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KARABAĞ BÖLGESİNİN ENERJİ POLİTİK ÖNEMİ

ENERGY POLITIC IMPORTANCE OF KARABAKH
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL
İstanbul Teknik Üniversitesi – Enerji Enstitüsü
ORCID: 0000-0001-6426-6850
ÖZET
Bu çalışmada, Karabağ’da yaşananların enerji-politik açıdan yaratacağı yansımalar ele alınarak
ve detayı ile değerlendirilmektedir. Fazla olarak Modern ipek yolu bağlamında Karabağ
meselesinin çözümünün yaratacağı konjüktürel dengeler üzerinden irdelenmektedir.
Azerbeycan başkenti olan ve aynı zamanda enerji bağlantı limanı durumunda olan Bakü’nün
Karabağ üzerinden Nahçıvan bağlantısının hayata geçirilmesinin enerji-politik bağlamda
önemi üzerinde durulmaktadır. Böylelikle, Azerbaycan - Türkiye bağlantısının da doğrudan
sağlanabilmesi mükün olmaktadır. Bu ise hem yol ve hem enerji boru hatları güvenliği
bakımından açıklanmaktadır. Fazla olarak, Karabağ meselesinin çözümlenmesinin, Modern
İpek Yolu bir başka deyişle “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road)” projesinin enerji boyutu
açısından ifade ettiği anlam üzerinde de durulmaktadır. Öz olarak, Azerbaycan’ın Avrupa
bağlantısı ve Modern İpek Yolu projesindeki yerinde Karabağ bölgesinin önemi hem yol ve
hem de olası enerji hattı geçişleri bağlamında önemi vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, Enerji Politikaları, Enerji Hatları, Hazar Bölgesi,
Modern İpek Yolu
ABSTRACT
In this study, firstly “Karabakh Conflict” explains which was occupied by Armenia in 1992.
Eventually revocation of the Karabakh by Azerbaijan in the autumn of the 2020 and signing of
the agreement on 10th Nov.2020 has realized. Moreover, a connection line has been constituted
between Azerbaijan and Nakhchivan. Recent development is an important metaphor in the point
of energy policy. Reaching consequences of Karabakh Conflict is investigated in detail via
energy politics with its reflections in detail. Moreover, Karabakh evaluated on effects of
Modern Silk Road (One Belt One Road)” . It is possible making connection between Azerbaijan
and Turkey via Azerbaijan-Karabakh-Nakhchivan. It is explain changing Caspian energy
politic balance with the importance and region security of the consequences.
Key Words: Karabakh, Energy Policy, Energy Lines, Caspian, Modern Silk Road
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GİRİŞ
Yaşadığımız çağda yadsınamaz öneme sahip olan bir konu enerji ve bu bağlamda enerji
kaynaklarıdır. Burada, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika enerji-politik açıdan öne çıkan
bölge olup “Stratejik Hilal” olarak nitelenebilmektedir [1]. Hazar Bölgesi ve dolayısıyla
Azerbaycan ve Azerbaycan’ın bir bölgesi olan Karabağ da burada yer almaktadır (Şekil 1).
“Dağlık Karabağ” nitelemesiyle de anılan bölge için bu çalışmada kısaca “Karabağ” olarak
anılacaktır.

Şekil 1 Karabağ Bölgesi [2]
Söz konusu bu bölgede yoğunlaşmış olan fosil yakıt kaynaklarının dünyanın petrol ve doğal
gaza talebi büyük olan bölgelere ulaştırılması halen günümüzün enerji-politik, siyasi ve
ekonomik en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda Stratejik Hilal
bölgesinden enerji kaynağı ithal edebilecek, doğal gaz ve petrole büyük miktarlarda ihtiyaç
duyan önemli bir kıta sahası Avrupa bölgesi olduğu görülmektedir.
Öte yandan, Avrasya’da öne çıkan bir bölge Hazar bölgesi olup sahip olduğu enerji kaynağı
rezervleri nedeniyle hayli uzun zamandan beri dünyada dikkatleri üzerine toplamaktadır [3].
Hazar ülkelerinden biri olan Azerbaycan, enerji kaynağı rezervlerine sahip olmasının yanısıra
konjüktürel olarak batıyla ilişkilerini geliştirme potansiyeli belki de yüksek ülkeler arasında yer
almaktadır. Bu da Azerbaycan’ın konjüktürel durumunu dünya enerji politiğinde öne
çıkarmaktadır.
Hal böyleyken, Azerbaycan’ın batı bölgesi olan Karabağ’ın 1992 yılında Ermenistan tarafından
işgal edilmesiyle bir “Karabağ Meselesi” oluşmuştur. 28 yıl süregiden bu sorun, son olarak
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2020 yılı sonbaharında Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği kurtarma harekatı ile işgal altındaki
Karabağ bölgesi önemli ölçüde geri alınmış bulunmaktadır.
27 Eylül 2020 ‘de başlayıp 44 süren bu harekat, 10 Kasım 2020’de yapılan anlaşmayla bölgenin
önemli ölçüde Azerbaycan’a geçmesi tescillenmiştir. İlaveten Azerbaycan’a doğrudan geçişi
olmayan ancak Azerbaycan’a bağlı olan Nahçıvan bölgesiyle arasındaki bağlantı geçişinin
oluşması konusunda da mutabakata varılmıştır [4]. Yaşanan bu gelişmeler özellikle enerjipolitik bağlamda önemli bir metaforu oluşturmaktadır.
Tabii ki; Azerbaycan için, Karabağ bölgesinin işgalden kurtarılmış olması her şeyden önce
siyasi açıdan son derece önem taşımaktadır. Ancak, burada şunu da belirmek gerekir ki;
Karabağ’ın işgalden kurtarılması, siyasi olduğu kadar ekonomik ve bundan da öte enerji politik
bağlamda öne çıkan yansımaları olabilecek nitelikte konjüktürel bir gelişmedir. Burada konuyu
enerji-politik olarak değerlendirmeden önce, Karabağ’ı farklı yönlerden ele almak yerinde
olacaktır.
Karabağ
Coğrafi olarak Karabağ’a bakıldığında; Kür ve Aras Irmakları ile Gökçe gölü arasındaki dağlık
bölge ile bu bölgede yer alan ovalardan oluşmaktadır. Bu bölge güney Kafkasya’nın merkezi
bir kontrol bölgesi niteliği taşımaktadır. Ormanlık yapının hâkim olduğu Karabağ bölgesi,
yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından hayli zengindir. Buradaki önemli maden rezervleri
olarak altın başta olmak üzere bakır, çinko ve demir sayılabilir. Bir başka deyişle Karabağ,
Kafkasya’da jeopolitik olarak öne çıkan bir özel bir öneme sahip bulunan bölge olarak
görülmektedir.
Tarihsel açıdan Karabağ incelendiğinde, bölgenin ilk kavimlerinin İskitler / Sakalar olduğu
görülmektedir. Öte yandan Ermeniler, Karabağ ile ilgili olarak “Artsak” adıyla tanımlama
yapmakta ve Ermenilerle ilişkilendirmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Ancak, hem Karabağ ve
hem de Artsak, Türkçe kökenli kelimeler olup Karabağ “ (kara ve bağ bileşik ismiyle) kara
ağaçlık, yeşillik yer anlamına gelmekte, Artsak nitelemesiyle ise, art (“dağlık arazi”,
“yükseklik” ile) sak (bir türk kavmi olarak) Sak(a)ların dağlık arazisi anlamına gelmektedir [5].
Öte yandan Azerbaycan havalisi, İslam Halifesi Hz. Ömer döneminde fethedilmesiyle
İslamlaşmış, ancak Karabağ bölgesinde müslüman olmayan unsurların da yaşamasına izin
verilmiştir. Daha sonra Safeviler, Osmalılar ve İran’ın ve de Rusların bu bölgede etkin olmaları
söz konusu olmuştur. Ermenilerin bölgeye yerleştirilmeleri, Ruslar etkin olduğu dönemde
mümkün olmuş ve Büyük Ermeni İdeası bağlamında hareketlenmelerin olduğu da gözlenmiştir.
Azerbaycan Türkleri ile Ermeniler arasında ilk çatışma 1905’te yaşanmıştır. 1917 Rus
ihtilalından sonra bölge halkının talebi üzerine Osmanlı kuvvetlerinin bölgeye girdiği ve
varlıklarını Mondros Mütarekesi’ne (30 Ekim 1918’e) kadar sürdürdükleri görülmektedir.
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Osmanlı kuvvetlerinin bölgeden çekilmesiyle de, bölgede Azerbaycan Türkleri aleyhine hayli
elim ve kanlı olaylar yaşanmıştır.
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ise 1992 de “Hocalı katliamı” olarak bilinen olaylarla
bölge Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. BM (Birleşmiş Milletler) ve AGİK (Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Karabağ’ın Azerbaycan’ın toprağı olduğuna ilişkin kararlar
almış olsa da işgal durumu devam ede gitmiştir. Ayrıca “Minsk Üçlüsü” olarak anılan ABD,
Fransa ve Rusya’nın içinde yer aldığı oluşum da sorunu çözememiştir. Bu bağlamda, Karabağ
sorununda 28 yıl boyunca önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Son olarak, 27 Eylül 2020
tarihinde Ermenistan’ın taciz atışıyla başlayan çatışma, Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği başarılı
harekât ile Karabağ’ın işgalinin sona erdirmiş bulunmaktadır.

