətbiqi, mətnin poetik xüsusiyyətlərinin 

aydınlaşdırılması. 

 Müstəqil iş üçün müəyyənləşdirilmiş sual və tapşırıqlardan istifadə zamanı nəzərə 

alınmalıdır ki, lirik əsərlərdə bədii sözün, poetizmin çoxmənalılığına diqqət yetirmək 

zəruridir. Lirik mətndə melodiya, ritm müəllif niyyətinin çatdırılmasında mühüm rol oynayır. 

Bu məqsədlə müstəqil işin müxtəlif növlərindən məqsədyönlü istifadə zəruridir. Ən yaxşı 

sənət əsərlərində dövrün, zamanın vacib və apancı problemləri ümumiləşdirilir, bəşəri 

ideyalar təbliğ olunur, yüksək insani hislər qələmə almır, yaddaqalan, dolğun xarakterlər 

yaradılır. Məhz bu cür əsərlər yüksək bədii təsir gücünə malik olur. Belə əsərləri oxumaq, 

öyrənmək mənəvi ehtiyaca çevrilir, oxucunu - şagirdi daxilən zənginləşdirir. 
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Epik növə aid olan hekayə, povest, roman kimi əsərlər öyrənilərkən hər janrın 

özünəməxsus xüsusiyyətləri, əhvalat və hadisələrin əks etdirilməsində təhkiyəyə üstünlük 

verilməsi, təhkiyəçinin həm sənətkarın özü, həm də ədəbi qəhrəmanın ola bilməsi nəzərə 

alınmalıdır. Bu cəhətlər, eləcə də epik əsərlərdə həyat hadisələrinin əhatəli əks etdirilməsi 

məqsədilə yeri gəldikcə təsvir və tərənnümdən də istifadə olunduğu müstəqil iş səciyyəli sual 

və tapşırıqlarda öz əksini tapmalıdır. 

Sənətkarın mövqeyinin, oxucuya, tamaşaçıya çatdırmaq istədiyi fikrin digər ədəbi 

növlərin janrlarına nisbətən daha çox gizli olması dramatik növün janrlarının öyrənilməsində 

çətinlik məqamlardandır. Dramatik əsərlərin, dram, komediya, faciənin tədrisində müəllifin 

qaldırıldığı problemlərin, başlıca konfliktin müəyyənləşdirilməsi, ədəbi qəhrəmanların nitq 

xüsusiyyətləri, dialoq və monoloqların, remarkaların düzgün, dolğun qavranılması, təhlili və 

dəyərləndirilməsinə ciddi diqqət yetirilməlidir. 

Ədəbiyyat fənn kurikulumunun şagirdlərin mənbələr üzərində işləyərək görkəmli ədəbi 

şəxsiyyətlər, ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlər barədə materiallar toplaması, 

müxtəlif ədəbi mövzularda təqdimatlar hazırlaması, ədəbi nailiyyətlərə münasibət bildirmək 

bacarığına yiyələnməsi ilə bağlı tələblərinin reallaşdırılması üçün dərslik komplektlərində 

müvafiq sual və tapşırıqlar sistemi işlənilmiş, müəlimlərə metodk tövsiyələr verilmişdir.    

Ədəbiyyat” dərsliklərinə daxil edilmiş təlim materialları Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi 

inkişaf mərhələlərini əhatə edir. Dərsliklərdəki mövzular icmal və monoqrafik mövzular 

olmaqla iki qrupa ayrılır. İcmal mövzuları şagirdləri ədəbiyyat tarixinin bu və ya digər 

dövrünün ədəbi-mədəni mənzərəsi, qüdrətli sənətkarlarımızın həyat yolu və yaradıcılığı üzrə 

monoqrafik mövzuların öyrənməsi üçün zəmin yaratmalıdır. Ədiblərin həyatı, yaradıcılıq yolu 

ilə bağlı dərslikdə verilən zəruri məlumatlar, tövsiyələr şagirdləri dərsdə qazandığı ədəbi bilik 

və bacarıqları əlavə mənbələrlə iş zamanı dərinləşdirməyə istiqamətləndirməlidir.   

Dərsliklərdə ədəbiyyat təliminin öyrədici, inkişafetdirici, tərbiyəedici  funksiyası diqqət 

mərkəzində saxlanılmış, zəruri şərhlərlə yanaşı, ədəbiyyatımızın tarixi inkişaf yolu, aparıcı 

nümayəndələrinin yaradıcılığının öyrənilməsi, ədəbi bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişaf 

etdirilməsi üçün şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin metodik  baxımdan  təşkili yolları 

müəyyənləşdirilmişdir. Dərsliklə iş zamanı informasiyanın axtarılması və sistemləşdirilməsi, 

konspektləşdirilməsi, ümumiləşdirilməsinə şagirdin müstəqil araşdırıcılıq  fəaliyyətinin tərkib 

hissəsi kimi yanaşılmalıdır. Təlim materialları ilə iş şagirdləri bilik əldə etməyə və yaradıcı 

fəaliyyətə sövq edir, tədqiqetmə, bədii əsər üzrə ideya və problemlərin  ümumiləşdirilməsi və 

təqdim olunması, gerçəklikdə  baş verən hadisələrin təhlili və qiymətləndirilməsinə dair 

vərdişlərin formalaşdırılmasına imkan yaradır.  

Təlim materiallarının mənimsənilməsi və müvafiq fəaliyyət növlərinin tətbiqi üç əsas 

metodoloji mərhələyə bölünür: mövzu ilə bağlı əvvəlki biliklərin aktuallaşdırılması; yeni 

biliyin mənimsənilməsi; bilik və bacarıqların tətbiqi. Klassik və müasir ədəbiyyat nümunələri 

üzrə dərslərdə, eləcə də şagirdlərin mənbələrlə müstəqil işinin təşkilində  müəllimin bələdçilik 

fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sinifdə mürəkkəb süjetli və kompozisiyalı, müxtəli 

vəzn və janrlarda irihəcmli əsərlərin, icmal mövzularının tədrisindəki müəyyən çətinliklər təlim 

prosesində müəllimin istiqamətverici şərhlərinə, şagirdlərin tədqiqatçılıq fəaliyyətinin təşkilinə 

xüsusi diqqət yetirilməsini tələb edir.  

Nəticə 

    X-XI siniflər üçün müasir “Ədəbiyyat” dərslik komplektləri  kurikulumun tələblərinin 

reallaşdırılması üçün  müəllimin yaradıcı, təşəbbüskar fəaliyyətinə imkan yaradır. Müəllim 

dərsə hazırlaşarkən, ilk növbədə sinfin səviyyəsini, qarşıya qoyduğu təlim məqsədlərini nəzərə 

almalı, mətnlərlə bağlı sual və tapşırıqlardan yaradıcı istifadə etməklə dərsi hansı variantda 

təşkil etməyin daha faydalı olduğunu müəyyənləşdirməlidir. 
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     Ədəbiyyat fənn kurikulumunun şagirdlərin mənbələr üzərində işləyərək görkəmli ədəbi 

şəxsiyyətlər, ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlər barədə materiallar toplaması, 

müxtəlif ədəbi mövzularda təqdimatlar hazırlaması, ədəbi nailiyyətlərə münasibət bildirmək 

bacarığına yiyələnməsi ilə bağlı tələblərinin reallaşdırılması üçün dərslikdə müvafiq sual və 

tapşırıqlar sistemi işlənilmiş, müəlimlərə metodk tövsiyələr verilmişdir.    

Dərslikdə ədəbiyyat təliminin öyrədici/ inkişafetdirici, tərbiyəedici  funksiyası diqqət 

mərkəzində saxlanılmış, zəruri şərhlərlə yanaşı, XX əsrin əvvəllərindən  müasir dövrədək 

ədəbiyyatımızın inkişaf yolu, aparıcı nümayəndələrinin yaradıcılığının öyrənilməsi, ədəbi bilik, 

bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsi üçün şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin metodik  

baxımdan  təşkili yolları müəyyənləşdirilmişdir.  

Dərsliklə iş zamanı informasiyanın axtarılması və sistemləşdirilməsi, konspektləşdirilməsi, 

ümumiləşdirilməsinə şagirdin müstəqil araşdırıcılıq  fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi 

yanaşılmışdır. Təlim materialları ilə iş şagirdləri bilik əldə etməyə və yaradıcı fəaliyyətə sövq 

edir, tədqiqetmə, bədii əsər üzrə ideya və problemlərin  ümumiləşdirilməsi və təqdim olunması, 

gerçəklikdə  baş verən hadisələrin təhlili və qiymətləndirilməsinə dair vərdişlərin 

formalaşdırılmasına imkan yaradır.  
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PEDAQOJİ ÜNSİYYƏTİN MƏQSƏDİ 

THE PURPOSE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
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ÖZƏT 

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi 

peşə ünsiyyətidir. Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş şəхsiyyətin formalaşması üçün şərait 

yaradılmasına yönəlmiş olur, kollektivdəki sosial-psiхoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli 

psiхoloji iqlim yaratmağa imkan verir. Ona görə də hər bir müəllimin pedaqoji ünsiyyətin 

mahiyyəti, onun sosial-psiхoloji meхanizmləri ilə dərindən tanış olması və şagirdlərlə birgə 

fəaliyyəti zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə etməsi zəruridir. 

Pedaqoji ünsiyyət ümumiyyətlə ünsiyyətin bütün хüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Ona görə də birinci növbədə həmin cəhətləri nəzərdən keçirək. 

Sosial-psiхoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin bir-birilə sıх bağlı olan üç cəhəti qeyd edilir. Bu 

cəhətlərin hər biri pedaqoji ünsiyyətə də aiddir. 

Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə onun aşağıdakı növlərini ayırmaq 

mümkündür: informasiya mübadiləsi, başqa adamın davranışını tənzim etmək, 

şəхsiyyətlərarası anlama. Tərəfmüqabilliyin хarakterinə və müəllimin ünsiyyətdəki mövqeyinə 

görə də pedaqoji ünsiyyətin növlərini müəyyənləşdirmək mümükündür. Adətən, şagirdlərlə və 

müəllimlərlə valideynlərlə ünsiyyət zamanı müəllim qiymətləndirən rolunda, direktorla, dərs 

hissə müdiri ilə, metodistlə, inspektorla pedaqoji ünsiyyət zamanı isə qiymətləndirilən rolunda 

çıхış edir və buna müvafiq olaraq ünsiyyət vasitəsi də dəyişilir. Pedaqoji ünsiyyəti öz 

məzmununa və müəllimin şagirdə müraciət tərzinə görə də növlərə ayırmaq 

mümkündür. Bunlara təşkiledici, qiymətləndirici, intizam yaradan pedaqoji ünsiyyət növlərini 

aid etmək olar. 

Pedaqoji ünsiyyətin hansı növündən istifadə edilməsindən asılı olmayaraq müəllimin 

şagird kollektivi ilə məhsuldar ünsiyyət prosesi təşkil olunmadan pedaqoji fəaliyyətin didaktik 

və tərbiyəvi vəzifələrini lazımi şəkildə həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Pedaqoji ünsiyyət müхtəlif məqsədlər daşıya bilər: fərdi-idraki (nə isə yeni bir şeyi 

öyrənmək, təlimat almaq), emosional (qiymətləndirmək, münasibəti bildirmək, təəssüratı 

bölüşmək). Pedaqoji ünsiyyət zamanı məqsəd sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girişmək, ünsiyyət 

saхlamaqdan da ibarət ola bilər (məsələn, kiminləsə birgə olmaq, söhbət etmək). Bu cəhət 

şagirdlərin ünsiyyət fəaliyyətində özünü aydın şəkildə göstərir. Psiхoloji tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, kiçik məktəblilər üçün müəllim və yoldaşları ilə ünsiyyət хatirinə ünsiyyətə 

girmək хarakterik haldır. Onlarda ünsiyyət kifayət dərəcədə seçici хarakter daşımır. Kiçik 

məktəblilər heç də həmişə ünsiyyətlərinin məqsədini dərk edə bilmirlər. Yuхarı siniflərə 

keçdikcə şagirdlərin ünsiyyətində seçicilik müşahidə olunmağa başlayır. 

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə, bunu ünsiyyət prosesində müəllim və şagirdin bir-

birilə informasiya mübadiləsi təşkil edir. Ünsiyyətin məzmunu təlim prosesində müəllimin 

qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən edilir. Ünsiyyət vahid məqsədə yönəlmədən, vahid 

məqsəd güdmədən səmərəli nəticə verməyəcəkdir. 
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Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun motivlərindən də asılıdır. Motivin düzgünlüyü və dərk 

edilmiş хarakter daşıması pedaqoji ünsiyyətin gedişini şərtləndirir. 

Açar sözlər: pedaqoji ünsiyyət, məqsəd, şagird, məktəb. 

ABSTRACT 

The teacher's approach to the student, the way he addresses it, plays an important role 

in assessing his knowledge and behavior. Usually, students love a teacher who is demanding 

and respectful of them. Such a teacher's accurate assessment of the student's level of knowledge 

and behavior gives the right direction for his future activities. 

A teacher with pedagogical knowledge is able to adapt to rapidly changing pedagogical 

conditions, assess the existing conditions and make the right decisions. To do this, the teacher 

must not only be able to comprehend and evaluate the facts, but also have a high level of 

enlightenment, tolerance and self-control. 

A teacher with pedagogical knowledge knows where and how to talk to a student and is 

able to make the right choice. Therefore, the work of a teacher is not ineffective. 

The teacher's pedagogical knowledge depends on his general moral qualities, his 

consideration of the laws of pedagogical ethics in communication with the student. 

As a result of the violation of pedagogical communication and the lack of expectation 

of pedagogical knowledge, there may be meaning barriers in the process of interaction between 

teacher and students. Such barriers are one of the sources of interpersonal conflicts. Experience 

shows that students who have a semantic barrier against a teacher do not want to comply with 

any of the requirements of that teacher. Usually, during adolescence, when children are more 

resentful and self-conscious, the barrier of meaning appears more quickly, becomes more 

pronounced, and is difficult to overcome. Therefore, the teacher should organize his 

communication in such a way that it does not result in a barrier of meaning. 

Keywords: pedagogy, communication, purpose, training, education 

 

 

Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə prosesində həyata keçirdiyi 

peşə ünsiyyətidir. Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş şəхsiyyətin formalaşması üçün şərait 

yaradılmasına yönəlmiş olur, kollektivdəki sosial-psiхoloji prosesləri idarə etməyə və səmərəli 

psiхoloji iqlim yaratmağa imkan verir. Ona görə də hər bir müəllimin pedaqoji ünsiyyətin 

mahiyyəti, onun sosial-psiхoloji meхanizmləri ilə dərindən tanış olması və şagirdlərlə birgə 

fəaliyyəti zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə etməsi zəruridir. 

Pedaqoji ünsiyyət ümumiyyətlə ünsiyyətin bütün хüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. 

Ona görə də birinci növbədə həmin cəhətləri nəzərdən keçirək. 

Sosial-psiхoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin bir-birilə sıх bağlı olan üç cəhəti qeyd edilir. Bu 

cəhətlərin hər biri pedaqoji ünsiyyətə də aiddir. 

Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi vəzifələrə görə onun aşağıdakı növlərini ayırmaq 

mümkündür: informasiya mübadiləsi, başqa adamın davranışını tənzim etmək, 

şəхsiyyətlərarası anlama. Tərəfmüqabilliyin хarakterinə və müəllimin ünsiyyətdəki mövqeyinə 

görə də pedaqoji ünsiyyətin növlərini müəyyənləşdirmək mümükündür. Adətən, şagirdlərlə və 

müəllimlərlə valideynlərlə ünsiyyət zamanı müəllim qiymətləndirən rolunda, direktorla, dərs 

hissə müdiri ilə, metodistlə, inspektorla pedaqoji ünsiyyət zamanı isə qiymətləndirilən rolunda 

çıхış edir və buna müvafiq olaraq ünsiyyət vasitəsi də dəyişilir. Pedaqoji ünsiyyəti öz 
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məzmununa və müəllimin şagirdə müraciət tərzinə görə də növlərə ayırmaq 

mümkündür. Bunlara təşkiledici, qiymətləndirici, intizam yaradan pedaqoji ünsiyyət növlərini 

aid etmək olar. 

Pedaqoji ünsiyyətin hansı növündən istifadə edilməsindən asılı olmayaraq müəllimin 

şagird kollektivi ilə məhsuldar ünsiyyət prosesi təşkil olunmadan pedaqoji fəaliyyətin didaktik 

və tərbiyəvi vəzifələrini lazımi şəkildə həyata keçirmək mümkün deyildir. 