Enerji-Politik İrdeleme
Karabağ enerji-politiği, Hazar enerji-politiği ile yakından ilgilidir. Bu bakımdan öncelikle
Hazar Bölgesi ve Hazar enerji politiği üzerinde durmak yerinde olacaktır. Burada öncelikle
şunu belirtmek gerekir ki; Hazar bölgesinde hem doğal gaz ve hem de petrol rezervleri
bulunmaktadır. Söz konusu bu enerji kaynakları günümüzde bölgeyi öne çıkaran unsurlar
olmaktadır. Bölgedeki kanıtlanmış petrol rezervlerinin 50 milyar varil mertebesinde, doğal gaz
rezervlerinin ise 9 trilyon m3 mertebesinde olduğu öngörülmektedir [3].
Hazar bölgesinin petrollerinin dünyanın diğer kanıtlanmış petrol rezervleri ile
karşılaştırıldığında, Orta Doğu petrol rezervlerine göre düşük olmasına karşın Kuzey Denizi
kanıtlanmış petrol rezervleri ile hemen aynı mertebede olduğu anlaşılmaktadır. Ekonomik
bağlamda konu ele alındığında ise petrol çıkarma maliyeti açısından Ortadoğu petrollerinin
çıkarımı ile rekabet edebilecek özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Fazla olarak, Kuzey Denizi
petrol çıkarma maliyetine göre daha düşük maliyetin söz konusu olduğu gözlenmektedir. Bu
durum ise Hazar bölgesini jeoekonomik olduğu kadar jeopolitik ve sonuçta da enerji-politik
açıdan öne çıkarmakta ve konjüktürel önem kazandırmaktadır.
Zengin enerji kaynağı rezervlerine sahip özel bir bölge olan Hazar Bölgesi’nde halihazırda beş
ülke (Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran) yer almaktadır. Hazar Denizi, bu
ülkeler arasında doğal sınır oluşturmakta ve bu ülkeler arasında iç ticaret bölgesi olarak ta önem
taşımaktadır.
Hazar enerji politiği üzerinde 90’lı yıllarda beri devam ede gelen bir statü sorunu söz konusu
olmuştur. Hazar’ın; deniz veya göl statüsü ile veyahut eşit paylaşımı konusunda öne sürülen 3
sav konusu anlaşmazlıkların temelini oluşturuyordu. Nihayet, Hazar’a kıyısı bulunan beş ülke
arasında 12 Ağustos 2018 tarihinde stratejik bir anlaşma imzalanmış ve 20 yılın üstünde
tartışılan üç statüden farklı bir çözüm getirerek orta yol bulunarak “Tarihi Çözüm” olarak
nitelenen sonuca ulaşmıştır [3].
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Statü sorunu çözüldükten sonra bir iç bölge durumunda olan Hazar Bölgesi’nin zengin
kaynaklarının taşınması sorunu öne çıkmış bulunmaktadır. Bir başka deyişle, Hazar enerji
politiği için Hazar enerji kaynaklarının varlığı kadar bu kaynakların açık denizlere (önce
Karadeniz’e ve Akdeniz’e) ve Avrupa’ya ulaştırılması öne çıkan konu olmaktadır. Hazar
bölgesi enerji kaynaklarının cesameti göz önüne alındığında Hazar çıkışlı taşıma hatlarının
önemi açıkça görülmektedir.
Halen Hazar bölgesinden Karadeniz, Akdeniz ve Avrupa’ya uzanan boru hatları bulunmaktadır.
Kronolojik olarak bakıldığında önce Karadeniz’e çıkış hatları olarak Bakü-Supsa ve Bakü
Novorosisk, Tengiz- Novorosisk hatları bulunmaktadır. Bunlardan ilk ikisinin Hazar çıkış
noktası Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’dür.
Doğrudan Akdeniz’e çıkış ise Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı ile olmaktadır [6]. Bu hat için de yine
çıkış noktası, Bakü’dür (Şekil 2). Bu hatların hepsi Karadeniz veya Akdeniz’deki enerji
terminal limanlarına boru hattı ile bağlanmaktadır. Bir başka deyişle, Hazar enerji kaynakları,
Akdeniz ve Karadeniz enerji terminal limanlarına ulaştırılmış olmakta ve bu limanlarla deniz
yolu taşımacılığı ile enerji talep bölgelerine yönlenmektedir.

Şekil 2 Bakü Çıkışlı Karadeniz ve Akdeniz’e Ulaşan Boru Hatları [6]
Öte yandan, Bakü çıkışlı bir diğer önemli hat olan “Güney Gaz Koridoru”, Hazar doğal gazını
karadan önemli bir enerji talep bölgesi olan Avrupa’ya ulaştırmaktadır (Şekil 3). Güney Gaz
Koridoru üç önemli parçadan oluşmaktadır [7]. Bunlar; Güney Kafkasya (Southern Caucasian
Pipeline-SCP) Boru Hattı, TANAP (Trans ANAtolian Pipeline) Boru hattı ve TAP (Trans
Adriatic Pipeline) Boru Hattıdır. Böylece Hazar doğal gazı (gemi taşımacılığı olmaksızın)
doğrudan Avrupa’ya ulaşmış olmaktadır. Bu hat TANAP Boru Hattı’nın 2020 Ocak’ta
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tamamlanmasını takiben sonra son olarak 2021 başında TAP Boru hattının da tamamlanmasıyla
artık tüm işlevlerini yerine getirmeye başlamış bulunmaktadır.
Şekil 2 ve Şekil 3 incelendiğinde görülmektedir ki; Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı ve Güney Gaz
Koridoru, Bakü’den doğrudan batıya yönlenmemiş olup, önce kuzeye doğru yol alıp TiflisGürcistan’dan geçmekte ve daha sonra güneye doğru yönlenerek Türkiye sınırlarına
girmektedir. İşte bu durumun esas sebebi Karabağ’ın Ermenistan işgali altında olmuş olmasıdır.

Şekil 3 Güney Gaz Koridoru (Güney Kafkasya-TANAP-TAP Boru Hatları) [7]
Bunlara ilaveten karayolu ve demiryolları da enerji hatları ile benzer güzergâhı takip
etmektedir. Söz konusu bu boru ve kara ulaşım hatlarının önemli başlangıç noktası, Azerbaycan
olmakla beraber Karabağ’a çok yakın olan Tovuz ve Gence’den geçmektedir (Şekil 4) [8].
Nitekim, Azerbaycan’ın Karabağ topraklarını geri alış sürecinde Ermenistan Tovuz ve
Gence’yi hedef almıştır. Bu durum da bölgede enerji-politiğin ne denli önemli olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 4 Bakü Bağlantılı (Tovuz ve Gence’den geçen) Boru Hatları ve Kara Bağlantıları
Şekil 4’den de görüldüğü üzere Bakü’den Türkiye’ye olan bağlantıların, hem enerji boru hatları
ve hem de demiryolu olarak (geçtiği güzergâh uzuyor olsa da) Gürcistan üzerinden olmaktadır.
Bu durumun ana sebebi Karabağ sorunu olmuştur denebilir. Bilindiği üzere, Ermenistan
tarafından Karabağ’ın işgal edilmesi ile Ermenistan’ın Azerbaycan ile olduğu kadar Türkiye ile
de ilişkileri hayli gerginleşmiştir. Dolayısıyla Ermenistan, Azerbaycan ile Türkiye’nin
doğrudan bağlantısını engelleyen bir siyaset gütmüştür [4].
10 Kasım 2020’de Rusya’nın aracılığında imzalanan anlaşmayla, Karabağ’ın Azerbaycan’a
geçmiş olmasından öte Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir geçiş koridorunun oluşması da
sağlanmış olmaktadır. Bu durum, farklı yönlerden stratejik önem taşımaktadır. Öncelikle,
Azerbaycan toprakları arasında bütünlük sağlanıyor olmasının siyaseten anlamı önem
taşımaktadır. Fazla olarak, Azerbaycan ile Türkiye arasında da doğrudan bağlantı kuruluyor
olmaktadır. Bu durum siyaseten olduğu kadar enerji-politik açıdan da ehemmiyete haizdir.
Şunu da belirtmek gerekir ki; yollar ve enerji hatları birbirine hayli bağımlıdır. Şöyle ki; enerji
hatları ve yollar birbirlerinin gelişimlerini tetiklemektedirler. Şekil 4’de de bu durum açık
olarak görülmektedir.
Bakü-Nahçıvan bağlantısı için öngörülen muhtemel demiryolu bağlantısı geçiş güzergâhı Şekil
5‘de görülmektedir [9]. Bu hat aynı zamanda Azerbaycan- Türkiye’nin doğrudan kara
bağlantısını ifade etmektedir.
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Şekil 5 Karabağ Üzerinden Bakü-Nahçıvan Bağlantısı İçin Muhtemel Güzergah
Son olarak, Ocak 2021 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında Iğdır-Türkiye arasında doğal
gaz boru hattının inşa edilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştır. Şekil 6’da bu hat
görülmektedir. Bu şekilde Azerbaycan’dan Türkiye’ye ulaşan Azerbaycan doğal gazı
Nahçıvan’a ulaşacaktır. Böylece Nahçıvan’ın İran’dan doğal gaz almasına gerek kalmadan
Azerbaycan’ın kendi doğal gazından yararlanıyor olacaktır. Bu hattın yakın bir gelecekte
Bakü’ye bağlanması da çok mümkün olacaktır.

Şekil 6 Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı Güzergahı
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SONUÇ
Karabağ’ın işgalden kurtarılması, şüphesiz öncelikle Azerbaycan, sonrasında Türkiye için
büyük önem arz etmektedir. Zira aralarında sıkı bir dostluk ilişkisi bulunan Azerbaycan ile
Türkiye’nin doğrudan bağlantısı; siyasi, ekonomik ve enerji politik sonuçlar yaratabilecektir.
Böylelikle, Hazar Bölgesi’nin doğrudan Anadolu bağlantısı sağlanabilir hale gelmiş
olmaktadır. Dolayısıyla Hazar enerji kaynaklarının Akdeniz’e ve Avrupa’ya taşınmasında (var
olanlara ilaveten ve fakat daha stratejik olarak) ileri bir aşama kaydedilmiş olmaktadır.
Ancak, Karabağ’ın kazandığı yeni statü; bunun da ötesinde sonuçları olacaktır. Bunlar arasında
öne çıkan bir proje; “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) projesidir denebilir. Karabağ’ın
işgalden kurtarılmasıyla yeni alternatif yol seçeneği ortaya çıktığı gibi “Bir Kuşak” bağlamında
yeni alternatif enerji hattı yolu da hayata geçirilebilecek bir çözüm durumuna gelmiş
olmaktadır. Yukarıda açıklanan Doğrudan Azerbaycan-Türkiye bağlantısı bu amaca da hizmet
edebilecektir.
Fazla olarak; Türk dünyası birbirine doğrudan bağlanıyor olmaktadır. Bu durum, zaman içinde
düşünülenden daha önemli sonuçları doğurabilecektir. Bir başka deyişle, Karabağ hem Türk
Dünyasının bağlantısı açısından ve hem de Modern İpek Yolu için özel bir konuma sahiptir
denebilir (Şekil 7).