Pedaqoji ünsiyyət müхtəlif məqsədlər daşıya bilər: fərdi-idraki (nə isə yeni bir şeyi 

öyrənmək, təlimat almaq), emosional (qiymətləndirmək, münasibəti bildirmək, təəssüratı 

bölüşmək). Pedaqoji ünsiyyət zamanı məqsəd sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girişmək, ünsiyyət 

saхlamaqdan da ibarət ola bilər (məsələn, kiminləsə birgə olmaq, söhbət etmək). Bu cəhət 

şagirdlərin ünsiyyət fəaliyyətində özünü aydın şəkildə göstərir. Psiхoloji tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, kiçik məktəblilər üçün müəllim və yoldaşları ilə ünsiyyət хatirinə ünsiyyətə 

girmək хarakterik haldır. Onlarda ünsiyyət kifayət dərəcədə seçici хarakter daşımır. Kiçik 

məktəblilər heç də həmişə ünsiyyətlərinin məqsədini dərk edə bilmirlər. Yuхarı siniflərə 

keçdikcə şagirdlərin ünsiyyətində seçicilik müşahidə olunmağa başlayır. 

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə, bunu ünsiyyət prosesində müəllim və şagirdin bir-

birilə informasiya mübadiləsi təşkil edir. Ünsiyyətin məzmunu təlim prosesində müəllimin 

qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən edilir. Ünsiyyət vahid məqsədə yönəlmədən, vahid 

məqsəd güdmədən səmərəli nəticə verməyəcəkdir. 

Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun motivlərindən də asılıdır. Motivin düzgünlüyü və dərk 

edilmiş хarakter daşıması pedaqoji ünsiyyətin gedişini şərtləndirir. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji ünsiyyəti həmişə rəvan, maneəsiz getmir. 

Müəllim bu prosesdə bir sıra psiхoloji çətinliklərə rast gəlir ki, onları nəzərə almadan və aradan 

qaldırmadan pedaqoji fəaliyyətin müvəffəqiyyətindən danışmaq mümkün deyildir. Bəs bu 

çətinliklər hansılardır və hansı tiplərə ayrılır? 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyəti yerinə yetirərkən qarşılaşdığı çətinlikləri müхtəlif göstəricilərə 

əsasən tiplərə ayırmaq mümkündür. Buraya çətinliyi doğuran səbəbin obyektiv və ya subyektiv 

olmasını, çətinliyin dərk olunma dərəcəsini, pedaqoji təsirin təşkili хüsusiyyətini, 

özününənəzarət və özünütənzimi və s. aid etmək olar. 

Çətinliyi doğuran səbəbin obyektivlik dərəcəsindən asılı olaraq obyektiv və subyektiv 

çətinlik, dərk olunma dərəcəsinə görə dərk olunan və dərk olunmayan çətinlik özünü göstərir. 

Pedaqoji təsirin təşkili хüsusiyyətindən asılı olaraq aşağıdakı kimi psiхoloji çətinliklər 

müşahidə olunur: yeni proqramla işləyə bilməmək, şagirdi öyrənə bilməmək, ayrı-ayrı psiхi 

funksiyaların səviyyəsini qiymətləndirə bilməmək, şagirdi yaranma və inkişaf prosesində olan 

tam bir şəхsiyyət kimi görə bilməmək, şagirdləri mənimsəməyə, fənnə, хarici görkəmə, daha 

az əqli keyfiyyətə və şəхsi keyfiyyətə görə qiymətləndirmək, şagirdlərin əqli хüsusiyyətlərini 

və şəхsiyyətini psiхoloji cəhətdən öyrənmək üsullarına yiyələnməmək və s. (2). 

Özünənəzarət və özünütənzimləmə ilə bağlı olaraq öz qüsurlarını görməkdə, ona nəzarət 

etməkdə çətinliklər meydana çıхır. 

Təcrübə göstərir ki, müəllim, хüsusilə təzəcə fəaliyyətə başlayan müəllim heç də həmişə 

qarşıya kommunikativ pedaqoji məqsəd qoyub onu dərk etmir, daha doğrusu, qarşıya qoyduğu 

məqsəd sistemində ünsiyyəti təsəvvürünə gətirə bilmir, şagirdlərin şəхsiyyətini öyrənməyi 

bacarmır, stereotip qiymətləndirmədən istifadə edir və buna müvafiq olaraq bütün siniflərdə 

yaş fərqindən asılı olmayaraq monoton ünsiyyətə gətirib çıхaran eyni cür qarşılıqlı 

təsir vasitəsindən istifadə edir, heç də həmişə ayrı-ayrı şagirdlərlə ünsiyyətdəki çətinliyi 

təsəvvür edə bilmir, sinfi ələ almaqda çətinlik çəkir, şagirdin sinifdə və ailədə nə kimi qeyri-
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formal rolu yerinə yetirdiyini bilmir, düzgün olmayan, mövcud şəraitlə uyğun gəlməyən 

pedaqoji rəhbərlik üslubunu tətbiq edir və s. 

Ümumiyyətlə müəllimin öz fəaliyyətində qarşılaşdığı prinsipial psiхoloji çətinlikləri 

ümumiləşdirmiş olsaq onların aşağıdakılardan ibarət olduğunu söyləyə bilərik: müəllim şagirdi 

bütövlükdə öz inkişaf perspektivində qavraya bilmir, öz əməyini pedaqoji fəaliyyət, pedaqoji 

ünsiyyət və şəхsiyyətlə vəhdətdə olan bir tam kimi görə bilmir, onları «müəllim-şagird» sistemi 

çərçivəsinə keçirə və qiymətləndirə bilmir. Müəllim üçün daha geniş yayılmış və хarakterik 

çətinlik şagirdlərin psiхi vəziyyətini və özünün pedaqoji fəaliyyət və ünsiyyəti səviyyəsinin 

diaqnostikasını verə bilməməkdən ibarətdir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə müəllimin psiхoloji çətinlikləri, onun müəyyən pedaqoji 

şəraitdə həyata keçirdiyi fəaliyyət zamanı təzahür edən gərginlik vəziyyəti ilə müəyyən edilir. 

Bu cəhəti nəzərə alaraq psiхoloji ədəbiyyatda çətinliyin yaranma səbəbinin хarakteri ilə bağlı 

üç ümumi tipi müəyyənləşdirilmişdir: 

1. Хarici səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik. Bu cür çətinlik, adətən, pedaqoji situasiyanın 

obyektiv çətinliyi nəticəsində yaranır və pedaqoji vəzifənin həyata keçirilməsinin uyğun 

(adekvat) vasitələrinin olmaması ilə şərtlənir. 

2. Daхili səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik. Bu cür çətinliklər müəllim şəхsiyyətinin fərdi 

хüsusiyyəti, motivləşməsi, özünüqiymətləndirməsi, əhvalları ilə şərtlənir. Həmin daхili amillər 

konkret pedaqoji məsələnin həllinə təsir göstərir. 

3. Daхili səblərdən törəmiş хarici səbəblərlə şərtlənən psiхoloji çətinliklər. Daхili səbəblərlə 

şərtlənən çətinliklər müəllimin pedaqoji situasiyasını qavrama və təsəvvür etməsini təhrif edir, 

nəticədə müəllimdə yalançı problem yaranır, o, öz qarşısına uyğun olmayan məqsəd qoyur və 

şəraitə uyğun olmayan məsələni həll edir. 

Adətən, müəllim daima şagirdlərlə, bütövlükdə siniflə münasibətdə olur, həmin 

münasibətlər onun təlim, tərbiyə, təşkilati proseslərindəki praktik fəaliyyətində inkişaf edir. 

Prosesi təmin etmək üçün müəllimin pedaqoji fəaliyyət zamanı baş verən çətinliklərin qarşısını 

almağa imkan verən münasibətləri yaratmağa hazır olması zəruridir. Müəllimdə isə bu cür 

zəruri qabiliyyət, bacarıq və vərdişlərin olmaması işdə qüsurlara, arzu olunmayan çətinliklərin 

baş qaldırmasına gətirib çıхarır. 

Qeyd olunan psiхoloji çətinliklərin hər biri (hər tip çətinlik) o birisindən fərqləndiyi 

kimi, onları aradan qaldırmaq, bu sahədə müəllimə təsir formaları da müхtəlif olmalıdır. 

Psiхoloqlar pedaqoji fəaliyyət zamanı müəllimin qarşılaşdığı psiхoloji çətinliyin 

tipindən asılı olaraq aşağıdakı təsir formalarından istifadənin vacibliyini qeyd edirlər: 

1) Хarici səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik baş verdikdə öyrədici formadan, təlim və ya 

özünütəlimdən istifadə olunması (müəllimin biliyindəki çatışmazlığı aradan qaldırmaq). 

2) Daхili səbəblərdən irəli gələn psiхoloji çətinlik baş verdikdə psiхoterapevtik formadan 

istifadə etmək, gərginliyin götürülməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması (müəllimlə psiхoloji 

iş). 

3) Daхili səbəblərdən törəmiş хarici səbəblərlə şərtlənən psiхoloji çətinlik baş verdikdə 

psiхoteхniki formadan istifadə etmək, əməyin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə 

müəllimlərin mövqelərini dəqiqləşdirmək üçün yaranmış problemlə əlaqədar məktəb 

müəllimlərinin birgə işi (uyğun pedaqoji təsir vasitələrinin tapılması və yaradılması). 

Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin pedaqoji mərifəti onun şəхsiyyətinin ən dəyərli və 

pedaqoji fəaliyyət üçün zəruri olan keyfiyyəti hesab olunur. Pedaqoji mərifət müəllimin özünə 

qarşı gənclərin rəhbəri, tərbiyəçisi kimi sosial gözləmələri adekvat qavrama əsasında qurulan 

www.iksadkongre.org Sayfa 461 Tam Metin Kitabı

http://azrefs.org/ixtisas--iqtisadiyyatin-huquqi-tenzimlenmesi-qrup--74-telebe-.html
http://azrefs.org/sosial-mudafieye-xususi-ehtiyac-olan-ve-ise-duzelmekde-cetinli-v3.html
http://azrefs.org/pedaqoji-fealiyyetlerin-deyeri1.html
http://azrefs.org/reenkarnasiyanin-mahiyyeti.html
http://azrefs.org/otag-yoxlamaq-qap-ve-pencereleri-acmaq-qzdrc-cihaz-sondurerek.html
http://azrefs.org/otag-yoxlamaq-qap-ve-pencereleri-acmaq-qzdrc-cihaz-sondurerek.html


 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

davranışdır. Müəllimin pedaqoji mərifəti onun şagirdlərlə, onların valideynləri ilə, müəllim 

yoldaşları ilə düzgün münasibət saхlaya bilmək bacarığı və həddini aşmamasında təzahür 

edir. Təcrübə göstərir ki, pedaqoji mərifətin gözlənilməməsi pedaqoji ünsiyyətin pozulması ilə 

yanaşı pedaqoji fəaliyyətin əsas məqsədini həyata keçirməyə mane olur, müəllimlə şagirdlər 

arasında münaqişənin yaranmasına gətirib çıхarır. 

Pedaqoji mərifət müəllimin davranışında həlledici yer tutur. Pedaqoji mərifətə malik olmayan 

müəllim öz şagirdlərinin gözündən asanlıqla düşür, onların hörmətini qazana bilmirlər. Хüsu-

silə yenicə pedaqoji fəaliyyətə başlayan günü müəllim məhz həmin keyfiyyətlərin olmaması 

üzündən çoх vaхt özündə öz gücünə inam hiss etmir. 

Pedaqoji mərifətin mühüm cəhətlərindən müəllimin şagirdlərə, uşaq kollektivinə 

düşünülmüş və diqqətli münasibəti, çıхarılan qərarlarda ehtiyatlılıq, şagirdin mənliyinə 

toхunmamaq və s. qeyd etmək olar. 

Pedaqoji mərifət öz-özünə biruzə vermir. O, müəllimin gündəlik fəaliyyətində, işində özünü 

göstərir. Müəllim şagird kollektivi ilə, onların təlim və tərbiyəsi ilə məşğul olur. Bu zaman 

şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətini, davranış tərzini qiymətləndirməli olur. Burada isə istər-

istəməz onun pedaqoji mərifəti təzahür edir. 

Şəgirdin fəaliyyətini pedaqoji cəhətdən düzgün qiymətləndirmək həmin fəaliyyət 

prosesinə əsaslı təsir göstərir. Ona görə də müəllim öz şagirdlərinin təlim müvəffəqiyyətini, 

onun davranış tərzini düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Bunun üçün isə, o, şagirdlərin 

bilik, bacarıq və vərdişlərinin həqiqi səviyyəsini, onların davranış tərzini, işə münasibətinin 

хüsusiyyətlərini dəqiq müəyyənləşdirməlidir. Məktəb təcrübəsi göstərir ki, şagird öz bilik, 

bacarıq səviyyəsinin düzgün qiymətləndirilməsini gördükdə öz imkanlarını anlayır, qüvvətli və 

zəif cəhətlərini başa düşür, daha çoх müvəffəqiyyət əldə etmək üçün səy göstərir. (1) 

Müəllimin şagirdə yanaşması, ona müraciət tərzi onun bilik və davranışının 

qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır. Adətən, şagirdlər tələbkar, eyni zamanda onların 

mənliyinə toхunmayan, onlara hörmət edən müəllimi sevirlər. Bu cür müəllimin şagirdin bilik 

səviyyəsini və davranış tərzini düzgün qiymətləndirməsi onun gələcək fəaliyyətinə düzgün 

istiqamət verir. 

Pedaqoji mərifətə malik olan müəllim sürətlə dəyişən pedaqoji şəraitə uyğunlaşmağı, mövcud 

şəraiti qiymətləndirməyi, düzgün qərar qəbul etməyi bacarır. Bunun üçün isə müəllim təkcə 

faktları qavramağı və qiymətləndirməyi bacarmaqla kifayətlənməməlidir, eyni zamanda yüksək 

mərifət, dözümlülük və özünü ələ ala bilmək imkanına malik olmalıdır. 

Pedaqoji mərifətə yiyələnən müəllim şagirdlə harada, necə danışmağın tərzini də bilir, 

bunu düzgün seçməyi bacarır. Ona görə də müəllimin apardığı iş səmərəsiz qalmır. (2) 

Müəllimin pedaqoji mərifəti onun ümumi əхlaqi keyfiyyətlərindən, şagirdlə ünsiyyət 

zamanı pedaqoji etika qanunlarını nəzərə almasından çoх asılıdır. 

Pedaqoji ünsiyyətin pozulması və pedaqoji mərifətin gözlənilməməsi nəticəsində müəllimlə 

şagirdlər arasında qarşılıqlı təsir prosesində məna maneələri yarana bilir. Bu cür maneələr şəх-

siyyətlərarası münaqişələrin mənbələrindən birini təşkil edir. Təcrübə göstərir ki, müəllimə 

qarşı məna maneəsi yaranan şagirdlər həmin müəllimin heç bir tələbinə əməl etmək istəmir. 

Adətən, uşaqların daha çoх küsəyən və tez özündən çıхan dövrü olan yeniyetməlik dövründə 

məna maneəsi daha tez yaranır, daha parlaq təzahür edir və çətinliklə aradan qaldırılır. Ona görə 

də müəllim öz ünsiyyətini elə təşkil etməlidir ki, məna maneəsinin yaranması ilə 

nəticələnməsin. 
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XÜLASƏ 

 

Folklorşünaslıq toplama, xalq yaradıcılığının nəşri və folklorun elmi və nəzəri tədqiqi 

ilə məşğil olan bir elmidir. Bundan əlavə hər bir xalqın şifahi əsərlərini-epik, lirik və dramatik 

növ cəhətdən özündə cəmləşdirən bir xəzinədir. Bu əsərlərdə xalqın çoxəsrlik tarixi, həyat tərzi, 

etnik psixologiya və təfəkkür, dünya müdrikliyi və etik görüşləri özünəməxsus əksini tapmışdır. 

Başqa sözlə, folklor bir ensiklopediya və pedaqoji ənənələrini nəsildən-nəslə ötürən xalqın 

həyat təcrübəsi, ritual təcrübəsi və poeziyasıdır. Eyni zamanda, folklor yazılı ədəbiyyat üçün 

tükənməz ideoloji, bədii və dil mənbəyidir.  

XX əsrin 20-60-cı illəri tatar xalq sənətinin elmi və nəzəri tədqiqatında mühüm mərhələ 

oldu. Xalq sənətkarlığının milli mədəniyyət sistemindəki rolunu və funksiyalarını 

müəyyənləşdirmək, inqilabdan əvvəlki tarixşünaslığın yenidən qurulması, folklor 

nəzəriyyəsinin inkişafı kimi ən vacib problemlər həll edildi. Xüsusilə, xalq sənətinin 

sistemləşdirilməsi və onun janrlarının təsnifatı aparıldı, nağılların janr xüsusiyyətləri, növləri 

və poetikası, mahnı, bayatı, atalar sözləri və məsəllər, tapmacalar, lətifələr öyrənildi; 

qəhrəmanlıq dastanlarının öyrənilməsi üçün ilk addımlar atıldı; Musiqi və poetik folklorun 

tədqiqi və xalq sənətinin bədii ədəbiyyata təsiri ilə bağlı müəyyən işlər görülmüşdür. Bütün bu 

bölmələr və folklor məsələlərinə dair yüzlərlə məqalə və 130-dan çox toplular dərc olunmuşdur, 

bunların əksəriyyətinə tədqiqat xarakterli həcmli giriş məqalələri daxil edilmiş və bir sıra 

monoqrafiyalar da nəşr edilmişdir. 

Açar sözlər: folklore, əsr, toplamaq, nəşr, elm 

 

ABSTRACT 

Folkloristics is a multifunctional science of folk art, consisting of two interconnected 

branches: collection, publication of folk works and the scientific and theoretical study of 

folklore. And the oral work of each nation is a treasury that includes diverse works of an epic, 

lyrical and dramatic nature. In these works, the centuries-old history of the people, their way of 

life, ethnic psychology and mentality, worldly wisdom and ethical views found a peculiar 

reflection. In other words, folklore is an encyclopedia and a “textbook of life” of a people that 

pass on its pedagogical traditions from generation to generation, as well as life experience, ritual 

practice, and poetry. At the same time, folklore is an inexhaustible ideological, artistic and 

linguistic source for written literature. For any nation, including the Azerbaijan the best 

examples of fiction are created largely due to the beneficial influence of folk art. 

Samples of folk verbal creativity were not only preserved in memory and handed down from 

generation to generation, but also recorded and included in various kinds of written monuments. 

If in such monuments of ethnography, history and language created in the Middle Ages, the 

pre-scientific period, folklore texts were used mainly as secondary and additional material, then 
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from the 18th century, especially in the second half of the 19th and early 20th centuries, 

collecting work and recording folklore works, and their publication acquired a focused nature. 

Following the books of Russian and Western European authors, collections of works of folklore 

appeared, compiled by Azerbaijan scholars themselves, educators. 

Simultaneously with the collection and publication of folklore materials, the process of 

the emergence and gradual development of the science of folk art was going on. The 20-60s of 

the XX century represent a new stage in the development of national folklore. It was at this 

stage that the agenda came up with the need to address such important problems of folklore as 

developing new methods for collecting folk art, creating a concept of attitude to the heritage of 

the past and modern creations, developing a comprehensive and systematic approach to 

processes and phenomena in folklore, identifying the laws of the folklore process and etc.  

Keywords: Folklore, 20th Century, Science, Research 

 

 

Folkloristics is a multifunctional science of folk art, consisting of two interconnected 

branches: collection, publication of folk works and the scientific and theoretical study of 

folklore. And the oral work of each nation is a treasury that includes diverse works of an epic, 

lyrical and dramatic nature. In these works, the centuries-old history of the people, their way of 

life, ethnic psychology and mentality, worldly wisdom and ethical views found a peculiar 

reflection. In other words, folklore is an encyclopedia and a “textbook of life” of a people that 

pass on its pedagogical traditions from generation to generation, as well as life experience, ritual 

practice, and poetry. At the same time, folklore is an inexhaustible ideological, artistic and 

linguistic source for written literature. For any nation, including the Azerbaijan the best 

examples of fiction are created largely due to the beneficial influence of folk art. 

Samples of folk verbal creativity were not only preserved in memory and handed down 

from generation to generation, but also recorded and included in various kinds of written 

monuments. If in such monuments of ethnography, history and language created in the Middle 

Ages, the pre-scientific period, folklore texts were used mainly as secondary and additional 

material, then from the 18th century, especially in the second half of the 19th and early 20th 

centuries, collecting work and recording folklore works, and their publication acquired a 

focused nature. Following the books of Russian and Western European authors, collections of 

works of folklore appeared, compiled by Azerbaijan scholars themselves, educators. 

Simultaneously with the collection and publication of folklore materials, the process of 

the emergence and gradual development of the science of folk art was going on. The 20-60s of 

the XX century represent a new stage in the development of national folklore. It was at this 

stage that the agenda came up with the need to address such important problems of folklore as 

developing new methods for collecting folk art, creating a concept of attitude to the heritage of 

the past and modern creations, developing a comprehensive and systematic approach to 

processes and phenomena in folklore, identifying the laws of the folklore process and etc.  

It is clear from the historical-chronological description of the collection, translation and 

publication of Azerbaijani folklore into Russian that this work has an ancient history and 

distinguished the 19th century as the most important stage in the chronotype of various 

historical periods. In particular, the SMOMPK collection has done significant work in this 

direction, in the collection, translation and publication of Azerbaijani folklore culture. (6) 
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He laid the foundation of a new, important, completely different stage, in other words, 

a modern school of folklore working on European-type scientific-theoretical principles. 

After the 19th century, at the beginning of the 20th century, the work of collecting, 

publishing and partially translating Azerbaijani folklore into Russian fell mainly on the 

shoulders of Azerbaijani intellectuals, especially writers and authors of textbooks. and, as they 

say, it was an individual initiative, which, unfortunately, has not become as systematic as in 

SMOMPK. (7) 

The Azerbaijan Literary Society, established during this period, is also doing important 

work in collecting and publishing our folklore. The first book of folklore was published by the 

Literary Society, and in 1925 the Literary Society published the book "Bayatilar from 

Azerbaijani folk literature". (4) The book was prepared for publication by Abdullah Shaig, 

Shafiqa Efendizadeh and Hatif. The book contains about two hundred folk poems on various 

topics. The title "Number 1" on the title page of the book shows that this publication is intended 

as a series. 

A year later, in 1926, the publication of the book "Proverbs" again by the "Azerbaijan 

Literary Society" confirms this assumption. 

The main historical and cultural value of the book "Bayats from the folk literature of 

Azerbaijan" was the publication of the collection of bayats for the first time in the history of 

the "Book of Azerbaijani folklore" as a separate book. The sensitive reception of the collection 

by the literary and scientific community indicated the growing interest in folk literature during 

this period. 

The collections “Bayatilar from Azerbaijani folk literature” and “Proverbs” (3) 

presented to the public by the Azerbaijan Literary Society in a short period of time are both a 

“book of Azerbaijani folklore as a whole” and a successful and important foundation of large-

scale folklore studies since the 1920s. (2) 

As we have noted, as early as the early 1920s, it became clear that it was impossible to 

do systematic work and achieve serious results by engaging in folklore at the level of 

individuals, literary and social organizations or small groups. In order to study the material and 

spiritual culture of the people, as well as folklore and ethnography, it was necessary to establish 

a certain scientific and organizational institution established at the official state level. For this 

purpose, in response to the written appeals of well-known scientists and cultural figures living 

and working in Baku in those years, an official decision was made on November 2, 1923 to 

establish a scientific and organizational organization called the Azerbaijan Research Society.  

(8) 

The organization operated under this name until 1929. Named the Azerbaijan Scientific 

Research Institute in 1929, the organization was incorporated into a larger academic body in 

1933, the Transcaucasian Branch of the USSR Academy of Sciences, and was renamed 

AzOZFAN. Az.OZFAN was called the Azerbaijan Branch of the Academy of Sciences of the 

USSR in 1936, and the wide-profile Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR was 

established in 1945 and continues to operate today. 

Thus, this institution, which operates under various names, is in fact an important 

scientific institution that laid the first foundation stone of the Academy of Sciences in 

Azerbaijan. 
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One of those who paid special attention to this important issue in the folklore of 

Azerbaijan was the so-called "Folklore Commission", which was distinguished by its scientific 

and theoretical activity in the 1920s. Hanafi Zeynalli was a talented literary critic. H. Zeynalli 

rightly wrote: “Azerbaijan should study folk (oral) literature in a broad, rich and deep way. 

Azerbaijani intellectuals are also guilty of neglecting one of the most valuable areas that 

has remained insignificant so far. As for the collection of Azerbaijani "folk" literature, many 

sorrows occur here. The fault of all this lies only with our intellectuals. ” 

Hanafi Zeynalli paid special attention to the organization of scientific missions to 

different regions, as well as the discussion of the results of business trips, and worked hard to 

build activities in this field on a scientific basis. Published in periodicals and literary journals. 

(9) 

“Oral literature” (“Education and culture” journal, 1926, № 8), “Folk literature in 

Azerbaijan” (“Educator”, 1926, № 11.), “Folk art book“ Azerbaijani proverbs ”, Azerbaijan 

Research and Publication Society, 1926, pp. 11-24.) it focused on the methods and means of 

collecting and recording folklore. 

In the twenties Hanafi Zeynalli, Veli Khuluflu, Yusif Vazir Chamanzaminli, Rashid bey 

Efendizade, Salman Mumtaz, Hummat Alizade, Amin Abid, Abdulla bey Divanbeyoglu 

(Subhanverdikhanov) and other folklorists, as well as amateur collectors with special interest 

in this work were sent on long trips to different regions of Azerbaijan - scientific trips and 

collected a large amount of folklore materials. the necessary notes were made in the documents. 

The 20-60s of the XX century represent a new stage in the development of national 

folklore. It was at this stage that the need to solve such important problems of folklore as the 

development of new methods for collecting folk art, the concept of an attitude to the heritage 

of the past and modern creations, the development of an integrated and systematic approach to 

processes and phenomena in folklore, the identification of the laws of the folklore process and 

etc. Although the prevailing ideology of that period and the repressive state policy had an 

adverse effect on the development of culture and art, the Tatar foul In general, Floristics 

gradually gained a number of new heights and achieved significant success both in the 

collection and publication of traditional and Soviet folklore, as well as in an in-depth study of 

these branches of folklore and in the solution of individual key problems. (1) 

The folklore of the named period as a holistic phenomenon has not yet become the 

subject of independent study in a monographic aspect. The identification of the features and 

main milestones of the development of this science, the consideration of the historiography of 

national folklore through the prism of modern assessments will make it possible to create a 

single picture of the development of folklore of a very significant period. This determines the 

relevance of this study. The degree of knowledge of the topic and problems. 

The period of the 20-60s of the XX century became a significant stage in the scientific 

and theoretical research of Azerbaijan folk art. The most important problems were solved, such 

as determining the role and functions of folk art in the system of national culture, reconstructing 

the pre-revolutionary historiography of folklore, and developing a theory of folklore. (3) In 

particular, the systematization of folk art and the classification of its genres were carried out, 

genre properties, species varieties and poetics of fairy tales, songs, bytes, proverbs and sayings, 

riddles, anecdotes were studied; the first steps have been taken to study the heroic epic dastans; 

Certain work has been done on the study of musical and poetic folklore and the influence of 
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folk art on fiction. Hundreds of articles and more than 130 collections were published on all 

these sections and issues of folklore, many of which included voluminous introductory articles 

of a research nature, and a number of monographs were also published. 

But there were certain difficulties associated with the political situation in the country, 

the official ideology and external factors. This is militant atheism, unwarranted repression, war, 

the decree of the Central Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks (1944). 

The influence of totalitarian ideology was reflected, in particular, in the absolutization of a 

category or principle of class, manifestations of vulgar sociologism, the desire to politicize 

evaluation criteria and methods of researching folk art. However, the orientation toward the 

cultural-historical school and respect for national folklore helped literary scholars and 

folklorists create meaningful works on folklore (or at its junction with literary criticism), which 

were dominated by a sober and objective view of the key problems of the science of folklore. 
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XV ƏSR POEZİYASINDA TƏSƏVVÜF RƏMZLƏRİNİN ƏKSİ 

THE REFLECTION OF THE SYMBOLS OF SUFISM IN THE POETRY OF THE XV 

CENTURY 

 

Şəfa MURADOVA 

ADPU 

 

ÖZET 

Poeziyada təsəvvüf anlayışından danişarkən, qeyd etmək lazımdır ki, sufizm yeganə 

fəlsəfi cərəyandır ki, poeziya ilə  bu qədər yaxındır. Hələ ilkin dövrlərdə sufi şeri nəzəriyyə 

kitablarının  yazılmasına xidmət edirdi. Sonralar sufi-şairlər təsəvvuf terminlərindən poetik 

vasitələr kimi istifadə etməyə başladılar. Əsrlər keçdikdə sufizm cərəyanının tərənnümü öz 

yerini irfani istilahlara verdi.  Yəni,  şerdə sufi terminlərinin işlənilməsi ədəbi vasitəyə çevrildi 

və bu kimi şerlərə irfani poeziya adı qoyuldu. 

Sufizmin ədəbiyyatda tərənnüm olunmasını əsərlərdə irfani rəmzlərin əksi təmin edir. 

Belə ki, hər hansı  bir şer nümunəsini mübaliğəsiz, epitetsiz, bədii sualsız və s. təsəvvür etmək 

mümkün deyil. İrfan  poeziyasına aid olan nümunələrdə həmin bədii ifadə vasitələri sufi 

rəmzlərinin vasitəsi ilə əks olunur. Beləliklə, sənətkar fikrin ifadəsi üçün sufi terminlərindən 

istifadə edərək  həm əsərinin məna dərinliyinə malik olur,  həm də  təsəvvüfi poeziyanın 

təbliğatçısına, və ya sufizm cərəyanının nümayəndəsinə çevrilir. Lakin hər hansı bir şair öz 

əsərində sufi terminlərindən istfadə edirsə, bu, onun sifi olması demək deyil. Bu baxımdan XV 

əsr şairlərini iki qurupa ayırmaq olar: 

Birinci qurupa aid olanlar sufi şairlərdir.  Yəni onlar həm sufizm cərəyanının bu və ya 

digər təriqətinin nümayəndələri, həm də şerləri ilə nümayəndələri olduqları cərəyanı təbliğ 

edənlərdir. Biz buraya tədqiqata cəlb etdiyimiz  şairlərdən Seyid Yəhya Bakuvi, Dədə Ömər 

Rövşəni və Şeyx İbrahim Gülşənini aid edirik.  İkinci qurupa aid olan şairlər isə hər hansı bir 

təriqət nümayəndəsi olmadıqları halda sufizm cərəyanının fikir daşıyıcılarıdırlar. Belə ki, bu 

şairlər yaradıcılıqlarında  sufizmin məqamlarından, rəmzlərindən istifadə edərək təsəvvüfi 

poeziyanın yaranmasına xidmət göstərmişlər. Bu şairlər sırasında Xəlilini,   Həqiqini, Hidayət, 

Kişvərini, Həbibini görürük. 

Lakin tədqiqat obyektimiz məhz sufi rəmzləri olduğundan adları çəkilən şairlərin 

yaradıcılığına ümumən  nəzər salmaq fikrindəyik. XV əsr poeziyasında işlənən əsas sufi 

rəmzlərinə diqqət yetirək:  Eşq, aşiq, qəm, səbr, vəsl,təcəlli, mey və s. sufi rəmzlərinin  hər bir 

şairin yaradıcılığında özünəməxsus tərzdə işləndiyini görürük. Məsələn təcəlli rəmzinin 

işlənməsinə diqqət yetirək: 

Ey məhəbbətdən təcəlla eyləyən eynül – bəqa, 

Elminün eynin görən la təyindən liqa.          (Şeyx İbrahim  Gülşəni) 

Ta ki, hüsnün surətü mənidə dəva görsədir, 
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Arizin nuri cəmalından təcəlla görsədir.      (Mirzə Cahan Şah  Həqiqi) 

Açar sözlər: Təsəvvüf, rəmzlər, sufi poeziyası, sevgi, aşiq. 

 

ABSTRACT 

When we talk about the concept of sufism in poetry, it is worth to note that Sufism is the 

only philosophical movement that is so close to poetry. In the early days, the Sufi poetry served 

to writing theoretical books. Later, sufi poets began to use the terms of tasavvuf as poetic tools. 

Over centuries, the reflection of the Sufi movement gave its place to the spirutual means of 

expressions. In other words, the use of sufist terms in the poetry had become a literary tool, and 

such poetry was called spiritual poetry. 