Şekil 7 Karabağ’ın Konumu [11]
Öz olarak ifade edilmek istenirse; Azerbaycan tarafından işgal altındaki Karabağ bölgesinin
kurtarılmasıyla jeopolitik, enerji politik ve jeo-ekonomik açıdan yadsınamaz bir aşama
kaydedilmiş olmaktadır. Bir başka deyişle, Karabağ’ın Azerbaycan tarafından işgalden
kurtarılması enerji-politik başta olmak üzere çok yönlü stratejik öneme sahip olup, geleceğe
yansımaları olacağı kesindir.
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KARABAĞ SORUNUNA DİKKAT ÇEKEN VAQIF UCATAY’IN “HOCALI FACİASI
1992” ADLI RESMİNİN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMESİ
SEMIOTIC ANALYSIS OF VAQIF UCATAY'S "KHOJALY DISASTER 1992"
DRAWING ATTENTION TO THE KARABAKH PROBLEM
Doç. Dr. Rasim SOYLU
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
ÖZET
1992 yılı Ermenilerin Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasında yaşayan sivil insanları çolukçocuk demeden katlettiği acı dolu bir zaman dilimidir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı
katliamını Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak
nitelendirir. Azerbaycan'ın resmî rakamlarına göre bu vâsi katliamda 106'sı kadın, 83'ü çocuk
olmak üzere toplam 613 Azeri öldürülmüştür. Ne yazık ki dünya medyasında ve bilhassa Türk
dünyasında yeterince yer almamış ve unutulan pek çok katliam gibi bu da tarihin tozlu raflarına
kaldırılmıştır. Bu ve benzeri olayların okullarda tarih derslerinde okutulmalı ve her türlü sanat
eseri yoluyla gelecek kuşaklarda milli bir bilinç oluşturmalıdır.
Karabağ ve Hocalı katliamları bazı sanatçılar tarafından ele alınmış ve az da olsa bazı eserlerde
ölümsüzlük kazanmıştır. Azeri ressam Vaqıf Ucatay yaptığı bir seri resimle Hocalı Katliamını
dünya kamuoyunun gözlerine sermekte başarılı olmuştur. “Hocalı Faciası 1992” adlı resim
Vakıf Ucatay’ın görgü tanıklarının anlatımlarına dayanarak 2010 yılında yaptığı gerçekçi bir
resimdir. Hatta sosyal medya organlarında katliamın dehşetini ortaya koyan bir fotoğraf olarak
algılanmış ve paylaşılmıştır.
Göstergebilim göstergeleri inceleyen ve anlamlandıran bir bilim dalıdır. Gösterge kendisinden
başka bir şeyi gösteren belirti, ikon ve sembollerden oluşur. Belirti, havanın kararması ve
insanın ateşinin yükselmesi gibi göstergelerdir. İkon, insan tasviri ve portre fotoğrafı gibi
göstergelerdir. Sembol adaleti gösteren terazi veya iki parmağı ile zafer işareti yapmak gibi
göstergelerdir. Her gösterge düz anlam, yan anlam ve derin anlamlar içerir. Ayrıca her gösterge
görülen anlamları yanı sıra karşıt anlamlarına da gönderme yapar.
Bu çalışmanın amacı Vaqıf Ucatay’ın “Hocalı Faciası 1992” Adlı Resminin bir sanat eseri
olarak incelenmesi ve göstergebilim sanat eseri çözümleme yöntemi ile analiz edilmesidir. Bu
çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve göstergebilim çözümleme şemalarından
yararlanılacaktır. Bu şemalar; düz anlam, yan anlam ve derin anlamları gösteren anlam
çözümleme şeması, karşıt anlamlar şeması, Gremias’ın eyleyenler şeması ve göstergebilimsel
dörtgen şeması gibi şemalardır.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, Hocalı Katliamı, Vaqıf Ucatay, Göstergebilim.
ABSTRACT
1992 was a painful period in which Armenians massacred civilians living in the town of Khojaly
in the Karabakh region, including children and children. Human Rights Watch describes the
Khojaly massacre as the most extensive civilian massacre since the invasion of NagornoKarabakh. According to the official figures of Azerbaijan, a total of 613 Azerbaijanis, including
106 women and 83 children, were killed in this great massacre. Unfortunately, it has not been
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sufficiently covered in the world media and especially in the Turkish world and, like many
forgotten massacres, this has been put on the dusty shelves of history. These and similar events
should be taught in history lessons in schools and should create a national consciousness in
future generations through all kinds of artworks.
The Garabagh and Khojaly massacres were dealt with by some artists and some of their works
gained immortality. Azerbaijani painter Vaqıf Ucatay succeeded in revealing the Khojaly
Massacre to the eyes of the world with a series of paintings he made. The painting named
"Khojaly Disaster 1992" is a realistic painting made by Vakıf Ucatay in 2010 based on the
statements of eyewitnesses. It was even perceived and shared on social media outlets as a photo
revealing the horror of the massacre.
Semiotics is a science that studies and makes sense of indicators. The display consists of signs,
icons and symbols that indicate something other than itself. Symptoms are signs such as dark
weather and rising fever. Icons are signs such as human depiction and portrait photography.
Symbols are signs such as scales showing justice or making a victory sign with two fingers.
Each sign contains literal, connotations and deep meanings. In addition, each indicator refers
to the meanings seen as well as their opposite meanings.
The aim of this study is to examine Vaqıf Ucatay's "Khojaly Disaster 1992" as a work of art
and analyze it with the method of semiotics art work analysis. In this study, literature review
and semiotics analysis charts will be used as a method. These schemes; They are schemes such
as the semantic analysis scheme showing the literal, connotative and deep meanings, the
opposite meanings scheme, the Gremias' actors scheme and the semiotic quadrilateral scheme.
Keywords: Karabakh, Khojaly Massacre, Vaqıf Ucatay, Semiotics.
GİRİŞ
Sanat duyguların dışavurumudur. Sanat duygu ve düşüncelerin estetik kaygı ile ifade
edilmesidir. Estetik duygusal ve duyusal algılama, hissetme, yaşama demektir. Zıddı
anestezidir yani hiçbir şey hissetmeme. Estetik ve sanat güzel ile ilgilendiği gibi duyusal ve
duygusal olanla da ilgilenir. Aşk ve nefret, güzel ve çirkin, komedi ve trajedi estetik ve sanatın
kapsam alanına girer. Sanat eseri bir aynadır gerçeği veya ideali veya gerçeküstüyü veya bir
kavramı veya hayal edileni yansıtır. Karabağ sorununa ve Hocalı katliamına sanatçılar da
duyarsız kalamazdı ve kalmamalıydı. Bilhassa Azerbaycanlı pek çok sanatçı bu problemi
yaptıkları eserlerle dünya kamuoyuna yansıtmayı ihmal etmediler.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar çok eski zamanlara dayanır. Aynı şekilde
Türklerin Ermenilerle sorunlarının da kökleri çok derinlerde yatar. Türkler Müslüman olduktan
sonra ve Asya’da Müslüman topluluklar çoğaldıkça Müslüman olmayan toplumlarla her zaman
sorunları olmuştur. Bu sorunlar genellikle Müslümanlara karşı yapılan saldırılar, Haçlı seferleri,
katliamlar ve soykırımlar şeklinde devam etmiştir. Türklerin ve Müslümanları yaptıkları
seferler de işgal gibi görünse de o dönemin şartlarında adalet ve hukuk şartlarına bağlı kalmaya
çalıştıkları düşman ülkelerin tarihçileri tarafından takdir edilmektedir.
Eğer tarihte herhangi bir yerde Türklerin veya Müslümanların diğer toplumlara karşı yaptıkları
haksız saldırılar ve zulümler olmuşsa ya onlar gerçek Müslüman değildir ya da Kuran’dan ve
Hz. Peygamberden iyi bir eğitim alamamış, terbiye-i İslimiye’den mahrum kalmış, vicdanları
Allah korkusunu unutmuş zavallı kimselerdirler. Allaha ve ahiret gününe inana bir insan
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insanları acımasızca katledemez. Zaten günümüzde de hala dünyanın pek çok yerinde
Müslüman topluluklar zulme uğramaya devam etmektedir. Bosna’da Boşnaklar, Çin’de Doğu
Türkistanlılar, Myanmar’da Müslüman topluluklar, İsrail’de Filistinliler gibi dünyanın pek çok
yerinde Müslümanlar hala zulme uğramaktadırlar.
Balkan savaşlarından sonra Osmanlı’nın Balkanlar’dan çekilmesi ile birlikte bilhassa Bulgar ve
Yunan saldırılarında yüz binlerce Türk ve Müslümanı en küçük bebeğinden en yaşlı pir-i faniye
kadar herkes acımasızca katledilmiştir. Yine Birinci dünya Savaşı sırasında Ermeni çeteleri
Avrupa devletlerinin teşvikleri ile Türk ve Müslüman halka saldırmışlar çoluk çocuk demeden
katliam yapmışlardır.
Sadece Azerbaycan değil tüm insanlık tarihinin en kanlı hadiselerinden birisi olan Hocalı
Katliamı aslında Ermenilerin tarih boyunca devam eden vicdansız eylemlerinden sadece
birisidir. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ Savaşı’nın birçok boyutu
bulunmakla birlikte, insan hakları ihlalleri her şeyi geride bırakmış ve bu süreçte çok acı
hadiseler yaşanmıştır. Tarih boyunca Türklerin yaşadığı bir yer olan bölgede Ermenilerin işgali
ile birlikte binlerce insan mülteci durumuna düşmüş, yerlerinde yurtlarından olmuşlardır
(Ürekli, 2020, s.171-172).
Sanat Eseri İnceleme ve Göstergebilim Yöntemi
Gösterge, ilk insanlardan itibaren insanın zihninde ve dünyasında var olan kavramların, ses,
işaret veya biçimsel simgelerle ifade edilmesi olarak tanımlanabilir. Zaman içerisinde gelişen
iletişimin her türlü biçimi ve bu iletişime katkı sağlayan ses, söz, yazı, işaret ve davranış dilleri
gösterge olarak açıklanabilir (Rifat,2013, s:97).
Göstergebilimciler göstergeyi; kendisi dışında başka bir şeyi temsil eden ve farklı anlamlar
içeren olgu olarak tarif eder. İnsanların iletişim sürecinde kullandıkları düz ve yan anlamlar
içeren her biçim aslında birer göstergedir. Bunlar arasında yerel konuşma dilleri ve işaretler
yanı sıra evrensel imgeler ve semboller de sayılabilir (Coquet,2003, s:133).
Göstergebilimin kurucusu sayılan Fransız dilbilimci Saussure göstergeyi, gösteren ve gösterilen
olarak tanımlar. Amerikan mantık bilimci Peirce ise temsil eden, temsil edilen ve
yorumlayandan oluşan üçlü bir gösterge kavramından bahseder (Akerson,2006, s:109).
Sanat eserinin kendisi de bir gösterge olduğu gibi bir dizge olarak göstergelerden oluşan bir
bütün olarak tanımlanabilir (Sladek, 2014, s:172). Sanat eseri üzerinde görünen düz anlamlar
yanı sıra görünmeyen ve sınırlandırılmayan açık anlamlar, yan anlamlar ve derin anlamlar da
görülebilir. Ayrıca sanat eseri üzerinde yer alan bazı biçim veya semboller gönderge olarak
tanımlanan metaforik ve mecazi anlamlar da içerir.
Sanat eserinin kendisi de sanatçının üslubu ve eğilimi yanı sıra yaşadığı dönemi ve etkilendiği
sanat akımını gösteren bir gösterge veya göstergeler sistemidir. Ayrıca sanat eseri,
göstergebilim açısından sanat felsefesi ve sanat tarihine mal olmuş ortak kodlar ve imgeler
taşıyabilir.
Bir sanat eserinin incelenmesi ve analizi sanat eleştirisi olarak tanımlanabilir. Pedagojik eleştiri
olarak da tarif edilen akademik sanat eleştiri yöntemine göre bir sanat eseri, tanımlama,
çözümleme, yorumlama ve yargı basamaklarıyla incelenir. (Feldman, 1992, s: 487-510)
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Göstergebilim yöntemi ise sanat eserini ve eser üzerindeki görsel göstergeleri (ikon), belirti ve
izleri (index), simge ve sembolleri tespit edildikten sonra, içerdikleri düz anlam, yan anlam ve
derin anlamları ortaya çıkarır. Ayrıca her anlam karşıt anlamına da gönderme yaptığı için karşıt
anlamları da tanımlar.
Umberto Eco’ya göre her sanat eseri açık yapıttır ve sanat eserine ait her okuma açık uçludur.
Yorumlar sınırsız olduğu gibi içerikler de açık uçludur (Eyigör, 2007, s: 255).
Farklı kültürlere ait simgesel biçimleri ve ritüelleri yorumlamasıyla tanınan Roland Barthes’a
göre eski insanlar için balta sahibi olmak önemli bir statü göstergesidir. Göstergelerde düz
anlamların dışında yan anlamlar ve çağrıştırdığı derin anlamlar da vardır. Bu derin anlamlar
dinlere, mistisizme, mitolojilere, ideolojilere ve bilinçaltına gönderme yapabilirler (Gottiner
2005,30-33).
Hocalı Katliamı
Hocalı soykırımı, 1991 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Hocalı kentinde yaşanmış
olup, çok sayıda sivilin, kadın, çocuk ve bebek demeden Ermeniler tarafından katledilmesi
olayıdır.
1991’in sonlarında SSCB’nin çökmesi sonucu post-Sovyet mekânında oluşan yeni jeopolitik
ortamda, Ermeniler resmen Azerbaycan’a karşı savaş başlatmışlar, öncelikle Dağlık
Karabağ’da Türklerin yaşadığı toprakları işgal etmişlerdir. 15 Ocak 1992’de Kerkicihan, 10
Şubat’ta Malibeyli ve Kuşçular köyü işgal edildikten sonra Hocalı ve Şuşa abluka altına alınmış
ve Ermeniler tarafından Şubat’ın ortalarında, Dağlık Karabağ’ın köy ve kasabaları tamamen
işgal edilmiştir. Dağlık Karabağ’ın merkezinde bir kasaba olan Hocalı’da 25-26 Şubat 1992
tarihleri arasında silahlı Ermeniler, Rus askerlerinin de desteği ile bir katliam yaparak bu
yüzyılın en büyük vahşetlerinden birisine imza atmışlardır. Bu katliamda 83 çocuk, 106 kadın
ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, yüzlerce kişi ağır
yaralanmış ayrıca rehin alınan 1275 kişi içerisinden 150’e yakınından bir daha haber
alınamamıştır. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakıldığı, gözlerinin
oyulduğu, kulakları, kafaları ve burunları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesildiği
görülmüştür. Aynı vahşetten hamile kadınlar ve çocuklar da kurtulamamıştır (Ürekli, 2020,
s:171-172).
Azerbaycan Resim Sanatı ve Hocalı Katliamı
Azerbaycan’da sanat 1920 yılından bağımsızlığına Sovyetler Birliği’nin etkisi ile Sosyal
Gerçekçilik etkisinde kalmıştır. 1990 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra
çağdaş
Azerbaycan sanatçıları kendi milli sanat anlayışlarını geliştirmeye başlamışlardır.
Azerbaycan resim sanatının gelişiminde Tuğrul Nerimanbeyov, Mikayil Abdullayev, Jevad
Mirjevadov Maral Rahmanzade, Elibey Rzaguluyev, Halida Seferova, Büyükağa Mirzezade,
Settar Behlülzade, Rasim Babayev, Nadir Abdürrahmanov, Veciha Samedova, Tahir Salahov,
Gayyur Yunus, Ferman Gulamov, gibi birçok sanatçı önemli rol oynamışlardır (Rengkarlıq,
2017).
2009 yılında Bakü Çağdaş Sanat Müzesinin açılması Azerbaycan sanatı için önemli gelişme
olmuştur. Müzede Azerbaycan sanatının büyük üstatları yanı sıra genç sanatçılara da
kendilerini gösterme imkanı sunulmuştur (Önen,ve Karahan, 2019, s: 878-881).
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Azerbaycan devleti Karabağ Savaşı’nda binlerle şehit vererek zor koşular altında ayakta
kalmaya çalışmış ve bu dönemde sanatçılar bu mücadeleye sanat eserlerinin yanı sıra bizzat
kendileri de savaşa katılarak destek olmuşlardır. "Böyle bir dönemi yakından takip eden dönem
ressamları, o günleri ve sonrasını anlatan eserleriyle olaylara kayıtsız kalamadıklarını
göstermişlerdir" (Başbuğ, 2016, s: 58).
Özellikle Ferman Gulamov, Vagif Ucatay, Nevai Metin, Ebülfez Ferecoğlu, Asef Azerelli,
Rafael Muradov, Altay Hacıyev, Rıza Avşar gibi sanatçılar, Karabağ konulu eserleri ile
Azerbaycan'ın savaş sürecinde verdiği acı ve ıstırap dolu yaşam mücadelesini
ölümsüzleştirmişlerdir (Askerova, 2016, s: 56).
Azerbaycan’ın Ermenilerle savaşı Azerbaycanlı ressam ve heykeltıraşları özlerini ve milli
değerlerini yansıtmak için harekete geçirdi. Televizyondaki haber görüntülerinden etkilendiğini
söyleyen ünlü çizgi filmi ressamı Nazim Memmedov (1934-2004), yaklaşık elli resim çalışarak
Azerbaycan’ın Milli Sanatı Müzesinde Hocalı Soykırımının 10.yıldönümü dolayısıyla
düzenlenen “Hocalı’nın Haykırışı” adlı sergide sergilemiş ve daha sonra müzeye hediye
etmiştir.
Azerbaycan'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Azerbaycan Ressamlar Birliği tarafından,
"Hocalı ve Asırlar- Nesiller" isimli resim yarışmaları düzenlenmiş ve savaş ve kahramanlık
konulu resimlerin yapılması teşvik edilmiştir.
Karabağ ve Hocalı katliamını unutturmamak için pek çok sanatçı yaptıkları eserlerde bu konuyu
işlemiş ve Azerbaycan’da sergi ve sanatsal yarışmalar düzenlenmiştir. 2011-2012 yıllarında
Kültür ve Turizm Bakanlığının Azerbaycan Ressamlar Birliği ile ortaklaşa düzenlediği sergi
yarışmasında çok sayıda önemli eserler sergilendi.