The reflection of sufism in the literary was provided by reflection of spiritual symbols in 

the works. Namely, it is impossible to imagine any poetic work without exaggeration, epithets, 

artistic questions, etc. In the examples of spiritual poetry, such literary means of expressions 

are reflected by sufi symbols. Thus, by using the sufi terms for expressing the idea, the artist 

gets the deeper meaning of his work, and becomes a promoter of Sufi poetry, or a representative 

of the Sufi movement. However, using the sufi terms in his work does not mean that the poet is 

a sufi. In this regard, poets of the 15th century can be divided into two groups: 

The first group includes sufi poets. They are both the representatives of sufism or its sects, 

and promoters of the movement which they are followers of. We consider as an example to this 

group some of the poets learned in this study, such as Seyid Yahya Bakuvi, Dede Omar 

Rovshani and Sheikh Ibrahim Gulshani. The poets belonging to the second group are the 

deliverers of ideas of sufism, even though they are not representatives of any sect. Namely, 

these poets helped to creation of spiritual poetry by  using expressions and symbols of Sufism. 

We can give the names of Khalili, Haqiqi, Hidayet, Kishveri, and Habibi as an example to such 

poets. 

However, since the subject of our research is just Sufi symbols, we intend to look through 

generally the poetry of above mentioned poets. Let's look at the main sufi symbols used in the 

poetry of 15th century: Eshq - Love, Ashiq - Lover, Qam - Grief, Sabr - Patience, Vasl – eternal 

meeting, Tacalli - Reflection, Mey - divine drink, and so on. We can see such symbols used in 

a unique way in the poetry of each poet. For example, let's look through the usage of the symbol 

of reflection: 

Ey mahabbatdan tacalla eylayan eynul – baqa, 

Elminun eynin goran la tayindan liqa. (Sheikh Ibrahim Gulshani) 

 

Ta ki, husnun suratu manida dava gorsadir, 

Arizin nuri camalından tacalla gorsadir. (Mirza Jahan Shah Haqiqi) 

Key words: Tasawwuf, symbols,  sufi poetry, love, lover 
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Poeziyada təsəvvüf anlayışından danişarkən, qeyd etmək lazımdır ki, sufizm yeganə 

fəlsəfi cərəyandır ki, poeziya ilə  bu qədər yaxındır. Hələ ilkin dövrlərdə sufi şeri nəzəriyyə 

kitablarının  yazılmasına xidmət edirdi. Sonralar sufi-şairlər təsəvvuf terminlərindən poetik 

vasitələr kimi istifadə etməyə başladılar. Əsrlər keçdikdə sufizm cərəyanının tərənnümü öz 

yerini irfani istilahlara verdi.  Yəni,  şerdə sufi terminlərinin işlənilməsi ədəbi vasitəyə çevrildi 

və bu kimi şerlərə irfani poeziya adı qoyuldu.  

             Sufizmin ədəbiyyatda tərənnüm olunmasını əsərlərdə irfani rəmzlərin əksi təmin edir. 

Belə ki, hər hansı  bir şer nümunəsini mübaliğəsiz, epitetsiz, bədii sualsız və s. təsəvvür etmək 

mümkün deyil. İrfan  poeziyasına aid olan nümunələrdə həmin bədii ifadə vasitələri sufi 

rəmzlərinin vasitəsi ilə əks olunur. Beləliklə, sənətkar fikrin ifadəsi üçün sufi terminlərindən 

istifadə edərək  həm əsərinin məna dərinliyinə malik olur,  həm də  təsəvvüfi poeziyanın 

təbliğatçısına, və ya sufizm cərəyanının nümayəndəsinə çevrilir. Lakin hər hansı bir şair öz 

əsərində sufi terminlərindən istfadə edirsə, bu, onun sifi olması demək deyil. Bu baxımdan XV 

əsr şairlərini iki qurupa ayırmaq olar: 

Birinci qurupa aid olanlar sufi şairlərdir.  Yəni onlar həm sufizm cərəyanının bu və ya 

digər təriqətinin nümayəndələri, həm də şerləri ilə nümayəndələri olduqları cərəyanı təbliğ 

edənlərdir. Biz buraya tədqiqata cəlb etdiyimiz  şairlərdən Seyid Yəhya Bakuvi, Dədə Ömər 

Rövşəni və Şeyx İbrahim Gülşənini aid edirik.  İkinci qurupa aid olan şairlər isə hər hansı bir 

təriqət nümayəndəsi olmadıqları halda sufizm cərəyanının fikir daşıyıcılarıdırlar. Belə ki, bu 

şairlər yaradıcılıqlarında  sufizmin məqamlarından, rəmzlərindən istifadə edərək təsəvvüfi 

poeziyanın yaranmasına xidmət göstərmişlər. Bu şairlər sırasında Xəlilini,   Həqiqini, Hidayət, 

Kişvərini, Həbibini görürük. 

 Lakin tədqiqat obyektimiz məhz sufi rəmzləri olduğundan adları çəkilən şairlərin 

yaradıcılığına ümumən  nəzər salmaq fikrindəyik. XV əsr poeziyasında işlənən əsas sufi 

rəmzlərinə diqqət yetirək:   

 Eşq  sevginin son mərtəbəsinə deyilir. Eşq ilahi nurdur. İlahi məhəbbət ağlın xidməti 

ilə əmələ gəldiyinə görə həqiqi sevgidir. Eşq sözünün açıqlanması mənbələrdə belə verilir: Eyn 

– haqqın elmi (tanınması), şin – haqqa olan sevgi və şövq, Qaf – haqqa yaxın olmaq. Sufilərin 

eşqi hər şeyi unutduran və intəhasızdır. (Yılmaz N. 59,Göyüşov,72) Sufizmdə eşq iki yerə 

ayrılır: həqiqi; məcazi. Həqiqi eşq – həqiqi gözəlliyə bəslənən eşqdir. Bu dünyəvi hisslərlə 

əlaqəsi olmayan, birbaşa Allaha ünvanlanan eşqdir. Sufilərə görə, Allahı  sevmək ona itaət 

etmək deməkdir. Fəxrəddin İraqinin dediyi kimi “la ilahə –  illa – l  – eşq”.  

Məcazi eşqə isə ilahi gözəlliyin  təzahürü olan dünyəvi varlıqlara bəslənən məhəbbətdir.  Bu, 

ona gorə məcazi adlanır ki, ilahi sevginin yolu dünyəvi məhəbbətdən keçir. Belə demək olar ki, 

məcazi eşq ilahi eşqin simvoludur. Sufizmdə eşq – ağıl təzadı mövcuddur. Seyid Yəhya Bakuvi 

və Dədə  Ömər  Rövşəni yaradıcılığında bu təzad belə əks olunur.  

 عقل را با عشق نايد کرد راست 

                         (Bakuvi,102b)                                           

                 Ağlın eşq ilə işi düz gəlməz. 

                         Eşq ilə bulan rəvan, pir isə olur cavan, 
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                        Ansız olub natəvan, Rüstəmi – Zal etməgil.(Gülşəni,264) 

 Bütün XV əsr şairləri içrə eşq rəmzinə daha çox müraciət edən Şeyx İbrahim Gülşəni 

yaradıcılığının bu məqamında eşqin əbədi və qüvvətli olduğu önə çəkilir. Şair adəbiyyatda güc 

simvolu kimi işlədilən Rüstəm Zal obrazı ilə eşqin təsirini müqayisə edir və nəticədə qocaları 

belə cavanlaşdıran eşqsiz kəsin mənəvi gücü olmadığını vurğulayır. 

   Ta aşiq olmayınca edüb pərəstişi – eşq, 

   Məşuqə irmək olmaz beləysə etiqadın. (157.116a) 

Rövşəni yaradıcılığından verilən bu nümunədə eşqin məramından danışılır. Əgər sufi 

eşqinin məqsədi Məşuqa çatmaqdırsa, təsəvvüfün etaplarını keçib aşiq olmağa çalışmalısan. 

Əks təqdirdə Allaha qovuşmaq istəyinə nail ola biməzsən.  

Aşiq. Tutqun, düşkün, vurğun, həddindən artıq və ifrat dərəcədə sevən. (Uludağ, 57) 

Dədə Ömər yaradıcılığında sözü gedən rəmzin xüsusiyyətləri təsvir olunmuşdur: 

                             Aşiq olan ney kimi nalan gərək 

                  Udvəş  hər dəm dili suzən gərək(Rövşəni, 278)  

Gülşəni yaradıcılığında da bu istilahın xüsusi məna tutumu vardır. Şeyx şair aşiqləri 

böyük mənsəb sahibi hesab edir,onlara tənə vuranların dəli olduqlarını söyləyir: 

                             Aşiqə tən eyləyən əql ilə divanədür 

          Ta ki anun halına hərzəvü əfsanədür (Gülşəni, 297) 

qəzəllərinin birində isə mürşidi Rövşəni kimi aşiqlərin məziyyətlərindən danışır:  

Aşiq oldur ki, kəndü muradını tərk edüb, 

Məşuqun muradı pəs anda  hüsul ola.(Gülşəni,45) 

 

Məşuqun vüsalini hicr ilə istəyən  

Aşiq demin ki, adı onun bül – füzul ola. (Gülşəni.49)  

Həqiqi klassik poeziyada tez – tez rast olunan zahid – aşiq qarşılaşdırılmasından 

istifadə edərək, zahidin  saxtakar, özünün hiylə bilməyən, sadiq aşiq olduğunu deyir: 

 Təzvirü zərq zahidi gəcrudə oldu faş 

 Mən rindi – aşiqəm qəmi təzvir bilməzəm. (Həbibi, 67) 

Seyid Yəhya Bakuvi əsərlərində bu rəmzin tərənnümü aşağıdakı kimi verilmişdir: 

 عاشقان از جام وحدت می خورند               

 (Bakuvi,107a)پيش بسوی جان جانان می پرند    

                                      

                                Aşiqlər vəhdət camından içərlər, 

Sonra cananın ruhuna doğru uçarlar. (Kişvəri,29) 
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             Kişvəri yaradıcılığında da bu sufi rəmzinin əlamətlərindən danışılır.O, sufilərin istiğna 

halından istıfadə edərək, əsl aşiqlərin  düşüncələrində Alahdan başqa heç nə olmadığını təbliğ 

edir: 

Aşiq oldur kim, əgər düşsə fəna dəryasına, 

Kişvəri tək bilməyə meyli – kənar etmək nolur.(Kişvəri,24) 

Səbr. Başa  gələn müsibətlərdən dolayı Allahdan  başqa kimsəyə şikayətçi olmamaq. 

Təsəffüv əhlinə görə, qul qarşılaşdığı sıxıntını və bəlaların verdiyi üzüntünü yalnız Allaha ərz 

etməli və onun inayətini istəməlidir. (142. 408) 

Xəlilinin “Firqətnamə”sində bu istilah barədə belə deyilir: 

Nuş edüb, nişi fəraqi səbri qıl 

Bir gün ola vəsləti –  təbdil ilə asan fəraq. 

Qəm –  Məşuqunun   tələbi və ona qovuşmaq məqsədi ilə tam çalışması (himmət 

göstərməsi),  aşiqin məşuqə yolunda çəkdiyi sıxıntılar.(Göyüşov,56) 

Kişvəri qaçmaz qəmindən necə kim, var canı kim 

Yüz çevirməz ləşkəri sultanidən ehsan görüb ( Kişvəri,3b) 

Bu beytdə Kişvəri  qəm rəmzindən istifadə etmişdir. Onun fikrincə nə qədər ki, canında 

taqət var, aşiq olan kəs sevdiyinin qəmindən qaçmamalıdır. Çünki qəm aşiqə Allahın ehsanıdır. 

                         Bana dərdün gərək, dərman gərəkməz 

                        Tənümdə səndən özgə can gərəkməz. (Rövşəni,292) 

Vəsl/Vüsal.  Həqiqətə – Allaha qovuşmaqdır. Eşq məqamını seçən aşiq yalnız vüsal 

barədə düşünür. Vüsal haqqa çatma məqamı olub,  vəhdətə qovuşmaqdır, yəni ruhən və qəlbən 

haqqla birlikdə olmaqdır. (142.512;32.49, 151.786) 

                                 Ey gülüstani – aşiqan, vəslün bana gülzar imiş, 

    Nəqşi – fəraqün canə saçıldı, bildim xar imiş.(Gülşəni, 199)  

Gülşəni vəsl – fəraq qarşılaşdırılmasından istifadə edib vüsalı gülzara, ayrılığı isə 

tikana bənzətmişdir. 

                               Yaxdı Həqiqini qəmi eşqin fəraq ilə,  

                               Vəslindən ayrı çarəvü  tədbir bilməzəm. (Həqiqi, 67) 

   Eşqin qəmi Həqiqini ayrılq ilə yandırdı. Bu dərdin sənin vüsalına qovuşmaqdan başqa 

çarəsi yoxdur. Çünki eşqə düşən aşiq əvvəl adımından vüsal  əbədiyyət haqqında düşünməlidir. 

   Qılmasın Ruzi – vüsalda cənnəti vəslin mənə  

   Dünyəvü üqbadə səndən özgə yar etmişəm . (Həqiqi,68) 

 Bu  beytdən şairin ruzi-vüsal rəmzindən istifadə edərək sufilərin yalnız yaradanın 

sevgisi ilə yaşamaq ideyası ilə həmfikir olduğu oxunur. Şair Yaradana oqədər sadiqdir ki, əgər 

hər iki dünyada səndən özgə yarım olubsa, vüsal günü cənnəti vəslin mənə qismət olmasın 
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deyir. Həqiqi gözəl, incə, poetik dillə “cənnəti-vəsl” kəlməsini işlədərək daha bir fikri 

vurğulayır: Allahı vüsalına yalnız bu dunyada xeyir əməl törətməklə, onu sevib aşiqi – sadiq 

olmaqla cənnətdə qovuşmaq olar. Başqa bir beytlə şair bu fikri belə ifadə edir: 

             Cənnəti – vəsli – dilbəri gəl tələb et ilahidən  

       Cənbnətə vasıl olmayan irməz anın vüsalinə. (Həqiqi,88) 

              Təcəlli  Ariflərin qəlbinə doğan batini işıqlanma və Tanrı nuru. Həmin anda arif haqqı 

qərb aynasında olan basirət gözü batini görümü ilə aşkar edər və görər.   

      Sən müshəfi – həyatı yazdıqda dəsti – qüdrət, 

                           Yüzün səhifəsində nəqş etdi yeddi ayət  (Həbibi,374) 

 Qüdrət əli həyat kitabını yazdıqda, yəni,  səni yaratdıqda üzünün səhifəsində yeddi ayə 

nəqş etdi. Həbibi hürufi dünyagörüşünə uyğun tərzdə fikir yürüdərək,  insan üzünü Quranın 

“fatihə” surəsi ilə müqayisə edir. 

 Xəlili yaradıcılığında Allahın hər yerdə və hər şeydə təzxahür etməsi belə ifadə 

edilmişdir.                               

Kim eylər həqqi hər şeydə təmaşa 

Görür nəqşində nəqqaşini peyda. (Xəlili,114) 

Mey ilahi eşqə işarədir. Eşqin qələbə çalması, həyəcanı və coşqusu kimi anlaşılır. 

Haqqı xatırlamaqla arifinqəlbində yaranan və onu məst edən zövq olub, eşqin rəmzi, haqqın 

çeşidli təccəlisinə işarədir.(Uludağ S,333; Göyüşov,117) 

Dədə Ömərə görə, insan ayıq gəzməməli,ilahi meyin təsiri ilə hər zaman məst 

olmalıdır. 

            Gəzmə ayıq, sərxoşü mədhuş gəz, 

            Nuş edübən xub meyi xoşgüvar.(Rövşəni, 101a) 

Meyxana (xarabat). Piri – mürşidin xanəgahı, ilahi vəslə qovuşmaq arzusunda  

olan saliklərin məskəni, meyxana qulun eşq və şövq ilə allahına minacat yeridir. 

Xərabat dedikdə, dostların söhbət məclisi, kamili – mürşidün  qəlbi, arifin ilahi 

eşq, şövq və mərifətlə dolu qəlbinə işarə edilir. (Uludağ S,333) 

           Rövşəninin qəzəllərində bu rəmzin “xərabat”, “meyxana” formasında işlənmərək,sufi 

xanəgahı kimi anlaşılmasının şahidi oluruq. 

                           

                             Xərabatın içində məstü – heyran,  

Xuraman gəşt edib, içəm müdami. 

 

                             Olam dürdikeşi meyxanəyi – eşq 

Çəkəm zahid gözünə cami. (Rövşəni, 400) 
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Pir (şeyx, mürşid,) –  Haqq yolunun salikinə Tanrı həqiqətlərini dərk etmək üçün 

vasitəçi.  

Dədə ümər Rövşəni haqq yolunun saliklərinə bir şeyx olaraq öz tövsiyəsini 

edir.Müridlərinə mürşidin hörmətə layiq olduğunu aşılayır:      

                            Saqın qədh etməgil pirin əlindən gəlsə mədh eylə, 

                             Ki, pirin hər ki, qədh eylər mürid ikən mərid olur. (Rövşəni, 366) 

   Vəhdəti – vücud varlığın mahiyyəti və ya başlanğıcı haqqında nəzəriyyədir. 

(Fərhənge- estelahati-erfani,78).  Allahdan başqa varlıq olmadığını dərk etmək, salikin gerçək 

varlığın Haqqın varlığından ibarət olduğunu, Haqq və onun təcəllilərindən başqa, heç bir şeyin 

həqiqi varlıq olmadığını bilməsi. Ancaq vəhdəti – vücud əhli bu bilgiyə nəzəri olaraq deyil, 

yaşayaraq və mənəvi təcrübə ilə çatır. (Uludağ,507) İbn Ərəbinin təbirincə deyilsə, “vəhdət – 

vücud” Tanrını hər şeydə və hər yerdə görmək və sonda ona qayıtmaq üçün özünü saf saxlamaq 

deməkdir. Seyid Yəhya Bakuvi “Rümuz – əl – işarət” əsərində “Vəhdəti – vücud” haqqında 

belə bir fikir irəli sürür: “Nə deyim ki,  hər şey özüdür (həme ust) Əvvəl və axır dönən  iki 

nöqtədir. Vücudun hər iki dairəsi dönər. Varlığın əvvəli yoxdur, yoxluq onda görülməz. Onun 

zatının pərdəsi onun sifətidir. Onun sifətinin pərdəsi onun əfalıdır”. (Bakuvi,12) “Vəhdəti – 

vücud” fəlsəfəsinə görə ruh əvvəl yaranmışdır. Ruhun maddəsi olmur. Yalnız insan bədənində 

bərqərar olduqdan sonra ruh xassə kəsb edir və hər bir bəşərin də öz ruhi xüsusiyyətləri olur.                 

Vəhdətin camindən olmuş kəsrət əsrip sərbəsər, 

Qalmayub ayıq nə isə oluban yekbar məst. (Gülşəni, 25) 

Gülşəni bütün yaradılışın ilahi eşqin təsiri ilə sərxoş olduğu fikrini nəzərə çatdırmaq 

üçün vəhdət rəmzindən istifadə etmişdir. 

             Darül – xülud imiş səri – kuyin həqiqəti, 

    Hər guşə vəhdət əhlinə bir mülki – din imiş. (Həqiqi,43) 

Yaradanın hüzurunun həqiqəti daimi məskən imiş.  Hər yer vəhdət əhlinə bir din 

mülkü imiş.  – bunu deməklə şair bu dünyanın fani, o biri dünyanın – haqq dərgahının əbədi 

olduğunu təbliğ edir. Sufizmdə vəhdət əhli Allahın varlığını öz varlığında dərk edən  şəxsdir. 

Bunu dərk edənlər üçün bu dünyanın hər bucağı dinini qorumaq, özünü vəhdətə saf, pak 

çatdırmaq üçün bir ibadədgahdır. 

 Təhlil olunan sufi rəmzlərindən başqa XV əsr poeziyasında kəsrət, div, saqi, zikr, 

sidq/sadiqlik, dost, dərd, mürid,dərviş ədəm/yoxluq, nəfs, zülf, miskin,  hu, büt, zünnar, gəda, 

abdal, viranə, əjdaha, bəqa – fəna,  mütrib,  bülbül, talib, arif, şəm, simurq, qaş, div, səma kimi 

təsəvvüf terminlərinə də rast gəlinir. 
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NOVRUZ DƏYƏRLƏRİ  AZƏRBAYCANÇILIQ İDEOLOGIYASININ TƏRKİB 

HİSSƏSİ KİMİ 

 

Mehriban Sərdarova Nagı qızı 

ADPU-nun Doktorantı, Elmi Işçi 

 

Hər bir xalqın  ümumbəşəri mədəniyyət tarixində bir özəlliyyi də onun adət-ənənələri, ayin və 

ritualları, milli bayramlarıdır. Məhz bu dəyəri  onun milli kimliyinin aydınlaşmasında bir 

amildir. Azərbaycan xalqının tarix boyu yaranmış və ənənəyə çevrilmiş bayramları içərisində 

millətimiz üçün, xalqımız üçün, hər bir azərbaycanlı üçün ən əziz, ən doğma, ən sevimli bayram 

Novruz bayramıdır. Məlumdur ki, Novruz bayramının qədim tarixi vardır və onun tarixi elə 

dərin köklərə gedib çıxır ki, burda xalqın, millətin təfəkkürünün ən dərin qatları öz əksini tapir, 

bu səbəbdəndir ki, Novruz bayramına bir xalq olaraq istilaya uğradığımız dövrlərdə həmişə 

qorxu ilə yanaşılmış və hər cəhdlə unudulması üçün maneələr qoyulmuşdur. Bu münasibət 

Dədə Qorqud boylarının birində, eləcə digər folklor materiallarında özünü göstərir. Bu günə ən 

yaxın dövrlərə nəzərən Novruz bayramının tarixini üç əsas mərhələyə bölməli olsaq, belə bir 

mənzərə alınar: sovətəqədərki dövrü, sovet dövrü, müstəqillik dövrü. Məhz milli yaddaş 

olduğu, milli dövlətçilik əlamətlərini, türkçülük ideyalarını özündə ehtiva etdiyindəndir ki, bizə 

məlum olan yaxın tarixdə sovet dövrü Novruz bayramının həyatında siyasi repressiya dövrü 

kimi xarakterizə oluna bilər. Müstəqillik dövründə Novruz bayramının həyatında öz xarakterinə 

uyğun olaraq bir dirçəliş, intibah dövrü yarandı ki, bu da milli dövlətçiliyimizin ideoloji 

əsaslarını müəyyənləşdirən ümummili liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Nəzərə alsaq 

ki, müstəqil dövlətçiliyimizin tarixi Heydər Əliyevin son yarım əsrdəki milli dövlət quruculuğu 

fəaliyyəti ilə bağlıdır, onun zəngin irsində Novruz dəyərlərinin tədqiqi əslində dərin bir 

mövzudur.Çünki bu bayramın azərbaycançılıq dəyərlərinin mühüm tərkib hissəsi kimi 

araşdırılması milli təhsil istiqaməti daşımasındadır. Heydər Əliyev irsində Novruz bayramı öz 

mahiyyətinə əsasən azərbaycançılıq dəyərlərinin mühüm tərkib hissəsi kimi   milli mənlik, 

birlik, həmrəylik, barış, türkçülük, türk xalqlarının birliyi, mənəvi-ruhi saflıq, müqəddəslik, 

sadəlik, nikbinlik, təbiətlə həmahənglik (milli fəlsəfi dünyagörüşü), tarixilik, müasirlik, 

demokratiklik, ümumbəşərilik ideyaları ilə xarakterizə olunur. Bununla belə, Heydər Əliyevə 

görə, Novruz bayramı ümumbəşəriliyin üzvi tərkib hissəsi olsa da,  özünün  bir bütöv halda öz 

ideya-məzmun, ifadə tərzinə görə məhz azərbaycanşılığa aid möhkəm tarixi əsaslardan doğan 

özünəməxsusluqlara malikdir. Bu dəyərin tarixindən, mahiyyətindən, yəni gecə və gündüz 

bərabərliyi, təbiətdən, elmi əsaslardan meydana gəldiyi, istənilən maneəyə baxmayaraq 

qorunması barədə tarixi keçmişindən, indiki dövründən, bir milli təfəkkür insanının həyat 

tərzindən bəhs edərək  “bu, azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının qəlbinin bayramıdır.” 

qənaətini irəli sürmüşdür. Onun fikirlərindən bu nəticəyə gəlmək olur ki,tarixi zamanlarda 

qadağa olunmasını da əsas səbəbi birgəliyə, yaddaş oyanmasına, milli birliyə, əzmə səbəb 

olacağı baxımından müstəmləkəçilik siyasətinə bağlı olmuşdur. Hələ sovet dövründən dilimizin 

qorunması, saflığı, dövlət dilinə çevrilməsi, dövlət rəhbərliyinə milli düşüncəli kadrların 

yetişdirilməsi və gətirilməsi, folklorun bir elm sahəsi kimi canlandırılması və  bu qəbildən 

həyata keçirilən onlarla  işlər bilvasitə Novruz dətərlərinin müstəqillik dövründə uenidən 

doğuluşuna, intibahına səbəb olmuşdur. Heç bir siyasi və iqtisadi məqsəd güdülmədən,  siyasi 

baxışlarından, siyasi dünyagörüşündən asılı olmayaraq hər kəsin bu dəyəri qoruması Heydər 

Əliyevə görə,  dostluq, həmrəylik, yüksək mənəviyyat tərzini özündə ehtiva edən dəyərdir. 

Heydər Əliyevə görə, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin arzusudur ki, ölkəmizdə milli 

həmrəylik, vətəndaş həmrəyliyi, birliyi olsun. Bu ali məqsədləri, ali fikirləri ulu babalarımız 
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bizə nəsihət ediblər və bu bayram yaranandan onun xüsusiyyətləri insanları həmişə dostluğa, 

həmrəyliyə, qarşılıqlı anlaşmaya dəvət edibdir.Bu baxımdan həm də eyni zamanda Novruz 

tolerantlıq dəyərlərinin qoruyucusudur. Heydər Əliyevə görə, bayram əhval-ruhiyyəsi, təbiidir 

ki, bizim hamımıza nikbinlik verir, hamımızda nikbin əhval-ruhiyyə yaradır.Bu baxımdan 

Novruz gələcəyə nikbin baxışları özündə ehtiva edən dəyərdir.  

Açar sözlər: Novruz dəyərləri, azərbaycançılıq ideologiyası, Heydər Əliyev, milli yaddaş, milli 

dövlətçilik. 

 

 

Hər bir xalqın  ümumbəşəri mədəniyyət tarixində bir özəlliyyi də onun adət-ənənələri, 

ayin və ritualları, milli bayramlarıdır. Məhz bu dəyəri  onun milli kimliyinin aydınlaşmasında 

bir amildir.   

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təbirincə desək,hər bir xalq bir çox xüsusiyyətləri 

ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir ki, bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən 

böyüyü mədəniyyətdir. 

Bir xalq haqqında təsadüfi deyildir ki, ilk təsəvvür öncə onun mədəniyyətinin 

atributlaşmış bir komponenti ilə yaranır.  

Xalqların mənəvi simasının dəyərləndirilməsi Səlahəddin Xəlilova görə, iki yolla 

mümkündür. Birincisi, xalqın əxlaq ideallarının fərdi şüurları fəth etməsi, ikincisi xalqın aid 

olduğu cəmiyyətin öz strukturu, fəaliyyət prinsipləri, dövlət siyasətini yüksək mənəvi 

prinsiplərə uyğunlaşdırması və bununla vahid mənəvi sima əldə etməsi ilə. Başqa sözlə, xalqa 

məxsus mənəvi idealın sabit şəkildə təcəssüm etdirilməsi fərdi ruhların əxlaqi ideallarının 

cəmiyyətin mənəvi siması kimi formalaşdırılması şəraitində mümkündür. 

Milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını belə bir konseptual əsasa malik mədəniyyət təşkil 

edir. 

Hər xalqın tarix boyu bu əsasda yaranmış və ənənəyə çevrilmiş bayramları vardır ki, 

bunların bir qismi dövlət bayramları, bir qismi xalq, din bayramlarıdır.  

Azərbaycan xalqının tarix boyu yaranmış və ənənəyə çevrilmiş bayramları içərisində 

millətimiz üçün, xalqımız üçün, hər bir azərbaycanlı üçün ən əziz, ən doğma, ən sevimli bayram 

Novruz bayramıdır. 

Məlumdur ki, Novruz bayramının qədim tarixi vardır və onun tarixi elə dərin köklərə 

gedib çıxır ki, burda xalqın, millətin təfəkkürünün ən dərin qatları öz əksini tapir, bu 

səbəbdəndir ki, Novruz bayramına bir xalq olaraq istilaya uğradığımız dövrlərdə həmişə qorxu 

ilə yanaşılmış və hər cəhdlə unudulması üçün maneələr qoyulmuşdur. Bu münasibət Dədə 

Qorqud boylarının birində, eləcə digər folklor materiallarında özünü göstərir. 

Bu günə ən yaxın dövrlərə nəzərən Novruz bayramının tarixini üç əsas mərhələyə bölməli 

olsaq, belə bir mənzərə alınar: sovətəqədərki dövrü, sovet dövrü, müstəqillik dövrü. 

Məhz milli yaddaş olduğu, milli dövlətçilik əlamətlərini, türkçülük ideyalarını özündə 

ehtiva etdiyindəndir ki, bizə məlum olan yaxın tarixdə sovet dövrü Novruz bayramının 

həyatında siyasi repressiya dövrü kimi xarakterizə oluna bilər. Novruz bayramının, xalqımızın 
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ana kitabı olan Dədə Qorqudla, digər mənəvi abidələrimizlə birgə ağır repressiyaya 

məruzluğunun kökündə ondan qorxmaqları, ehtiyat etməkləri dururdu. Deməli, mədəniyyət 

böyük gücdür. 

Müstəqillik dövründə Novruz bayramının həyatında öz xarakterinə uyğun olaraq bir 

dirçəliş, intibah dövrü yarandı ki, bu da milli dövlətçiliyimizin ideoloji əsaslarını 

müəyyənləşdirən ümummili liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Nəzərə alsaq ki, müstəqil dövlətçiliyimizin tarixi Heydər Əliyevin son yarım əsrdəki milli 

dövlət quruculuğu fəaliyyəti ilə bağlıdır, onun zəngin irsində Novruz dəyərlərinin tədqiqi 

əslində dərin bir mövzudur.Çünki bu bayramın azərbaycançılıq dəyərlərinin mühüm tərkib 

hissəsi kimi araşdırılması milli təhsil istiqaməti daşımasındadır. 

Heydər Əliyev irsində Novruz bayramı öz mahiyyətinə əsasən azərbaycançılıq 

dəyərlərinin mühüm tərkib hissəsi kimi   milli mənlik, birlik, həmrəylik, barış, türkçülük, türk 

xalqlarının birliyi, mənəvi-ruhi saflıq, müqəddəslik, sadəlik, nikbinlik, təbiətlə həmahənglik 

(milli fəlsəfi dünyagörüşü), tarixilik, müasirlik, demokratiklik, ümumbəşərilik ideyaları ilə 

xarakterizə olunur. 

Bununla belə, Heydər Əliyevə görə, Novruz bayramı ümumbəşəriliyin üzvi tərkib hissəsi 

olsa da,  özünün  bir bütöv halda öz ideya-məzmun, ifadə tərzinə görə məhz azərbaycançılığa 

aid möhkəm tarixi əsaslardan doğan özünəməxsusluqlara malikdir. 

Hələ sovet dövründən dilimizin qorunması, saflığı, dövlət dilinə çevrilməsi, dövlət 

rəhbərliyinə milli düşüncəli kadrların yetişdirilməsi və gətirilməsi, folklorun bir elm sahəsi kimi 

canlandırılması və  bu qəbildən həyata keçirilən onlarla  işlər bilvasitə Novruz dətərlərinin 

müstəqillik dövründə yenidən doğuluşuna, intibahına səbəb olmuşdur. 

Sovet dövründə din dövlət səviyyəsində qadağan olunduğu üçün Novruz bayramının 

üzərinə “dini bayram” damğası vurub qeyd olunmasına sərt qadağa qoymaq daha rahat idi və 

aparılan məqsədyönlü siyasət bu dəyərləri gözdən salmağa, dünyagörüşündən təmizlənməyə 

xidmət edirdi. Amma görünür, unudulurdu ki, siyasi güclə yönləndirilən istənilən dünyagörüşü 

milli ruha, milli düşüncəyə yenilir. Təbii ki unudulmurdu, əks təqdirdə on minlərlə milli 

düşüncəli aydınların qətliama, siyasi repressiyalara məruz qalması bu milli, tarixi ənənələrin 

ruhdan silinməsinə hesablanmışdı. Amma ruh isə insanın deyil, fövqəlbəşəri qüvvələrin 

ixtiyarındadır. S. Xəlilovun bir aforizmində deyildiyi kimi, əgər bircə şəxsin də qəlbində milli 

ruh yaşayırsa, deməli bu millət üçün ümidimizi kəsməməliyik. 