Görsel 1. Asıf Azerelli, Böyle adaletsizlik olur mu?
(https://1905.az/en/khojaly-insulted-painter-asif-azerelli/ )
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Yarışmanın büyük ödüllerini kazananlar arasında ressam Asif Azerelli’nin, Ermeni alçaklarının
Azerbaycan kültürüne karşı vandallığını açık bir şekilde dışa vurduğu “Böyle adaletsizlik olur
mu?” tablosu da yer alır (Görsel 1.).
Yarışma sonunda eserleriyle ön plana çıkan ve halkın beğenisine sunulan sanatçılar arasında
Ferman Gulamov, Beyim Hacıyeva, Sirus Mirzazade, Nazim Memmedov, Tural Hasanlı, Navai
İbahimov, Nazim Rehmanov, Hamza Abdullayev, Vidadi Ahmedov, Mais Aliyev, Rövşen
Memmedov, Etibar Alanov, Nigar Babayeva, Haşim Elçiye’in gafikleri, Zakir Ahmedov,
Vügar Guliyev, İslam Abullayev, Celil Karyağdı, Fuad Ceferov, Sahip Guliyev, Adil Şihaliyev
ve Rauf Abdulhüseyinoğlu gibi sanatçılar da yer alır.
Bunların dışında Karabağ ve Hocalı resimleriyle tanınan diğer bir sanatçı, kendisi de Karabağ’lı
olan ressam Nizami Hüseynov’dur. Onun savaş, kahramanlık ve şehitlik konulu resimleri 2001
yılında Bakü’de sergilendiğinde büyük ilgi uyandırmıştır.
Ayrıca Necmettin Hüseynov, Kerim Celal, Ferhat Halilov, Rafael Muradov, Nadir Bayrışov,
İsmail İsmailov, Natik Ferecullazae, Namik Memmedov, Altay Hacıyev, Alekper Muradov,
Fikret İbahimov, Geyyur Yunus, Sabir Çopuroğlu, Arif Hüseynov, Bayram Kasımhanlı,
Şamhalil Memmedov, Sebuhi Memmedov, Fuat Salayev, Vügar İmanguliyev, Mübariz
İbrahimov. Azad Aliyev, Tarverdi Kuliyev, Natik Aliyev, Memmed Reşidov gibi sanatçılar
Karabağ ve Hocalı meselesini gelecek nesillere aktarmak için sanatı köprü yapmışlardır
(Aliyev,2014, s.46-51).

Görsel 2. Rıza Avşar, Hocalı Soykırımı, 2016, TÜYB. ("Açıq Ensiklopediya", 2016).
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Vaqıf Ucatay
Vagıf Ucatay, 22 Haziran 1955'te Azerbaycan’ın Devechi bölgesi Takya köyünde doğar ve
1978 yılında A. Azimzade Azerbaycan Devlet Sanat Okulu resim fakültesinden mezun olur.
1981-1987 yılları arasında St. Petersburg'daki Repin Sanat Akademisi Resim Fakültesi'nde
okur. 1993 yılından beri A. Azimzade'nin adını taşıyan Sanat Koleji'nde eğitim faaliyetlerinde
bulunur. Yıllar içinde birçok sanat eseri üreten sanatçı hayatının sonuna kadar sanat
çalışmalarını sürdürür.
1990'lardan beri ciddi bir şekilde karikatürlerle uğraşır. Eserleri bir dizi kitap ve dergide
yayınlanır. Birçok sergi ve yarışmaya katılır. Vagıf Ucatay, eserlerinde milli gelenekleri
yaşatan bir sanatçıdır. 2009 yılında Ermeniler tarafından Azerbaycanlıların soykırımına ithaf
edilen 33 resimden oluşan bir kişisel sergi düzenler. 20 Aralık 2020'de vefat etmiştir. (Vaqıf
Ucatay, https://az.wikipedia.org/wiki/Vaqif_Ucatay)
Vagıf Ucatay, geleneksel Azerbaycan düğün ve evlilik ritüellerini konu alan bir yağlı boya tablo
üzerinde tam otuz iki yıl çalışır. Azerbaycan’ın adet ve geleneklerini yansıtan tablo iki gencin
çeşme başında görüşüp tanışması ve kız isteme gibi düğün ve evliliğin bütün aşamalarını tasvir
eder. (İbadov, Anadolu Ajansı, 1.10.2013).
Vatan sevgisi ile dolu olan Vagif Ucatay, Azerbaycan için ölürüm diyerek, dışarıda olduğu
zaman vatanındaki en kötü insanı bile özlediğini söyler. Dünya halklarını terazinin bir gözüne,
Azerbaycan'ı bir göze koyarsanız, Azerbaycan onun için ağır basar (Qaraqızı, 2009, s: 23).