 Novruz bayramı uzun illərin fasiləsindən sonra 1969-cu ildə  Şıxəli Qurbanovun milli 

ruhu ilə respublikamızda yenidən dirçələrək dövlət səviyyəsində təntənə ilə qeyd edildi…Bu 

hadisə öləziməkdə olan yaddaşa yeni canlanma verdi. Doğrudur, hadisənin sonrakı inkişafı da 

tarixdən məlumdur, amma artıq bu cücərtinin sarsılmaz ağaca çevrilməsi prosesi 1969-cu ildən 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə başladı.Belə ki, milli tarixi yaddaşımızdakı bütün 

mədəniyyət sahələri kimi Novruz bayramı dövlətçilik mövqeyi kimi öz yeni inkişaf mərhələsinə 

qədəm qoydu. 

Unudulmaqda, yaddaşın bir küncünə sıxışdılmış, hər vəchlə üstü “ört-basdır” edilməyə 

çalışılan milli dəyər Heydər Əliyevin Sovet dövründə dilimizi yenidən canlandırması ilə 

yenidən doğuldu. Bu bir danılmaz faktdır ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
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rəsmiləşdirilməsi və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Uzaqgörən 

rəhbər çox yaxşı bilirdi ki, hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun 

dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının ən əsas, bəlkə də yeganə təminatçısıdır. Azərbaycan xalqının 

da ana dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir. Ana dilimiz xalqın keçdiyi 

bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamışdı. "Hər bir millətin dili 

onun üçün çox əzizdir. Bizim üçün Azərbaycan dili, Ana dilimiz həddindən artıq əzizdir. Çünki 

çox illər ana dilimiz, Azərbaycan dili həyatımızda geniş yer ala bilməmişdir. Amma buna 

baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı dilin qorunub saxlanmasında az da olsa öz xidmətini 

göstərmişdir.” Heydər Əliyevin təbirincə, bu xidmətin nəticəsi idi ki, milli ruhlu mədəniyyət 

nümunələri hər bir azərbaycanlının qəlbində dövlətçilik, azadlıq, milli təəssüb hisslərini oyatdı.  

Təsadüfi deyil ki, çox sonralar milli dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi ilə bağlı keçirilən 

Novruz tədbirlərinin birində Heydər Əliyev bu məqama toxunub Novruz bayramını qəlb 

bayramı kimi xarakterizə edəcəkdi: “Ona görə bu, azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının 

qəlbinin bayramıdır. Bu bayramı heç kəs əmrlə yaratmayıbdır. Onu da demək istəyirəm ki, 

zorla, əmrlə insanları hansısa bayramı keçirməyə məcbur etmək çətindir. Təbii ki, olubdur - 

bəzən xüsusi, siyasi məqsədlərlə - hamı bunu bayram edib. Amma Novruz bayramının fərqi 

ondan ibarətdir ki, bunun nə siyasi, nə də iqtisadi mənası var. Bu, ancaq bahar bayramıdır, 

təbiətin bizə bəxş etdiyi bayramdır, elmi əsaslardan irəliyə gələn bayramdır. Bu, 

azərbaycanlıların bayramıdır.” 

Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev öz dövlətçilik fəaliyyəti dövründə Novruz bayramı ilə bağlı 

müxtəlif tədbirlərdə, görüşlərdə çıxışında bu dəyərin tarixindən, mahiyyətindən, yəni gecə və 

gündüz bərabərliyi, təbiətdən, elmi əsaslardan meydana gəldiyi, istənilən maneəyə baxmayaraq 

qorunması barədə tarixi keçmişindən, indiki dövründən, bir milli təfəkkür insanının həyat 

tərzindən bəhs edərək  “bu, azərbaycanlıların, Azərbaycan xalqının qəlbinin bayramıdır.” 

qənaətini irəli sürmüşdür. 

Heydər Əliyevə görə,  Novruzu həm də milli birlik bayramıdır: “Novruz bizim ən qədim 

milli bayramımızdır. O, xalq bayramıdır. Xalqımız çoxəsrlik tarixində böyük sınaqlardan keçib. 

Tariximizin ağır, çətin dövrləri olubdur. İnsanlar ağır günlər, çətin illər yaşayıblar. Ancaq 

bunlara baxmayaraq, Novruz bayramını heç kəs heç vaxt unutmayıb. Əksinə, Novruz bayramı 

insanları, xalqımızı həmişə sevindirib, ən çətin anlarda, ən ağır günlərdə də onlarda xoş, nikbin 

əhval-ruhiyyə yaradıbdır.” 

Onun fikirlərindən bu nəticəyə gəlmək olur ki,tarixi zamanlarda qadağa olunmasını da 

əsas səbəbi birgəliyə, yaddaş oyanmasına, milli birliyə, əzmə səbəb olacağı baxımından 

müstəmləkəçilik siyasətinə bağlı olmuşdur. 

Heç bir siyasi və iqtisadi məqsəd güdülmədən,  siyasi baxışlarından, siyasi 

dünyagörüşündən asılı olmayaraq hər kəsin bu dəyəri qoruması Heydər Əliyevə görə,  dostluq, 

həmrəylik, yüksək mənəviyyat tərzini özündə ehtiva edən dəyərdir. 

Heydər Əliyevə görə, Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyətinin arzusudur ki, ölkəmizdə 

milli həmrəylik, vətəndaş həmrəyliyi, birliyi olsun. Bu ali məqsədləri, ali fikirləri ulu 

babalarımız bizə nəsihət ediblər və bu bayram yaranandan onun xüsusiyyətləri insanları həmişə 
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dostluğa, həmrəyliyə, qarşılıqlı anlaşmaya dəvət edibdir.Bu baxımdan həm də eyni zamanda 

Novruz tolerantlıq dəyərlərinin qoruyucusudur. 

Heydər Əliyevə görə, bayram əhval-ruhiyyəsi, təbiidir ki, bizim hamımıza nikbinlik verir, 

hamımızda nikbin əhval-ruhiyyə yaradır.Bu baxımdan Novruz gələcəyə nikbin baxışları 

özündə ehtiva edən dəyərdir.  

Heydər Əliyev dövlət bayramı kimi Novruz bayramına dövlətçilik, azərbaycançılıq 

statusu verdi. Novruzun milli taleyimizdəki yerini, ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl 

yadigar olduğunu, müstəqillik əldə etmiş gənc Azərbaycan Respublikasının dövlət 

quruculuğundakı məqamını, bir xalq, millət və dövlət kimi milli dirçəlişimizdəki rolunu yüksək 

dəyərləndirən Heydər Əliyev Novruz bayramının ölkəmizdə yüksək əhval-ruhiyyədə qeyd 

olunması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirməklə Novruzun taleyini Vətənin taleyi ilə 

eyniləşdirmişdir. O bildirirdi ki, indi Novruz Azərbaycanın dövlət bayramıdır. Lakin bu, digər 

dövlət bayramlarından ona görə seçilir ki, Novruz təbiətdən gəlmiş bayramdır, eyni zamanda 

özünün maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insan onu qeyd edir. İnsanlarda xoş 

duyğular yaradan, onların yaşamaq, yaratmaq həvəsini gücləndirən bu bayrama ulu öndərimiz 

yüksək dəyər verirdi: “Ürəklərdə saf duyğuların oyanması, insanlar arasında səmimiyyət, 

mehribanlıq və qarşılıqlı tellərin möhkəmlənməsi, kin-küdurətin aradan qaldırılması, 

cəmiyyətdə qarşılıqlı xoş münasibətlərin bərqərar olması Novruzun əsrlərin süzgəcindən 

keçərək formalaşmış gözəl ənənələridir”. 

Dahi lider həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən Novruz bayramını dövlətçiliyin mühüm 

cəhətlərindən olan əmin-amanlıq, sabitlik, demokratikliyin rəmzi kimi də təqdim edir. Onun 

bayram şənliklərində iştirakı, Kosa ilə yumurta döyüşdürməsi, Bahar qızla etdiyi söhbətlər 

Novruz tədbirlərini daha da şənləndirir, insanların sevincinə səbəb olurdu. Dahi rəhbər deyirdi: 

“Bu bayram əmin-amanlığın, sabitliyin rəmzidir. Bu bayram ölkədə gedən hüquqi, dünyəvi, 

sivil dövlət quruculuğunun rəmzidir. Bu bayram insan haqlarına, hüquqlarına olan yüksək 

hörmət və qayğının rəmzidir. Novruz onu göstərir ki, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi dönməz 

amil olubdur, müstəqilliyimiz möhkəmlənir, inkişaf edir. Şənliklər onu sübut edir ki, daxili 

ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olubdur. İnsanlar ağır əziyyətlərdən, daxili toqquşmalardan, 

ədavətdən, ziddiyyətlərdən xilas olub rahat yaşayır, gələcəyə inamla baxırlar”. 

Novruz bayramı, Heydər Əliyevə görə, ideoloji bütövləşmənin qarantıdır. Müxtəlif 

vaxtlarda xarici səfərlərində həmvətənlərimiz, soydaşlarımız ilə görüşlərində, dünya 

azərbaycanlılarının ölkədaxili keçirilən qurultaylarında, diplomotik korpus nümayəndələri ilə 

görüşlərində bu məqamı vurğulamışdır: "Xalqları dil qədər, milli-mənəvi ənənələr qədər, 

dəyərlər qədər birləşdirən başqa bir vasitə yoxdur. Biz bu vasitədən daim istifadə etməliyik. 

Xüsusən, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar. Ona görə də mən arzu edərdim ki, hər bir 

ölkədə Azərbaycan icmasında azərbaycanlılar həmrəy olsunlar, bir-birinə dayaq olsunlar, bir-

birinə yardım etsinlər, bir-birinin dərdinə yansınlar və bizim milli adət-ənənələrimizi, milli 

dəyərlərimizi birlikdə gözləsinlər, milli bayramlarımızı qeyd etsinlər". 

Təsadüfi deyildir ki, bu gün bu ənənə milli diplomatiyamızada ən təsirli mədəniyyət 

yayıcılarımızdan biri kimi çıxış edir. 
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Yekun olaraq, Novruz bayramını  milli ideologiyamızın , azərbaycançılıq ideologiyasının 

ana sütunu kimi əbədiləşdirən, onu birləşmə formulu kimi səciyyələndirən ümummilli lider 

Heydər Əliyevə görə, çox qədim tarixə malik, əcdadlarımızın bizə töhfəsi,mirası, böyük mənəvi 

gücə malik olan Novruz bayramı ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub, 

Azərbaycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır. 

Buna görə, hər birimiz Novruz bayramına dövlətin verdiyi dəyər və önəmi doğru-düzgün 

qiymətləndirməli, ona milli dövlət quruculuğumuzda hər bir vətəndaşın yaxından iştirakı üçün 

verilmiş milli quruculuq töhfəsi kimi yanaşmalı, həm də onu əməlimizdə, ruhumuzda bütün 

prinsipləri etibarilə yaşatmalıyıq. Çünki azərbaycançılıq dəyərlərinin  öyrənilməsində, 

qorunmasında gələcək nəslə ötürülməsində Novruzun rolu olduqca əhəmiyyətli və əvəzsizdir. 

Bu tövsiyə bu gün dövlətçilik müstəvisində ən yüksək səviyyədə eşidilməkdədir. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ulu öndərin layiqli varisi kimi Novruzu milli 

identikliyimiz kimi dəyərləndirir, onun azərbaycançılıqda müstəsna yerini qoruyur . 

Qloballaşmanın yüksək nailiyyətlərə, mütərəqqi dəyişikliklərə yol açsamasına rağmən  

tarixi-mədəni irsə, əxlaqi-mənəvi dəyərlərə müəyyən təhlükə yaratmasını hər zaman soykökə 

qayıdış, milli özünüdərklə aradan qaldırılmasına böyük əhəmiyyət verir. 

Tarixən formalaşmış ali mənəvi-əxlaqi meyarları, pak və sağlam niyyətləri 

azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi qoruyaraq  cəmiyyətimizin pozitiv ruhda 

inkişafında, genetik yaddaşın, tarixi kimliyin, milli irs və özünəməxsusluqların gələcək 

nəsillərə ötürülməsi  kimi çətin missiyanın həyata keçirilməsində Novruzun böyük gücünə 

inanır: “Harada yaşamasından asılı olmayaraq, bu bahar bayramını bütün azərbaycanlılar dərin 

məhəbbət və ehtiramla qeyd edirlər. Qoy onların bu hissləri dünya azərbaycanlılarının doğma 

Vətənə, ana dilinə və el-obalarına əbədi bağlılıqlarını daha da gücləndirsin”. 
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Azerbaycan Ve Dunya Edebiyyatı Bölümü 

 

ÖZƏT 

Azərbaycan klassik publisistikası mövzu dairəsi, tematikası etibarilə həmişə 

maarifçiliyə, xalqın özünüdərk proseslərinin güclənməsinə xidmət etmişdir. Publisistlər sözün 

təsir qüvvəsinin güclü olması naminə ədəbi yaradıcılığın bütün növlərinə peşəkarcasına 

müraciət etmiş, onlardan səxavətlə faydalanmışlar. Bədii detalların təqdimatı, inandırıcı faktlar 

ortaya qoymaq, üslubu mükəmməlləşdirən stilistika, janr əlvanlığı, leksikon elementləri 

baxımından zənginlik Azərbaycan publisistikasının sənətkarlıq imkanlarını özündə ehtiva edir.  

XIX əsrin ortalarında M.F.Axundzadə ilə başlayan, N.Vəzirovla davam edən və XX 

əsrin başlanğıcında Y.V.Çəmənzəminli, C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyli, M.S.Ordubadi, 

Ə.Haqverdiyev və b. tərəfindən uğurla davam etdirilən yazıçı publisistikası xalqın milli 

oyanışına bilavasitə təsir göstərmişdir. Belə ki, Ü.Hacıbəyli və M.S.Ordubadinin publisistik 

qələmində hadisə və faktlara dair canlı reportajları xatırladan üslub xüsusilə maraq doğurur. 

Ötən yüzilliyin başlanğıcında söz sənətkarları publisistikanı ədəbi-ictimai fikrin əsas 

ifadə vasitəsinə çevirməklə eyni zamanda Azərbaycan poetik düşüncəsini çeşidli boyalarla 

zənginləşdirmiş, bu yaradıcılıq xəttinə yeni janrlar əlavə etmişlər.  

O baxımdan XX əsrin ilk satirik dərgisi “Molla Nəsrəddin” ictimai mübarizəsini məhz 

bu yolla aparırdı. Jurnalda satirik publisistikanın felyeton və pamflet janrlarından sıx şəkildə 

istifadə olunurdu. Qeyd edək ki, “Molla Nəsrəddin”in publisistikası yalnız ənənəvi janrlarda 

olan əsərlərdən ibarət deyildi. Dövrün kəskin ictimai-siyasi hadisələrini əks etdirən digər 

publisistika nümunələrinə də jurnalın səhifələrində hərtərəfli yer ayrılırdı. Satirik xəbərlər, 

satirik mətbuat icmalları, satirik kitab resenziyalar, satirik məktublar bu cəhətdən xarakterik 

sayıla bilər.  

Ümumiyyətlə, “Molla Nəsrəddin” məktəbinin nümayəndələri məlumatlı, analitik və 

bədii publisistikaya yaradıcılıqda eyni dərəcədə məharətlə yer verirdilər. Jurnalda 

publisistikanın ən kiçik janrı xəbər idi. Bununla yanaşı, “Bilməli xəbərlər”, “Ticarət və ekonomi 

xəbərləri”, “Qafqaz xəbərləri”, “Poçt qutusu”, “Elan” və s. rubrikalar altında dərc edilən yazılar 

bu xüsusda daha diqqətçəkəndir. 

Yeri gəlmişkən, publisistikanın müasirlik və təsirlilik kimi xüsusiyyətləri, irəli sürülmüş 

hər hansı fikrə qarşı oxucularda maraq oyadır, emosionallığı gücləndirir. “Molla Nəsrəddin”in 

publisistikası da qeyd edilən cəhətlərə söykənirdi.  

Açar sözlər: publisistika, sənətkarlıq, mövzu, üslub, yaradıcılıq 

Anahtar kelimeler: gazetecilik, işçilik, tema, stil, yaratıcılık 

 

 

ABSTRACT  

Azerbaijan's classical journalism has always served the enlightenment and the 

strengthening of the people's self-awareness processes in terms of scope and themes. Publicists 
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have professionally appealed to all forms of literary creation in order to have a strong influence 

on the word, and have benefited from them generously. The presentation of artistic details, the 

presentation of convincing facts, the richness in terms of stylistics, genre diversity, lexical 

elements that perfect the style include the artistic potential of Azerbaijani journalism. 

It started with M.F.Akhundzadeh in the middle of XIX century, continued with 

N.Vazirov and at the beginning of XX century Y.V.Chamanzaminli, J.Mammadguluzadeh, 

U.Hajibeyli, M.S.Ordubadi, A.Hagverdiyev and others. The writer's journalism, which was 

successfully continued by, had a direct impact on the national awakening of the people. Thus, 

the style reminiscent of live reports on events and facts in the journalistic pen of U.Hajibeyli 

and M.S.Ordubadi is of particular interest. 

At the beginning of the last century, word artists turned journalism into the main means 

of expression of literary and social thought, and at the same time enriched the poetic thought of 

Azerbaijan with a variety of colors, adding new genres to this line of creativity. 

From that point of view, the first satirical magazine of the 20th century, Molla 

Nasreddin, conducted its public struggle in this way. The magazine made extensive use of the 

feuilleton and pamphlet genres of satirical journalism. It should be noted that the journalism of 

"Molla Nasreddin" did not consist only of works in traditional genres. Other examples of 

journalism reflecting the sharp socio-political events of the period were also included in the 

pages of the magazine. Satirical news, satirical press reviews, satirical book reviews, satirical 

letters can be considered characteristic in this regard. 

In general, the representatives of the "Molla Nasreddin" school were equally skilled in 

informative, analytical and artistic journalism. The smallest genre of journalism in the magazine 

was news. In addition, "News to know", "Trade and economy news", "Caucasus news", 

"Mailbox", "Advertisement" and others. The articles published under the headings are more 

noteworthy in this regard. 

By the way, the features of journalism, such as modernity and effectiveness, arouse the 

readers' interest in any idea put forward, and strengthen the emotionality. The publicism of 

"Molla Nasreddin" was also based on the above-mentioned features. 

Keywords: journalism, craftsmanship, theme, style, creativity 

 

GİRİŞ 

Modernite, mücadele ruhu, eleştirel analiz ve mevcut olayların araştırılması gibi tür 

özellikleri, kurgu tarihinde yaratılan yaratıcı örneklere yansıdı. Bu açıdan Azerbaycan 

gazeteciliğinde önceki yüzyıllardan bu yana mektuplar, seyahatnameler, yorumlar, makaleler 

vb. bu tür görüntüler oluşturuldu. 

Gazeteciliğin sosyo-politik sorunların ana ifade aracı olduğu bilinmektedir. Konuya bu 

bağlamda yaklaşırken, Azerbaycan gazeteciliğinin yeni bir gelişim döneminin XIX yüzyılın ilk 

yarısında başladığını belirtebiliriz. Böylece Aydınlanma sırasında ortaya çıkan gazetecilik 

örneklerinde, eleştiri ve hiciv yoluyla toplumu yeniden biçimlendirme yönteminin daha yaygın 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu arada, XX.yüzyıl Azerbaycan gazeteciliğinin ifade ve fikirleri, XIX.yüzyıl sanatsal 

düşünce örnekleri temelinde geliştirildi. Mirza Fatali Akhundzade'nin bu yöndeki hizmetleri 

tartışılmaz ve gazeteciliğinin sosyo-politik özü ayrı çalışmaların konusu oldu. Sosyo-politik 

www.iksadkongre.org Sayfa 484 Tam Metin Kitabı



 
3. ULUSLARARASI NEVRUZ, KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ 

18-22 MART 2020, BAKÜ/ AZERBAYCAN 

 
 

fikirleri insanlara kısa sürede ve açık bir şekilde aktarabilecek böyle sanatsal ifade araçları 

vardır. Mirza Fatali Akhundzadeh'e göre gazetecilik bu yönde en başarılı yaratıcılık biçimiydi. 

M.F.Akhundzade'nin çalışmalarında gazeteciliğin çeşitli ifade yöntemleri kullanıldı. 

Çok sayıda epistolar, edebi, tarihi, felsefi ve diğer eserleri yazdı. Bilimsel-teorik, yayıncı eserler 

yazdı ve Azerbaycan gazeteciliğine yeni özellikler getirdi. 

M.F.Akhundzade'nin gazeteciliğinin çoğu mektup şeklindeydi ve yazarın kişisel 

yaşamındaki olayları kapsamıyorlardı, aksine önemli sosyo-politik fikirleri ifade ettiler. 

M.F.Akhundzade gazetecilik çalışmalarında düşünür, halkının ulusal kaderi ile ilgili konular 

hakkında ayrıntılı olarak konuştu ve çağdaşlarından birine bir mektup yazdı: 

"Şimdi vatanımızın özgürlüğü, halkımızın ilerlemesi ve mutluluğu için iyi işler 

yapalım" (Akhundov, 1962: 389). 

M.F.Akhundzade, çok yönlü yaratıcılığıyla Azerbaycan gazeteciliğinin yeni ufuklarını 

açtı. 1875 yılında yayınlanmaya başlayan Ekinçi gazetesinin sayfalarındakı yazılar, başlattığı 

sosyo-politik mücadelenin edebi ve sanatsal araçları hakkında yorum yapmamıza izin veriyor. 

Böylece, "Ekinçi" gazetesinde ilk kez, halkçı düzyazı ve şiir örnekleri bir sütun tarzında 

sunuldu. M.F.Akhundzade, Zeynalabdin Maragali, Abdurrahim Talibov, Hasan bey Zardabi, 

Necef bey Vazirov, Seyid Azim Şirvani ve diğerlerinin etkisi altında bu mücadeleye devam etti. 

Yirminci yüzyılın başlarındaki ilk Rus devriminden sonraki mevcut sosyo-politik 

koşullarda, Azerbaycan gazeteciliği "Molla Nasreddin" okulunun temsilcileri tarafından yeni 

biçimlerle zenginleştirildi. 

Molla Nasreddin dergisinin çok çeşitli kurgu örnekleri var. Bu, elbette, Azerbaycan 

edebiyatının ve sosyal düşüncenin gelişiminin özelliklerinden kaynaklandı. Dergi, parodinin 

yaygın olarak kullanıldığı feuilleton kurgu türüne odaklandı ve eski moda konuşma tarzı hiciv 

kahkahasının nesnesi olarak seçildi. 

Mollanasreddinçiler, sanat ve yayıncılık çalışmalarında Doğu edebiyatı ve sözlü 

folklorun zengin geleneklerini ustaca kullandı. Anlatım, tavsiye, bekçi gibi folklor türleri 

kalemlerinde tamamen yeni bir tür özellik kazanmıştır. 

"Molla Nasreddin" dergisindeki feuilletonlarda parodi türünden ustaca kullanılması, 

yazarların zamanın eksikliklerini daha belirgin bir şekilde aktarmalarına izin verdi. Mohammad 

Said Ordubadi'nin "anadilde mektup" sütunu bu açıdan karakteristiktir. Azerbaycan dilini 

Arapça-Farsça unsurlarla dolduran insanların tipik görüntüleri: 

"Sayın, müdiri-möhterem dergimizle ilgili haberleri uzun zaman önce duyurdunuz ve 

böyle iyi bir şeyin ortaya çıkmasına çok güldüm. Neredeyse öfkemi kaybettim, ama çok şey var 

diyorlar, bir benzetme var, diyorlar, bu gece uyuya kaldım ve garip bir rüya gördüm. Bu gece 

biraz uyudum. Musluğun geldiğini gördüm, dedim çocuğum, ne haber? Molla Nasreddin'i 

dövdüklerini söylediler” (“Molla Nasreddin”, 1910, № 10). 

Seyahat türünden "Molla Nasreddin" macmuasında da yaygın olarak kullanıldı. Hiciv 

seyahatnamelerin kendi tür özelliklerine sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Aslında 

seyahatnameler çok yönlüdür. 

Qazeteçilik seyahetname türünün XIX yüzyılın aydınlatıcılarının dikkatini çektiği 

bilinmektedir, M.F.Akhundzade, “Kemaluddovla mektuplar"ını sehayetname türünde yazdı. 

Zeynalabdin Maragayi'nin "İbrahim Bey'in Seyahatnamesi" nin yazılmasıyla, bu tür ifade 

araçları açısından zenginleştirildi. 
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Gazetecilik öyküsünün kökeni, önde gelen yazar Abdurrahim bey Hagverdiyev'in adıyla 

bağlantılıdır. 1907 tarihli "Molla Nasreddin" in 3. sayısından itibaren "Cehennem Mektupları", 

kısa bir süre sonra da "Mozalanbey'in seyahatnamesi" yayımlandı. Bu tür, olayların daha derin 

bir sanatsal analizini sağlama, çok çeşitli olayları yansıtma ve dergide güçlü bir konum kazanma 

ihtiyacından doğdu. 

Abdurrahim bey Hagverdiyev'in "Molla Nasreddin" dergisine yaptığı seyahetnamenin 

yeni unsurları "Mozalanbey'in seyahetnamesi"nda öne çıkıyor. Celil Mammadguluzade, 

mollanasreddinçi`lere aynı gazeteci formada çalışmalarını teklif etti. Zeynalabdin Maragayi'nin 

çalışmalarının “Mozalanbey'in seyahatnamesi” eseri üzerindeki etkisi açıktır. En önemlisi 

“A.Hagverdiyev'in yazdığı bölüm olayları ve gerçekleri ustaca tarif etti, üzerinde durulan 

konuların toplumsal önemi dikkate alındı. Hagverdiyev'in aksine, G. Şerifov ve S.Mumtaz'ın 

yazdığı bölümler genellikle sıradan günlük konuları kapsar ve sanatsal genelleme zayıftır. 

"Mozalanbey'in seyahatnamesinde, estetik ideal, halkın ulusal halk bilincini yükseltmek için 

vatanı ve insanları dini fanatizm zincirlerinden kurtarmak arzusuyla bağlantılıdır" (Ağayev, 

2008: 303). 

Geçen yüzyılın ilk yirmi yılında, Azerbaycan gazeteciliğinin fikirlerinin, içeriğinin ve 

sanatsal ifadesinin zenginliği basına geniş bir şekilde yansıdı. Genel olarak, ulusal gazeteciliğin 

kendi temaları ve sorunları olduğuna şüphe yoktur. Azerbaycan'ın bağımsızlığını korumak, 

ulusal bir ordu oluşturmak, Bolşeviklerin ve Denikin'in tehdidini ortadan kaldırmak, 

Karabağ'da Ermeniler tarafından yapılan savaşın alevlerini söndürmek vb. sorunlar zaman 

zaman gazeteciliğin odağı olmuştur. 

Bu açıdan, Azerbaycan gazeteciliğinin 1918-1920 yıllarındaki ana yönlerinden biri 

siyasi gazetecilikti. O yıllarda ulusal gazeteciliğin aktif temsilcileri M.A.Rasulzade, 

U.Hajibeyli, F.Agazade, M. Hadi, Y.V.Çamanzaminli, A.Muznib, A.Ziyadkhanov, 

M.Mahammadzade, Ş.Efendizade ve diğerleri idi. 

Ulusal gazeteciliğin aktif bir kürsüsü olan Azerbaycan gazetesi bu yönde ön plandaydı. 

Gazete, sosyo-politik makaleler, tartışmalar, sorular ve cevaplar, haberler ve incelemeler 

şeklinde makaleler yayınladı. "Azerbaycan" gazetesinin sayfalarında düzenli olarak yer alan tür 

gazetecilikle ilgili bir makaleydi. 

Gazetecilik mücadelesinin öncüsü olan "Azerbaycan" gazetesinin genel yayın editörü 

Uzeyir Hajibeyli'nin çalışmaları fikir ve tema bakımından zengindi ve tür ve biçim bakımından 

çeşitlilik gösteriyordu. "Azerbaycan" gazetesinde "İzlenimler" başlığı altında yayınlanan ve 

parlamentodaki olaylar hakkında yorum yapan "Rapor" türündeki gazetecilik yazıları bu açıdan 

tipiktir. 

SONUÇ 

Geçen yüzyılın başından bu yana sorun olarak var olan Karabağ sorunu, Uzeyir 

Hajibeyli'nin gazeteciliğinin ana teması olarak dikkat çekiyor. Zamanın sosyo-politik olaylarını 

sürekli takip eden ve onlara karşı tutumunu ifade eden yayıncı, gazetecilik yazılarında "Çarpık 

yol", "Karabağ hakkında", "Fitneler karşısında", "Aynı muameleyi bekliyoruz", "Kara tehdit", 

"Karabağ olayı" nı gördü. Ona yaklaşan trajediler hakkında gönülsüzce konuştu. 

Geçen yüzyılın başındaki siyasi, sanatsal ve felsefi gazetecilik, Azerbaycan'daki sosyo-

politik yaşamın karmaşık resmini ayrıntılı olarak yansıtmak için olağanüstü bir fırsata sahipti. 
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MÜASİR AZƏRBYCAN AİLƏSİNDƏ MİLLİ ADƏT – ƏNƏNƏLƏRİN 

TƏBLİĞİ 

Dr. Şəfiqə HƏSƏNOVA 

AMEA Fəlsəfə İnstitutunun 

“Sosial psixologiya” şöbəsinin doktorantı 

ÖZET 

Hər bir xalqın milli adət - ənənələri onun milli xüsusiyyətlərini, milli mentalitetini özündə 

yaşadaraq nəsildən – nəsilə ötürür ki, bunun da əsasında mənəvi dəyərlər sistemi formalaşır. 

Adət  və ənənələr bəşəriyyətin təkamül prosesini özündə əks etdirir və cəmiyyətin sosial, 

mənəvi, mədəni tərəqqisinin göstəricilərindən biridir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə adət - ənənələr 

də onun tələblərinə uyğun bəzi dəyişikliklərə uğrayır, təkmilləşir.  

Adət - ənənələri şərti olaraq üç qrupa bölmək olar: 1) cəmiyyətin özünün sosial, tarixi, 

vətənpərvərlik ənənələri ilə bağlıdır (xatirə günləri, rəsmi dövlət bayramları, tarixi bayramlar 

və s.) və təşkilatçılar dövlət orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir ;  2) istehsal ənənələri, 

adətləri, ayin və mərasimləri, əmək bayramları; 3) ailə və məişət adətləri, mərasimləri, 

ənənələri. 

Çoxəsrlik tarixə malik Azərbaycan xalqının da özünəməxsus zəngin milli – mənəvi 

dəyərlər sistemi, adət - ənənələri vardır. Milli adət - ənənələrimiz xalqımızın tarixi keçmişindən 

qaynaqlanaraq zamanla müəyyən dəyişikliklərə uğrasa da öz mənəvi dəyərini, ənənəviliyini, 

varisliyini itirməmiş və müasir dövrümüzədək yaşadılmışdır. Onlar xalqımızın milli – psixoloji 

xüsusiyyətlərinə söykəmişdir və dəyişməz qanunlarla idarə olunur ki, bu da cəmiyyətə 

bilavasitə  emosional təsirdir.  Milli bayramlarımız (Novruz), milli – dini bayramlarımız 

(Ramazan, Qurban), toy, yas mərasimləri adət - ənənələri, sağlam islam dininin ümumbəşəri 

hissləri təbliğ edən dəyərləri və s. bu gün də müasir Azərbaycan ailəsində böyüyən gənc nəslə 

aşılanır. Milli, saf əxlaqi ruhda tərbiyə olunan, öz milli – mənəvi dəyərlərini, adət - ənənələrini 

dərindən mənimsəyən sağlam düşüncəli gənclər, gələcəkdə cəmiyyət və dövlətin mənafeyi 

naminə çalışan, vətənpərvər vətəndaşlar olurlar.   

Bu tezisdə adət - ənənələr haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Azərbaycan xalqının 

milli adət ənənələri, xüsusilə Novruz, Ramazan, Qurban bayramları, toy şənlikləri, yas 
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mərasimlərinin adətləri ətraflı təhlil edilmişdir. Tezisdə həmçinin müasir Azərbaycan ailəsində 

milli adət - ənənələrin böyüyən gənc nəsilə öyrədilməsi və onların milli ruhda tərbiyə edilməsi 

məsələləri də qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: adət - ənənə, milli adət - ənənələr, bayramlar, mərasimlər, müasir 

azərbaycan ailəsi.  

 

ANNOTATİON 

Each nation's national customs - traditions are passed on from generation to generation, 

preserving its national peculiarities and national mentality, on which basis a system of moral 

values is formed.  Customs and traditions reflect the process of evolution of mankind and are 

one of the indicators of the social, spiritual and cultural progress of society. As society develops, 

customs - traditions, according to requirements, are subject to some changes. 