Görsel 3. Vagıf Ucatay, https://1905.az/bizim-r%C9%99ngkarliq-bizim-qarabag/
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Vaqif Ucatay’ın Hocalı Katliamı Konulu Resimleri
Vagif Ucatay, Azerbaycanlılara karşı Ermeni vahşeti üzerine “Bak! Gör! Unutma!” adlı bir seri
resim çalışması üreterek insanlığa karşı işlenen bu vahşetin sanatsal ve belgesel delillerini
ortaya koymuştur. Hocalı ile ilgili en dikkat çekici çalışma bir dönem medyada sıkça
karşılaşılan Vagif Uçatay'ın afişidir. Afişte, etrafı kan gölüne dönen bir bebeğin kalbine
saplanmış üzerinde Rusça ve Ermenice "Bir Türkün Ölümü" yazılı bir kılıç saplanmıştır.
Rusların ve Hristiyan dünyanın desteklediği Ermenileri sembolize eden haç biçimindeki bu
kılıcın ucunda Kremlin sembolü yer alır (Görsel 3).
2007 yılında tamamen Karabağ ve Hocalı olaylarını konu alan resimlerden oluşan sergisi Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenir. Sergi boyunca insanların resimlere baktıklarında
nasıl ağladıklarına şahit olur. Bu da bu acıların asla unutulmayacağı anlamına gelir. Ağlayan
gözleri görünce bir kez daha değerli bir millet olduklarını düşünür.
Resimlerinde Ermenilerin ihtiyarları katletmelerini, kadınlara tecavüzlerini hatta bebekleri
fırında yakmalarını konu alır. Bütün bu tasvirlerde dehşetin çıplak ifadesi elbette her insanın
sinirlerini etkilemekten başka bir şey yapmayacaktır.

Görsel 3. Vagif Ucatay, Hocalı 1992, https://www.facebook.com/vagifucatay/photos/216164865079043
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Görsel 4. 2011 https://www.facebook.com/vagifucatay/photos/216164855079044

Görsel 5.2011 https://www.facebook.com/vagifucatay/photos/216165225079007
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Vaqıf Ucatay’ın “Hocalı Faciası 1992” Adlı Resmi
Ressam Vaqif Ucatay “Hocalı Faciası” adlı eserinde, tanıkların beyanına göre Şuşa köyünde
Ermenilerin bir Türk kadınına tecavüz ve işkence ettikten sonra isimlerini vücuduna
yazmalarını anlatan bu eseri yapmıştır.
Bir röportajda "Şuşa kızı" resmi ile aslında Ermenilerin vahşetini anlattığını ancak Hocalı ‘da
düzenlenen bir resim yarışmasında yarışmanın dışında bırakıldığını söyler. Türklere hakaret
eden ve toprağımızı işgal eden devletin ve temsilcisinin eylemlerini gösteren resim yarışma
jürisine göre Azerbaycan zihniyetine uygun değildir. Ancak hangi zihniyetten bahsettiklerini
anlayamadığını belirtir. Hatta yoksa Ermeniler zihniyetimizi mi değiştirdi diye sorgular.
(https://1905.az/bizim-r%C9%99ngkarliq-bizim-qarabag/)
Sakin görünüşüne rağmen aslında çok çalkantılı ve asi bir insan olduğunu söyleyen sanatçı,
çalışmalarımda başkalarının tepkilerini asla dikkate almaz. Onu ilgilendiren şey Hocalı
trajedisini en iyi bir biçimde dünya kamuoyuna sunmaktır.
Kendisiyle yapılan bir röportajda bu resmi (Görsel.6) nasıl yaptığını şöyle anlatır. “Askerlerden
duyduğum hikâyeye göre askerlerimiz 1995 yılında saldırı sırasında Şuşalı bir kız görmüşler.
Kızın tamamen çıplak olan tüm vücudu baştan ayağa dövmelerle kaplıydı. Ona tecavüz eden
her Ermeni’nin adını kızın vücuduna kazıdı. Tabii askerlerimiz giydirdi ama yanına getirmeye
çalıştığında reddetti ve "Bu durumda nereye gidebilirim?" Dedi. Sonra kendini öldürdü.
Ölmeden önce askerlerimize Ermeni silah üssünün yerini gösterdi” (Qaraqızı, 2009, s: 23).
Bu resmi olaydan iki ay sonra yapan sanatçı damarlarında Türk kanı olan her Azerbaycanlının
resmi gördüğünde çılgına döneceğini göze alır. Ancak ona göre düşman bağışlanmamalıdır.
Herkes, konumu ne olursa olsun kendi imkanları dahilinde düşmana karşı acımasız bir
mücadele yapmalıdır. Ancak o zaman vatan topraklarının muhafazası ve istiklali sağlanabilir.
Vagif Ucatay’ göre, “Bu resimdeki Azerbaycanlı kadın, Azerbaycanlı kız kimdir? Biri annemiz,
diğeri kız kardeşimiz, diğeri eşimiz, diğeri kızımız, diğeri teyzemizin kızı, amcamızın kızı,
teyzemizin kızı vb. Bu yüzden gerçekleri o kadar çıplak gösterdim ki, aslında Ermeni esaretinde
acı çeken bu kızlar bizim namusumuzdur” (Qaraqızı, 2009, s: 23).
Vaqıf Ucatay’ın “Hocalı Faciası” resmi Karabağ’dan yalın ayak ayrılmak zorunda kalan tüm
milletin dramıdır. Onun zatında işkenceye uğrayan ve tecavüz edilen tüm insanlıktır. Tarih
boyunca her türlü vahşiliğin ve vandallığın simgesi olan Ermeniler bu davranışlarıyla ne kadar
alçak ve şerefsiz olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Bu resimden utanması ve ezilmesi
gereken haçlı zihniyetini devam ettiren Batı dünyası ve tüm Birleşmiş Miletlerdir.
Bu resimdeki kadının çıplaklığı şehvet değil şefkat, sevgi değil nefret, korkaklık değil intikam
ve kölelik değil istiklal duygularını harekete geçirmektedir. Bu utanç tüm insanlığın utancıdır
ve Anadolu’da, Bosna’da, Batı Trakya’da, Doğu Türkistan’da ve tüm Türk ve İslam
coğrafyasında zulme ve katliama uğrayan bütün soydaşlarımızın ve kardeşlerimizin dramıdır.
Bu resim bir gösterge olarak günümüze gelindiğinde Azerbaycan halkı ve ordusunun
Ermenileri bozguna uğratarak Karabağ’ı geri alması için gereken mili ruhu ve ateşi canlı
tutmayı başarmıştır.
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Görsel 6. Vaqıf Ucatay, Hocalı Faciası 1992. https://tr.pinterest.com/pin/427842033347125095/
“Hocalı Faciası 1992” Adlı Resminin Göstergebilim Çözümlemesi Resimdeki Göstergeler
İnsan Figürü
Kadın Figürü
Çıplaklık
Çıplak Kadın Figürü
Diz Çökme
Ellerin Yüzü Kavraması
Beden Üzerindeki Yaralar
Beden Üzerindeki Yazılar
Beden Üzerindeki El Resmi
Ermenice Yazılar
Kan
Haç
Ok ile Delinmiş Kalp
Gerçekçi renk ve biçim
Siyah Arka Plan

Page 21

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Göstergebilim Anlam Çözümleme Şeması
Gösterge

Düz Anlam

Kadın Figürü

Narin, Nazenin, Anne, kız
Canlı, İnsan,
Din,
Mitoloji,
Psikoloji,
kardeş, kız çocuğu, sevgili, eş,
Dişi, Kadın
Sosyoloji, Psikanalizim
kutsal varlık, emanet

Yan Anlam

Derin Anlam

Çıplak Kadın Çıplaklık,
Cinsellik
Figürü

Üzerinde giyeceği olmayan,
Mitoloji,
İdeoloji,
zayıf, savunmasız, saldırıya
Psikoloji, Sosyoloji
uğramış, çaresiz, mazlum.

Diz
Üstü
Vücut
Oturma
hareketi

Diz çökme, güçsüzlük, bitkin,
Mitoloji,
İdeoloji,
tükenmiş, çaresiz, aman
Psikoloji, Sosyoloji
dileyen, yardım bekleyen

dileyen,
utanma, İdeoloji,
Ellerin Yüzü El ve vücut Aman
hareketi
çaresizlik, tükenmişlik
Sosyoloji
Kavraması
Beden
Üzerindeki
Yaralar
Beden
Üzerindeki
Yazılar

din,

din,

din,

Psikoloji,

Sağlık
problemi

Yaralanma, saldırıya uğrama,
şiddete maruz kalma, vahşet İdeoloji, Psikoloji, Sosyoloji
ve canilik

Yazı, işaret

Vahşeti
imzalama,
vicdansızlığın
göstergesi, Din,
İdeoloji,
saldırganın namussuzluğunu Sosyoloji,
belgelemesi,

Psikoloji,

Beden
Üzerindeki El Tasvir
Resmi

İşgal ve saldırı göstergesi, güç Din,
İdeoloji,
ve ezme göstergesi
Sosyoloji,

Ermenice
Yazılar

Yazı

Tarihi kin ve düşmanlık,
Ermeni
zulmünün
ve Din, Tarih, İdeoloji, Psikoloji
vicdansızlığının belgesi

Kan

Biyolojik
yaşam sıvısı

Yaşam ve ölüm, vahşet ve
Din, Tarih, İdeoloji, Psikoloji
cinayet, şiddet ve eziyet

Dini simge

Tarihi kin ve düşmanlık,
Ermeni
zulmünün
ve Din, Tarih, İdeoloji,
vicdansızlığının belgesi

Aşk Simgesi

Alay etme, ironi,
değerleri aşağılama

Haç

Ok
Delinmiş
Kalp

ile

Gerçekçi renk Realizm
ve biçim
Siyah
Plan

Arka
Kara

insani

Kültür, Psikanalizim

Gerçeği tasvir, İllüstrasyon,

Sanat, Realizm

Karanlık,
barbarlık

Din, Tarih, İdeoloji,

cehalet,
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Tablo: 1. Göstergebilim Anlam Çözümleme Şeması, (Soylu, 2018, s:43-45).
Karşıt Anlamlar Şeması
Varlık

Yokluk

Özgürlük

Esaret

Cesaret

Korkaklık

Aktif

Pasif

Güzellik

Çirkinlik

Değerli

Değersiz

Fakirlik

Zenginlik

Şuur

Şuursuz

Madde

Mana

Yaşam

Ölüm

Acı

Tatlı

Hüzün

Sürur

Masum

Suçlu

Zalim

Mazlum

Vahşet

Şefkat

Temiz

Kirli

Barış

Savaş

Huzur

Terör

Milli

Evrensel

Namus

Namussuzluk

Tamir

Tahrip

Cennet

Cehennem

Hak

Haksızlık

Tablo:2. Karşıt Anlamlar Şeması, (Soylu, 2018, s:43-45).
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Eyleyenler Şeması

Acı çeken kadın
Gönderici
Düşmanlık

Yardım Eden

İnsanlık

Özne
Sanatçı

Vicdan

Alıcı

Nesne

Karşı çıkan
Vicdansızlık

Tablo:7. Greimas’ın Eyleyenler Şeması Uygulaması. (Soylu, 2018, s:43-45).