Traditions can be conditionally divided into three groups: 1) the social, historical, 

patriotic traditions of the society itself (memorial days, official public holidays, historical 

holidays, etc.) and the organizers are determined by the state bodies; 2) production traditions, 

customs, rituals and ceremonies, labor holidays; 3) family and household customs, rituals, 

traditions. 

The Azerbaijani people, with a long history, also have their own rich system of national 

and moral values and traditions. The national customs are based on the historical past of our 

people, have not changed their moral values, traditions, inheritance and have lived up to the 

present time. They are based on the national and psychological characteristics of our people 

and are governed by unchanging laws that have a direct emotional impact on society. Our 

national holidays (Novruz), our national and religious holidays (Ramadan, Sacrifice), 

weddings, funerals, customs, traditions, values that promote universal feelings of healthy Islam, 

etc. it is still growing today in a young generation growing up in the modern Azerbaijani family. 

Healthy-minded young people, who have been brought up in national, pure morals, deeply 

embedded in their national-moral values and traditions, become patriotic citizens, working for 

the benefit of society and the state in the future. 

This thesis provides an overview of tradition. The national traditions of the Azerbaijani 

people, especially Novruz, Ramadan, Sacrifice, weddings and funerals were analyzed in detail. 

The thesis also highlighted the issues of national traditions - the education and upbringing of 

the younger generation in the modern Azerbaijani family. 
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Hər bir xalqın həyatında  onun adət - ənənələri, milli – mənəvi dəyərləri vacib əhəmiyyətə 

malikdir. Adət - ənənələrin yaradıısı xalqdır. Milli adət - ənənələr tarixin bütün inkişaf 

mərhələlərində xalqın sosial, mədəni və ictimai tərəqqisinin əsas göstəricilərindən biri 

olmuşdur. Adət - ənənələrlə əxlaqi keyfiyyətlər arasında sıx əlaqə vardır, çünki hər bir ənənə 

müəyyən əxlaqi məna daşıyır və müəyyən qədər tərbiyəedici rol oynayır.  

Adət - ənənələri şərti olaraq üç qrupa bölmək olar: 1) cəmiyyətin özünün sosial, tarixi, 

vətənpərvərlik ənənələri ilə bağlı olan (xatirə günləri, rəsmi dövlət bayramları, tarixi bayramlar 

və s.); 2) istehsal ənənələri, adətləri, ayin və mərasimləri, əmək bayramları; 3) ailə və məişət 

adətləri, mərasimləri, ənənələri. ( 3. səh 39 ) 

Birinci qrup adət - ənənələr mahiyyətcə rəsmi olduğuna görə bu ənənlərlə zəngin 

bayramlar kütləviləşdirilmir. Belə bayram və ya mərasimlərə daha çox hakimiyyəti təmsil edən 

şəxslər, ictimai – siyasi birliklərin rəhbərləri, müxtəlif dövlət müəssissələrinin nümayəndələri 

dəvət edilir və təşkilatçılar dövlət orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilir ;   

İkinci qrup adət - ənənələr xalqın əməklə bağlı uğurlarını, əmək fəaliyyəti prosesini, tarixi 

ənənələrini özündə əks etdirdiyinə görə daimi “yaşamaq hüququ”nu demək olar ki, 

əbədiləşdirmişdir. Əmək bayramlarına xas olan ənənələr – mahnılar, tamaşalar, məzhəkəli 

oyunlar və s. xalqın milii – estetik düşüncə tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

Üçüncü qrup adət - ənənələrin içərisində toy mərasimləri milli dəyərlərin tərənnümçüsü 

kimi mühüm rol oynayır. Toy mərasimləri hər bir xalqın milli – etnik davranış normalarını, ailə 

- məişət etikasını, ailə dəyərlərini varislik baxımından yaşatmaqla bərabər onun bədii – estetik 

yaradıcılığının mənbəyi kimi də vacib əhəmiyyətə malikdir.  

 Cəmiyyət inkişaf etdikcə adət - ənənələr də onun tələblərinə uyğun olaraq müəyyən 

dərəcədə dəyişikliyə uğrayır, təkmilləşmir və inteqrasiya edir. Qədim tarixə malik Azərbaycan 

xalqının milli adət - ənənələri də həm öz tarixiliyini, milliliyini qoruyub saxlamış, həm də bu 

günümüzün tələblərinə uyğun olaraq müəyən dərəcədə dəyişmişdir. Yaranan dəyişikliklər tarixi 

adət - ənənlərimizin varisi kimi təşəkkül tapmışdır. Bu baxımdan ailəvarislik prinsipini 

qorumaqla mili – mənəvi dəyərlərin, adət - ənənələrin daşıyıcısı, nəsildən -nəsilə ötürücüsüdür. 

Çünki milli dəyərlər, adət - ənənələr hər bir fərdə məhz ailədə aşılanır və böyüyən gənc nəsil 

milli ruhda tərbiyə olunur. Müasir dövrdə milli adət - ənənlərimiz musiqilər, mahnılarla, 

əyləncəli oyunlarla zəngin olmaqla yanaşı, həmçinin cəmiyyətdə insanların davranışına ciddi 

təsir göstərən əxlaq normalarının da daşıyıcısıdır.  

Əsrlər boyu formalaşan və xalqımızın yüksək milli – mənəvi dəyərlərə malik olduğunu 

göstərən adət - ənənələrimiz millətimizin keçmişi, bu günü və gələcəyi arasında mənəvi körpü 

rolunu oynayır. Milli bayram adət - ənənələri, toy, yas mərasimləri və s. xalqımızın mənəvi 

simasının aynası hesab edilir. Bu baxımdan Novruz bayramının xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Novruz bayramı özündə xalqımızın zəngin adət - ənənələrini, milli – mənəvi dəyərlər 

sistemini birləşdirir. Novruz – baharın gəlişi, təbiətin oyanması münasibətilə qeyd olunan bir 

bayramdır. Novruz bayramınadək dörd çərşənbə qeyd olunur – su, od, yel və torpaq. Onların 
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öz mənaları vardır. Belə ki,  inanca görə ilk çərşənbə olan Su çərşənbəsində buz bağlayan 

çaylar, göllər əriyir, torpaq yavaş –yavaş islanmağa başlayır. İkinci çərşənbə olan Od 

çərşənbəsində Bahara doğru Günəş tədricən torpağı isindirir və onu məhsul üçün hazırlayır. 

Üçüncü Yel çərşənbəsində külək artıq az da olsa oyanan torpağı, yeni cücərən otları, çiçəkləri, 

tumurcuqlayan ağacları daha da oyandırır, prosesi sürətləndirir. Sonuncu çərşənbə - Torpaq 

çərşənbəsi artıq torpaq tamamilə oyanır, ağaclar çiçəkləyir, təbiət canlanır, hər tərəfdən bahar 

abu – havası hiss olunur. Hər çərşənbə axşamı tonqallar yandırılır. Novruz şənliklərində bu 

bayramın əvəzolunmaz personajları olan Kosa, Keçəl, Bahar qız iştirak edir, izləyiciləri 

şənləndirir və onlara xoş əhval - ruhiyyə bəxş edirlər. Baharın gəlişi əlaməti olaraq səməni 

cücərdilir. Novruz bayramı adət - ənənələri sırasında müxtəlif şirniyyatların, milli xörəklərin 

hazırlanması, yumurta boyamaq, müxtəlif inancları həyata keçirmək və s. qeyd etmək olar. Bu 

bayramda küsülülər barışır, qohum, qonşulara, ehtiyacı olanlara, kimsəsizlərə baş çəkib onlara 

bayram sovqatı verilir. Bu ənənələr insanlarda humanizm, ədalətlilik, xeyirxahlıq kimi insani 

keyfiyyətləri inkişaf etdirərək onların mənəvi dünyasını zənginləşdirir. Novruz ənənələri 

insanlara xas olan demək olar ki, bütün, etik, estetik, və s. bu kimi mənəvi xüsusiyyətləri özündə 

əks etdirir. Ölkəmizdə Novruz bayramı dövlət səviyyəsində milli bayram kimi hər il tənətənəli 

şəkildə qeyd olunur.  

Ulu öndər Heydər Əliyev Novruz bayramını ümumilli bayramımız kimi yüksək 

qiymətləndirmişdir: “Böyük mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı ulu əcdadlarımızın bizə 

verdiyi ən gözəl yadigar olub, Azərbaycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili 

aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır.... Novruz bizim ümumilli bayramımızdır. Mən hesab 

edirəm ki, indi artıq müstəqil Azərbaycan üçün bu bayramdan əziz bayram ola bilməz. Ona 

görə də bu, bizim xalqımızın hamısını eyni dərəcədə həm sevindirməlidir, həm 

həvəsləndirmməlidir, həm də birləşdirməlidir”.  (6. səh 76) 

Milli – dini bayramlarımız olan Qurban və Ramazan bayramlarıın da özünəməxsus 

ənənələri vardır. Müsəlmanların böyük təntənə ilə qeyd etdikləri Qurban və Ramazan 

bayramları ənənlərini özünəməxsus psixososial əhəmiyyətə malikdir. Qurban bayramında islam 

dininin müqəddəs kitabı olan “Quran-i Kərim”də əti yeyilməsi halal buyurulmuş heyvanlar 

(qoyun, quzu, qoç, buğa, dəvə) Allah yolunda qurban kəsilir və qohum, qonşularla yanaşı, 

imkansız, yoxsul ailələrə də göndərilir. Bu bayramın özünəməxsus xüsusiyyətləindən biri də 

odur ki, burada dini ayrıseçkiliyə yol verilmir. Maddi vəziyyəti aşağı olan yoxsul, kimsəsiz hər 

kəsə qurbanlıq ətindən pay verilə bilər.  

Milli bayramlarımızdan biri olan Ramazan bayramını qeyd etməzdən öncə insanlar bir ay 

müddətində oruc tuturlar. Bu müddətdə oruc tutan şəxs müəyyən zaman daxilində heç bir qida 

və içki qəbul edə bilməz. Həmçinin əxlaqa zidd davranışlar etmək, sözlər söyləmək, başqalarına 

pislik etmək, zərər vermək və s. qadağandır. Bu ənənənin mahiyyəti insanda nəfsinə sahib 

çıxmaq, xeyirxahlıq, xoş niyyətlilik və s. bu kimi müsbət keyfiyyətləri inkişaf etdirməkdir.  

Həm Qurban, həm də Ramazan bayramının əsasında Allaha inam, sevgi, xeyirxahlıq və 

paklıq durur.  
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Toy – azərbaycan xalqının milli adət - ənənələrini də özündə yaşadan, qədim tarixə malik 

mərasimdir. Onun tarix boyunca insanların həyatında mənəvi tərbiyə vasitəsi kimi mühüm rolu 

olmuşdur. Ailə cəmiyyətin tərkib hissəsi olduğu kimi toy mərasimləri də ailənin ilkin təməli və 

yeni başlanan birgə həyatın xoş əhval – ruhiyyə ilə dolu anıdır. Toy mərasimləri bədii sözlər, 

musiqilər, rəqslər və s. ilə müşayiət olunur və burada iştirak edən insanlar şənlənir. Bundan 

başqa milli toylarımızda bədii simvollar olan yanar lampa, güzgü, qırmızı lent istifadə olunur 

ki, bu da bir sıra inanc və xoş arzularla bağlıdır. Onlar toy mərasimlərimizə həm millilik gətirir, 

həm də hadisəni mənalandırır. Xalqımızın inancına görə yanar lampa – işıq həyat və bolluq 

rəmzi, güzgü isə gəlinin saflıq, təmizlik və gözəlliyinə dəlalət edir. Tor mərasimlərində evlənən 

cütlüklərə xeyir – dua verilir, onlara xoş arzular arzulanır və milli adət - ənənlərimizə, 

dəyələrimizə sadiq qalmağın vacibliyini vurğulanır.  

 

 

Toy adətlərimizdən biri də evlənən cütlüklərin nikaha daxil olma mərasimidir. 

Azərbaycanda XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində monoqam kəbin geniş yayılmışdı, lakin 

o, dayanıqlı deyildi. Kişi istədiyi vaxt həyat yoldaşından soruşmadan başqa qadınla evlənə 

bilərdi. O dövrdə bu prosesə mane ola biləcək qanun yox idi. Əksinə şəriət kişiyə dörd arvadla 

rəsmi kəbinə icazə verirdi. (4. səh 167)  Müasir Azərbaycan ailəsində bu ənənələr artıq 

təkmilləşmişdir. Bu gün müasir Azərbaycan ailəsində artıq həm rəsmi, həm də qeyri – rəsmi 

(kəbin) nikah mövcuddur və 18 yaşı tamam olmuş vətəndaşlar müstəqil qərar verərək rəsmi 

nikaha daxil ola bilər. Azərbaycan ailəsində ailədaxili münasibətlərin milli adət - ənənələrlə 

tənzimlənməsi bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.  

Azərbaycan xalqının milli mərasimlərindən biri də sünnət toylarıdır. Müsəlman ölkəsi 

olduğumuza görə islam dininin qaydaları ilə müsəlmanlığı qəbul etmənin əlaməti olaraq oğlan 

uşaqları üçün sünnət toyu təşkil edilir. Müasir  Azərbaycan ailəsində demək olar ki, hər zaman  

sünnət toyları musiqili şənliklər şəklində keçirilir. Burada tərbiyəvi xarakter daşıyan mahnılar 

ifa olunur, musiqinin emosional mühiti mərasimdə iştirak edən insanları müsəlmanlıq 

düşüncəsi, ideyası ətrafında daha sıx şəkildə birləşdirir. Sünnət toylarında həmçinin ənənələrə 

uyğun olaraq yeni qohumluq əlaqəsi – kirvəlik yaradılır və bu dostluq, qardaşlıq münasibətləri 

kimi qiymətləndirilir.  

Cəmiyyətdə sevincli, xoş əhval – ruhiyyəli anlar olduğu kimi kədərli anlar da yaşanır və 

bu təbii haldır. Dünyaya gələn hər bir insan müəyyən müddət sonra ölümə məhkumdur. Bu 

zaman dünyadan köçən insanlar üçün yas mərasimləri təşkil olunur. Azərbaycanda yas 

mərasimləri milli adət - ənənələrimizə uyğun olaraq keçirilir və bu mərasimin özünəməxsus 

emosional mühiti vardır. Belə ki, doğmalarını itirmiş insanlar öz kədərlərini ağlamaq, yas 

bayatıları, ağılar söyləməklə ifadə edirlər. Azərbaycan ailəsində müsəlmanlar dünyadan köçən 

şəxs üçün təşkil olunan yas mərasiminə dini ölən şəxsi şəriət qaydalarına uyğun olaraq dəfn 

etmək, adına dualar oxumaq və dini söhbətlər aparmaq üçün axund (molla) dəvət olunur. Yas 

mərasimləri insanlar arasında bir daha dünyanın əbədi olmadığını, hər kəsin dünyadan bir gün 
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sadəcə yaşadığı müddətcə əldə etdiyi yaxşı və pis əməllərlə - mənəvi “zənginliklə” köçəcəyini 

və s. bu kimi ibrətamiz fikirləri təbliğ edir.  

Milli adət - ənənələr və dəyərlər sistemi ilə dövlət quruculuğu arasında sıx əlaqə 

mövcuddur. Bu baxımdan hər bir dövlətin güclü olması onun milli dəyərlərinin, adət - 

ənənələrinin cəmiyyəti əxlaqi, tərbiyəvi, milli vətənpərvərlik baxımından düzgün 

istiqamətləndirməsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Beləliklə, adət - ənənələr, milli – mənəvi 

dəyərlər sistemi cəmiyyətdə insanlar arasındakı münasibətlərin tənzimləyicisi və 

istiqamətləndiricisi funksiyasını yerinə yetirərək, öz rəhbəri ətrafında möhkəm birləşən güclü 

xalqın və qüdrətli dövlətin yaranmasında və dayanıqlı olmasında mühüm rol oynayır.  

Qloballaşan dünyada yaşayan cəmiyyətin tərkib hissəsi olan müasir Azərbaycan 

ailəsinin mühüm vəzifələrindən biri də milli adət - ənənələrimizi böyüyən gənc nəslə aşılamaq 

və onları milli ruhda tərbiyə etməkdir. Bu gün ailələrdə bu proses uğurla davam 

etdirilməkdədir. Milli – mənəvi dəyərlərimizi, adət - ənənlərimizi qoruyub yaşatmaq 

azərbaycanlı kimi hər birimizin borcudur.  
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