Göstergebilimsel Dörtgen Şeması

Kahraman
Milli Görünmek

Milli Olmak

Batı

Vatan Haini

Hayranı
Milli Görünmemek

Milli Olmamak
Düşman

Tablo : Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Gremias,1987, s:110).
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-------------

Çelişiklik
Karşıtlık
İçerme
Milli Değerler
-----------------------

Yerel

Ne Görünmüyor
A2
Yabancı Görünmüyor

Yeni-Modern

Gaflet-Aldanma

Nedir
A1

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

Ne Görünüyor
A1_
Yabancı Görünüyor

Ne Değildir
A2_
Yerel Değil

Evrensel Değerler

Tablo : Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Kıran, 2013, s:385).
Bu şema şöyle somutlaştırılabilir.
A1 ---------------- A2
Yerel olan ve yabancı görünmeyen şey milli yani ulusaldır. Bize öz ve özgü olan milli değerler
ve ulusal sanat gibi. Türk kültürüne özgü figürler milli duygu ve değerlerimizi yansıtır.
A1_ --------------- A2_
Bu önermede ise yabancı görünen ve yerel olmayan şey ya yabancıdır veya evrensel olabilir.
Batı sanatı veya evrensel kültür gibi. Tabi ki bazen yerel olan bir şey evrensel kültüre de mal
olabilir. Hayvan sevgisi evrenseldir. Ancak Türk kültüründe bilhassa at ve kartal gibi bazı
hayvanlar özel bir öneme sahiptir. Bazen de evrensel kültür içerisinde yer alan domuz ve fare
gibi bir figür bizim kültürümüze yabancı olabilir.
A1_

A1

Üçüncü önermede yerel olan ancak yabancı görünen şey, yeni bir şeydir ve belki modern olarak
tanımlanabilir. Burada da bazı yenilikler ilk başta yabancı gibi görülebilir. Ancak her kültürde
yenilikler modernizmin kaçınılmaz sonucudur. Örneğin Batı tarzı resim ve sanat anlayışı ilk
geldiğinde yabancı ve garip karşılanmış ancak zaman içerisinde bunlar Türk kültürünün bir
parçası olmuştur. Gerçi resim ve sanat yeni ve modern bir şey değildir ancak bizim için yeni
olmuştur.
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A2_

A2

Son önermede ise yabancı görünmeyen ancak aslında yerel de olmayan şey milli değerler
arasına sızmış gaflet ve aldatıcı olan bir şeydir. Bazen de sömürgeci emperyalist devletlerin
sömürdükleri toplumlara dayattığı kültür emperyalizminin sonucu olarak yabancı olan ve milli
olmayan bazı şeyleri bir topluma çeşitli propaganda araçlarıyla milli gibi dayatılmalarıdır. Noel
Baba ve Yılbaşı çamı örnek olarak verilebilir.
Türk resim sanatında kullanılan figür ve semboller gösterge olarak bu bağlamda ele alınabilir.
Bu şema üzerinden değerlendirilirse Vaqıf Ucatay’ın sanatı ve kullandığı imgeler milli kültür
içerisinde yerel olan ancak evrensel anlamlar da içeren sembol imgeler içerir.
Ulusal olmayan ve yerel olanın varlığına ve değerine karşı zarar verecek olan şeylere karşı bir
savunma ve uyarıcı niteliğindedir. Yeni ve modern olanı dışlamamakla birlikte milli ve yereli
korumayı ve tanıtmayı da şuur olarak sonuç verir.
Sonuç
Sanat duyguların dışavurumudur. Sanat duygu ve düşüncelerin estetik kaygı ile ifade
edilmesidir. Estetik duygusal ve duyusal algılama, hissetme, yaşama demektir. Zıddı
anestezidir yani hiçbir şey hissetmeme. Estetik ve sanat güzel ile ilgilendiği gibi duyusal ve
duygusal olanla da ilgilenir. Aşk ve nefret, güzel ve çirkin, komedi ve trajedi estetik ve sanatın
kapsam alanına girer. Sanat eseri bir aynadır gerçeği veya ideali veya gerçeküstüyü veya bir
kavramı veya hayal edileni yansıtır. Hocalı katliamına sanatçılar da duyarsız kalamazdı ve
kalmamalıydı.
Göstergebilim sembolleri, belirtileri ve ikon olarak adlandırılan görsel göstergeleri inceler.
Sanat eserlerinde yer alan biçimler, figürler, işaretler ve semboller birer gösterge olarak ele
alınabilir ve göstergebilim sanat eseri inceleme yöntemiyle eleştirilebilir.
Vagıf Ucatay bir seri resimle Karabağ sorununu ve Hocalı katliamını ele almış ve sanatın dili
ile dünya kamuoyuna sergilemiştir. “Hocalı Faciası 1992” resmi görünüşte çıplak bir kadın
tasviri olmakla birlikte alışılmışın dışında şefkat, nefret ve acıma duygularını harekete geçiren
trajik bir anlatımdır.
Ermeni zalimlerinin kadının vücudu üzerine yazdıkları ve bıçakla kazıdıkları yazı ve işaretler
Ermeni zulmünü, vahşetini ve vicdansızlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eğer millet
olarak şuurlu, imanlı, güçlü ve birlik içinde olmazsak sonumuzun ne olacağını çok iyi
göstermektedir.
Çok şükür ki Türk milletinin tarihinde Ermenilerin vahşeti gibi böyle kara bir leke
bulunmamaktadır. Türkler tarih boyunca kadınlara, çocuklara ve yaşlılara şefkat ve merhametle
muamele yapmışlar ve asla bir katliama imza atmamışlardır.
Vaqıf Ucatay yaptığı resimlerle Karabağ sorunu ve Hocalı katliamını ele almış ve bütün
çıplaklığıyla dünyanın sanat gündemine yansıtmıştır. Bu yıl gerçekleşen Karabağ savaşında
Ermenilere karşı zafer kazanan Azerbaycan halkını ve askerlerini kutluyor ve tüm şehitlerimizi
ve Vaqıf Ucatay’ı rahmetle anıyorum.
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MÜASİR HƏNDƏSƏ DƏRSİNDƏ ŞAGİRDLƏRİN İDRAKİ MARAQLARININ
İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ İMKANLARI
OPPORTUNITIES TO DEVELOP STUDENTS' COGNITIVE INTERESTS
IN MODERN GEOMETRY
Abbasova Almarə Əlisa qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ÖZET
Məktəbdə həndəsə təlimi məqsədlərindən ən mühümü – şagirdlərə nəzəri biliklərin
verilməsindən ibarətdir. Təlim iki tərəfli proses oldubundan hər iki tərəfin düzgün təşkil
olunmuş tədris fəaliyyəti və onların qarşılıqlı əlaqəsi mühüm rol oynayır.
Təlimə maraq hər bir şagirddə sistematik şəkildə inkişaf etməlidir. Müasir təhsil konsepsiyası
və onun tərkib hissəsi olan fəal təlim şagird-müəllim duetindən əlavə şagird-şagird düetini
zəruri etmişdir. Bütün bu fəaliyyət növlərinin gücləndirilməsi ilk növbədə dərsin məzmunundan
və təşkili formasından asılıdır. Müəllim həndəsəyə aid dərsin mövzusunu müəyyən edərkən,
ilk növbə təlim metodlarını, şagirləri fəallaşdıran və onların marağını təmin edən çalışma
növlərini və onların həllində sualların, fərdi işlərin qoyuluşu, sinifdaxili diferensiyasıyanın
tətbiqi məsələlərini dəqiqləşdirməlidir.
Məlumdur ki, hər bir sinifdəki şagirdərin səviyyəsi müxtəlifdir. İnteraktivliyi reallaşdırmaq
üçün həm elm, metodiki və həm də pedaqoji vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Təlim prosesində
diferensasiyanın tətbiq edilməsi şagirdlərin idraki potensialından düzgün və səmərəli istifadə
olunmasını tələb edir.
Dərsliklərdə həndəsə məsələlərindən çətin olanlar çox vaxt xüsusi işarə (ulduz) ilə qeyd olunur.
Əksər müəllimlər həmin tipli məsələləri nə sinifdə həll edir, nə də evə tapşırır. Məktəb və şəxsi
təcrübə göstərir ki, çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələləri sinifdə həll etmək daha səmərəli
nəticə verir. Çünki həmin məsələlərdə həndəsənin çox mühüm təklifləri öz tətbiqini tapır və
həllin nəticəsində şagirdlər çox böyük praktik və ya nəzəri əhəmiyyəti olan təkliflərlə tanış
olurlar.
Açar sözlər: Təlim prosesi, müasir təhsil, idraki maraq, diferensiyasıya, nəzəri biliklər
ABSTRACT
The most important goal of teaching geometry at school is to provide students with theoretical
knowledge. As training is a two-way process, well-organized learning activities and their
interaction play an important role.
Interest in learning should develop systematically in each student. The modern concept of
education and active training, which is an integral part of it, made a student-student duet
necessary in addition to the student-teacher duo. The strengthening of all these activities
depends primarily on the content and form of organization of the lesson. When determining the
topic of a geometry lesson, the teacher should first specify the teaching methods, the types of
work that activate and interest the students, and the application of questions, individual work,
and classroom differentiation in their solution.
It is known that the level of students in each class is different. Both scientific, methodological
and pedagogical tools must be used to implement interactivity. The application of
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differentiation in the learning process requires the correct and effective use of students'
cognitive potential.
In textbooks, those that are more difficult than geometry are often marked with a special sign
(star). Most teachers do not solve such problems in the classroom or at home. School and
personal experience show that solving problems with high difficulty in the classroom is more
effective. Because very important proposals of geometry find their application in these issues,
and as a result of the solution, students get acquainted with proposals of great practical or
theoretical significance.
Keywords: Learning process, modern education, cognitive interest, differentiation, theoretical
knowledge
Məktəbdə həndəsə təlimi məqsədlərindən ən mühümü – şagirdlərə nəzəri biliklərin
verilməsindən ibarətdir. Təlim iki tərəfli proses oldubundan hər iki tərəfin düzgün təşkil
olunmuş tədris fəaliyyəti və onların qarşılıqlı əlaqəsi mühüm rol oynayır.
Təlimə maraq hər bir şagirddə sistematik şəkildə inkişaf etməlidir. Müasir təhsil
konsepsiyası və onun tərkib hissəsi olan fəal təlim şagird-müəllim duetindən əlavə şagird-şagird
düetini zəruri etmişdir. Bütün bu fəaliyyət növlərinin gücləndirilməsi ilk növbədə dərsin
məzmunundan və təşkili formasından asılıdır. Müəllim həndəsəyə aid dərsin mövzusunu
müəyyən edərkən, ilk növbə təlim metodlarını, şagirləri fəallaşdıran və onların marağını təmin
edən çalışma növlərini və onların həllində sualların, fərdi işlərin qoyuluşu, sinifdaxili
diferensiyasıyanın tətbiqi məsələlərini dəqiqləşdirməlidir. [3.25-26]
Məlumdur ki, hər bir sinifdəki şagirdərin səviyyəsi müxtəlifdir. İnteraktivliyi reallaşdırmaq
üçün həm elm, metodiki və həm də pedaqoji vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Təlim prosesində
diferensasiyanın tətbiq edilməsi şagirdlərin idraki potensialından düzgün və səmərəli istifadə
olunmasını tələb edir.
Dərsliklərdə həndəsə məsələlərindən çətin olanlar çox vaxt xüsusi işarə (ulduz) ilə qeyd olunur.
Əksər müəllimlər həmin tipli məsələləri nə sinifdə həll edir, nə də evə tapşırır. Məktəb və şəxsi
təcrübə göstərir ki, çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələləri sinifdə həll etmək daha səmərəli
nəticə verir. Çünki həmin məsələlərdə həndəsənin çox mühüm təklifləri öz tətbiqini tapır və
həllin nəticəsində şagirdlər çox böyük praktik və ya nəzəri əhəmiyyəti olan təkliflərlə tanış
olurlar.
«Həndəsə-7» dərsliyində çətin və ya problem xarakterli məsələlər «Çətinliyi artırılmış
məsələlər» (s.133) başlığı altında verilmişdir. Belə bir məsələ nəzərdən keçirək: «Üçbucağın
hündürlüyü onun oturacaqlını yarıya bölür. Həmin hündürlük müəyyən xassəli nöqtələrin
həndəsi yeri olduğunu isbat edin».
Bu məsələdə şagird aşağıdakı nəticələrə gəlməlidir:
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1) verilən üçbucaq bərabər yanlıdır
2) verilmiş hündürlük üçbucağın oturacağına həm də orta perpendikulyarıdır
Nəticə: BD üzərindəki hər bir nöqtə A və B nöqtələrindən bərabər məsafədədir. Deməli,
oturacaqlı AB parçası və üçüncü təpəsi BD üzərində olan sonsuz sayda bərabəryanlı üçbucaq
qurmaq olar. Bu isə o deməkdir ki, AS parçasının uclarından bərabər məsafədə olan nöqtələrin
həndəsi yeri BD parçasının yerləşdiyi düz xətt olub, AC-nin orta perpendikulyardır.
İkinci bir məsələni nəzərdən keçirək (VII s. №454).
«Bir düz xətt üzərində olmayan A, B və C nöqtələri verilmişdir. Bu nöqtələrdən keçməyən düz
xətt AB, AC və BC parçalarından heç birini kəsmir, ya da ikisini kəsir. İsbat edin».
İsbatı.
Burada iki hala baxaq:
1) a//AC və AB və BC parçalarını kəsmir.
2) a//AC və AB və BC-ni kəsir.
İkinci hal məşhur təklifə əsaslanır: üçbucağı kəsən düz xətt onun yalnız iki tərəfini kəsir.
Şagirdlərin həndəsəyə idrakı maraqlarını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif metodik yanaşmalar
tətbiq etmək olar.


Həndəsi anlayışların təriflərini və mühüm xassələrinin sistematik (formativ) təkrar
edilməsi və şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsi



Məqsəduyğun məsələlərin seçilməsi və həll prosesində tətbiq olunan təkliflərin,
düsturların təkrar edilməsi



Həndəsi anlayışların təriflərinin mümkün hallarda həndəsi yerlər vasitəsilə ifadə
olunması



Məsələ həllində, mühakimə və isğatlarda şagirdlərin yol verdikləri xarakterik
səhvlərin müzakirə olunması və aradan qaldırılması



Məsələ həllində və riyazi isbatlarda irəli sürülən hər hansı bir təklifin
əsaslandırılması



Şagirdlərin riyazi mühakimə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün xüsusi çalışmalar
sistemindən istifadə edilməsi.

İrəli sürülən metodiki yanaşmaların məzmununa aid nümunələr göstərərək.
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1. Məlumdur ki, həndəsi anlayış və onların xassələrinə dair biliklər iki mərhələdə həyatilik kəsb
edir:
1) həndəsi anlayışlar öyrənildikcə əvvəlki biliklərlə əlaqələndirilir. Bu, o xaman səmərəli olur
ki, şagirdlər keçilmiş materialı yaxşı mənimsəsinlər və şifahi sorğu zamanı verilən suallara
cavab verməkdə çətinlik çəkmirlər;
2) həndəsi anlayışlar və onların xassələrinin tətbiq olunduğu məsələlərin həll edilməsi. Çünki,
məsələ həlli prosesində zəruri olan biliyə daha çox ehtiyac hiss olunur və həmin anda tətbiq
olunan nəzəri bilik şagirdin yaddaşında həm də bir vasitə kimi həkk olunur. Məsələn,
düzbucaqlı üçbucağın xətti elementləri arasında metrik münasibətlər, düz bucaq təpəsindən
hipotenuza çəkilmiş hündürlüklə əlaqədar katetlər və hipotenuzun bölündüyü parçalar
arasındakı münsibətlər məsələlər həllində tez-tez tətbiq olunur və şagirdlər həmin münasibətləri
əzbər yadda saxlayırlar.
2. Müəllimlər hər hansı həndəsi anlayışın təkrarına aid məsələ seçərkən aşağıdakı prinsipləri
əsas götrməlidir:
1) anlayışın mənimsənilməsinə xidmət edən məsələlər
2) anlayışın tətbiqinə xidmət edən məsələlər
3) anlayışın yeni situasiyada tətbiqinə aid məsələlər
4) anlayışın standart olmayan situasiyada tətbiqinə aid məsələlər
3. Həndəsi anlayışların tərifləri ona görə səmərəli hesab olunur ki, tərifin ifadəsində anlayışın
məzmunu, mühüm əlaməti ifadə olunur. Məsələlər həllində, sibatlarda anlayışların tərifindən
də əsas kimi istifadə olunur. Anlayışın tərifində fiqurun təsviri də müəyyən dərəcədə özünə yer
tapır. Ona gö rəd ə həndəsi anlayışların tərifləri fəza təsəvvürün formalaqmasında və
inkişafında mühüm rol oynayır. Məsələn:
1) üçbucağın, dördbucaqlının, çevrənin və s. tərifləri «əyani» xarakter daşıyır. Mümkün olan
hallarda həndəsi anlayışların «həndəsi yerlər» vasitəsilə tərif olunması onun məzmunun
genişləndirir və ya anlayışın mühüm xassəsiniözündə əks etdirir. Məsələn, «tənbölən-bucağın
tərəflərindən bərabər məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yeridir» - təriflərindən bərabər
məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yeridir» - tərifində tənbölənin ikinci xəssəsi ifadə olunur.
Tənbölənin əsl tərifində bucağı yarıya bölən və təpədən keçən düz xətt təsvir olunur. Bunu
birinci tərif adlandıraq.
İkinci tərifdən alınır ki, bucağın, üçbucağın daxilinə çevrə çəkmək olar və onun mərkəzi
«nöqtələrin həndəsi yerinə» görə müəyyən olunur.
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Verilmiş düz xəttə paralel düz xəttin tərifini belə ifadə etmək olar: «verilmiş a düz xəttindən b
məsafədə olan nöqtələrin həndəsi yeri – verilən düz xəttə paralel düz xətdir». Bunu qurma
məsələsi kimi təqdim etdikdə həlli, fəzada isə sonsuz həlli olub, silindrik səthi ifadə edir.
Müstəvi üzərində əsas qurma məsələlərini şagirdlər öyrəndikdən sonra fəzala əsas qurma
məsələləri elə bir çətinlik törətmir. Qeyd edək ki, əsas qurma məsələləri (həndəsi yerlərə aid)
hər biri ayrılıqda mühüm bir təklifi ifadə edir.
4. Həndəsi materialın şərhində və ya məsələlər həllində çox vaxt şagirdlər elmitsərvlərə yol
verirlər. Bu səhvləri vaxtında və kontr suallar vasitəsilə aradn qaldırmaq lazımdır. Şagirdlərin
şifahi nitqində həndəsəyə aid yol verdikləri xarakterik səhvləri göstərək.
1) çevrə üç nöqtə ilə təyin olunur
2) iki vətər bərabərdirsə, onda uyğun qövslər də bərabərdir
3) vektor iki nöqtə ilə təyin olunur
4) bütün tərifləri bərabər olan düzbucaqlıya kvadrat deyilir
5) bütün bucaqları düz öucaq olan paraleloqrama düzbucaqlı deyilir
6) qarşı tərifləri çüt-çüt paralel və bərabər olan dordbucaqlıya paraleloqram deyilir
5. Şagirdlərin həndəsədən əsas çətinlikləri şərh zamanı riyazi nitqin lakonik şəkildə və həndəsi
simvolların tətbiqilə yazılı şəkildə ifadə olunmasında özünü göstərir. Məlumdur ki, yazılı
şərhdə və ya məsələ həllində qəbul olunmuş müəyyən sxematik formadan istifadə olunur.
Məsələn, verilənlərin və tələb olunanın solda sütun şəklində yazılması, lazım olan çertyojun
sağ tərəfdə çəkilməsi və səhifənin artada izah və hesablamaların yazılması. Bu qayda və
yazılmış formaları həll (isbat) prosesi üçün xarakterik olub, həm də müəyyən əyanilik və səliqə
yaradır.
Şagirdlərə verilən şifahi və ya yarım şifahi suallar müəyyən məqsəd daşımalı və tədris olunan
materialın mövzusu ilə əlaqədar olmalıdır.
Verilən suallar diaqnostik xarakter daşıya bilər. Lakin həndəsi anlayışların mahiyyətini nə
dərəcə də şagirdlərlərin mənimsəmə səviyyəsini aşkar edə bilər.
Xarakteri olan sualları nəzərdən keçirək:
1)paraleloqramın bitişik tərəflərinin hər biri 2 sm-dən kiçikdir. Paraleloqramın sahəsinin
qiyməti neçə ədəd ola bilər?
2) tərəfləri 3 sm və 5 sm olan paraleloqramın hündürlüyü 6 sm ola bilərmi?
3) üçbucağın tərəfləri 6 sm, 4 sm və 7 sm ola bilərmi? 7 sm, 12 sm və 4 sm ola bilərmi,
4) bitişik tərəfləri 5 sm və 8 sm və 5 sm, 6 sm olan iki paraleloqlam verilmişdir.
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Paraleloqramların kor bucaq təpəsindən böyük tərəfə çəkilmiş hündürlüklər onu yarıya bölü.
Bu paraleloqlamların sahələri barədədirmir?
Həndəsə məsələləri həllində ən mühüm iki cəhəti nəzərə almaq lazımdır:
- məsələ mətnindəki riyazi münasibətlərin çertyojda düzgün əks etdirilməsi,
- məsələnin şərtindən və tələbindən irəli gələn əlaqə elementlərin qeyd olunması.
Həndəsə məsələləri həllində mətndən çertyoja və çerntyojdan mətinə keçid çox vaxt
şagirdlər üçün çətinlik törədir. Bunu aradan qaldırmaq üçün həndəsi münasibətlərin simvolik
yazılışla ifadəsi və tərsinə kimi çalışmalara VII sininfdə yer vermək lazımdır.
Nöqtələrin həndəsi yeri ilə əlaqədar qurma məsələlərinin həllində qeyri müəyyənliyi
aradan qaldırmaq üçün mərhələlərin ayırd edilməsinə (yazılması) xüsusi diqqət verilməlidir.
Burada ən mühüm olan qurma və isbat mərhələlərini ətraflı şərh etmək lazımdır.
Şagirdlərin həndəsəyə marağını artırmaq və biliklərini inkişaf etdirmək üçün formativ və
summatik təkrara sistematik yer vermək lazımdır. Çünki həndəsi biliklər cəbri biliklərdən
onunla fərqlənir ki, hər bir həndəsi anlayışın özünə məxsus xassələri var və onlar hər dəfə tətbiq
(təhrif) olunmur. Cəbrdə isə əməllər, müxtəlif çevrilmələr, tənliklərin həlli biliklərin təbii
təkrarını zəruri edir.
ƏDƏBİYYAT
1.А.Б.Василевский, Методы решения геометрических задач, Минск, 1969, с.53/232с.
2. Преводавание геометрии в 6-8 классах, Москва, (Просвещение», 1979, с. 123/279
3. Барчунова М.Ф. Развитие познавательного интереса к геометрии у учащихся VI-VII
классов, М., 1971, №6, с.25-26
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QARABAĞ MİLLİ GEYİMLƏRİN ÖZÜNƏMƏXSUS XÜSUSİYYƏTLƏRİ
PECULIAR FEATURES OF KARABAKH NATIONAL CLOTHES

Abbasova Gülbəniz Heydər qızı
E.Əliyev adına 162 saylı tam orta məktəbin tarix müəllimi, Bakı şəhəri,
G.H. Abbasova
The Secondary school N162 of Baku, the Azerbaijan Republic
XÜLASƏ
Məqalədə etnik mədəniyyətdəki ənənələr kimi Qarabağ milli geyimlərinin, xüsusən də
kişi və qadın geyimlərinin özünəməxsus özəllikləri təhlil olunur. Ənənəvi xalq kostyumu milli
mədəniyyətin tarixən formalaşmış məhsuludur. O, insanların həyat tərzi, adət-ənənələri, iqlim
şəraiti, tarixi hadisələr ilə əlaqəli olur. Ənənəvi xalq kostyumu insanların fəlsəfi fikirlərini,
dünyagörüşünü, müəyyən bir cəmiyyətin sosial, maddi-texniki səviyyəsinin bütün aspektlərini
əks etdirir.
Geyim mədəniyyəti nədir?Geyimlər necə yaranıb?Neçə illərdir ki, etnoqraflar, estetika,
etika, incəsənətlə,tarixlə məşğul olan adamlar bu suallara cabab axtarırlar. Bu sualların hər
birinə cavab verməklə biz azərbaycan xalqının həyat və məişətini araşdırırıq. Azərbaycan
xalqına xas mədəniyyətin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi, milli dəyərlərin ciddi
təhdidlərlə üzləşdiyi müasir dövrdə xüsusilə aktualdır.
Açar sözlər: Qarabağ milli geyimləri, xalq kostyumu, qadın və kişi geyimləri, geyim
xüsusiyyətləri, milli mədəniyyət.
ABSTRACT
The peculiarities of Karabakh national costumes, especially women's and men's
costumes as well as the traditions of ethnic culture are analyzed in the article.Traditional folk
costume is a historically formed product of national culture.It is related to people's lifestyles
traditions climatex historical events.Traditional folk costume reflects the philosophical ideals,
worldview of people, all aspects of the social material and technical level of a particular society.
What is clothing culture? How did clothes come about? For many years ethnographers,
the people who are engaged in art and history aesthetics ethics have been looking for answers
to these questions. By answering each of these questions, we research the life and household of
the Azerbaijani people.
The preservation and development of the culture of the Azerbaijani people is especially
important in the modern period when national values face serious threats.
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Ənənəvi xalq geyim kompleksinin meydana gəlməsi uzun sürən tarixi inkişaf prosesinin
nəticəsi olduğundan, o, xalqın etnogenez probleminin öyrənilməsində vacib məsələlərdən biri
hesab olunur.
Ümumiyyətlə tarixən Qarabağda geyim mədəniyyətinin formalaşmasında təbii coğrafi
mühitlə yanaşı, xalqın mənəvi-əxlaqı, psixoloji-ideoloji baxışları, dünyagörüşü, sosial-iqtisadi
və mədəni həyatı da əhəmiyyəti rol oynamışdır.
Azərbaycanda e.ə. VIII-VI minilliklərdə dəri işləmə,toxuculuq, yundan və bitki lifində
məmulat hazırlama meydana gəlmişdir. Hətta e.ə.V əsrdə yaşamış yunan tarıxçısi Herodot
vaxtilə Azərbaycanda keyfiyyətli parçalar toxunduğunu qeyd etmişdir.
Qarabağın dünənini və bu gününü dərindən öyrəndikdə onun keçdiyi tarixi dövrlərdə
yaranmış olan mədəni sərvətləri araşdırılıb, onların, elmi, mənəvi, estetik dəyərini gənc nəslin
süuruna çatdırmaq kimi məqsəd qarşıya qoyulur.
Hələ tunc dövrundə Azərbaycan əhalisi yun və kətandan toxunma paltarlar geyinmiş,
dəri bürüncəklərdən istifadə etmiş, keçə və yun papaqlardan istifadə etmiş, ayaqlarına isə dəri
ayaqqablar geyinirmişlər. Qarabağda başlıca xammal dəvə, keçi, qoyun, maral yun,dəri və keçə
məmulatı olmuşdur.
XVIII əsrdə xanlıqlar dövründə ayrı-ayrı bölgələr üzrə geyimlər yarandı.Şuşa şəhəri
ticarət və sənətkarlıq mərkəzi kimi Qarabağda seçilirdi. Bu dövrdə qadın geyimləri xüsusilə
böyük zövq ilə hazırlanırdı.Qarabağda saray vəziri və şair kimi tanınan M.P.Vaqif öz
seirlərində qadın geyimlərini vəsf etmişdir ki, bu da əlimizdə tutarlı əsasdır:
Güləbətin köynək abı mintənə
Yaxasında qızıl düymə gərəkdir.
XIX əsrin əvvəllərində Türkmənçay müqaviləsindən sonra Şimalı Azərbaycan Rusiyaya
birləşdirilir. Bundan sonra sanki Avropa geyim elementləri xalq geyimlərimizə «nüfuz»
edir.Geridə qalmış Rusiyanın bir parçasına çevrilən Qarabağda kustar sənət sahələri(toxuculuq,
dəbbaqlıq, papaqçılıq, başmaqçılıq) sahələrində manafakturalar yaranır.1829-cu ildə Şuşa
şəhərində 28 bez karxanası fəaliyyət göstərirdi. Burada 80 toxucu dəzgahında il ərzində 8 min
ədəd onarşınlıq bez toxunurdu . XIX əsrdə Qarabağda hazırlanan geyimləri şərti olaraq üç tipə
ayırmaq olar: mərasim, gündəlik və peşə mənsubiyyəti ilə əlaqədar geyimlər (Azərbaycan
etnoqrafiyası, 2007).
XX əsrdə kapitalist münasibətlərinin intensiv inkişafı ilə əlaqədar olaraq Avropa biçimli
geyim elementinin xalq məişətinə təsiri qadın geyimləri içərisində «don» adlanan geyim
növünün meydana gəlməsinə imkan vermişdir.Tumandan fərqli olaraq, don, bütöv bədənli
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olub, ətək, gövdə və qollardan ibarət biçilib-tikilirdi. Bir qayda olaraq, belə geyim növləri
məxmər, bafta, tirmə, zərri və s. adlarla məlum olan parçalardan hazırlayırdılar.Qarabağda
imkanlı qadınların gündəlik və boxçalıq geyimləri daha çeşidli olurdu. XX yüzilliyin 20-30-сu
illərindən başlayaraq ənənəvi qadın geyim kompleksi əsaslı dəyişikliyə məruz qalmış, fabrik
istehsalı olan yerli, rus və Avropa libasını (kofta, kostyum, palto, plaş və ş.) xalq məişətinə
daxil olması hesabına geyim fondu tamamilə genişlənmişdir.Qarabağda Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra qadınlar çadranın əsarətindən xilas oldular. Amma baş örtüyü kimi
çalmadan istifadə edilirdi. Azərbaycan qadınlarına xas baş geyim örtüyü kəlayağı Qarabağda
da geniş yayılmışdır. Həm yerli kustar istehsala məxsus, həm də gətirilmə kəlayağılar
paltarların içərisində əsas yer tuturdu.Sovetlər dövründə milli geyimlər mövqelərini itirdi. Buna
baxmayaraq Qarabağda bəzi geyimlər, xüsusən qadın baş geyim örpəyi - kəlayağı bu günə
qədər də yaşayır (Şəkil 1, Şəkil 2).

Şəkil 1 və Şəkil 2. Qarabağda qadın baş geyim örpəyi - kəlayağı

Qarabağda Ağdam bazarında sifarişlə ustalar tərəfindən kəlayağılar hazırlanıb,
boyanardı.Qarabağa ən çox Gəncədə hazırlanan kəlayağılar da gətilirdi. Kəlayağının
yeləni(haşiyəsi), bəzən isə ortası basma naxış üsulu ilə həndəsi və nəbati naxışlarla
bəzədilirdi.Qadınlara gözəllik gətirən, ismət simvolu sayılan kəlayağılar heç bir zaman milli
dəyərlərimizdən ayrilmamışdır. Kəlayagı sənəti bizim dəyişməyən milli dəyərimizdir. 2014-cü
ilin noyabrında YUNESKO-nun «qeyri-maddi irs» siyahısına kəlayagı sənəti də salınmışdır.
Azərbaycan kəlayağı sənət sahəsi kimi:
- Şəki kəlayağısı; - Basqal kəlayağısı; - Gəncə kəlayağısı; -Şuşa kəlayağısı qeyd olunur.
Geyim mədəniyyəti cəmiyyətin güzgüsüdür. Mövcud ictimai-iqtisadi formasiyanın
xüsusiyyətləri öz əksini insanların geyimində büruzə verir. Bu gün ənənə davam edir. Müasir
cəmiyyətdə qadınlarımız zövqünə uygun kəlayağılar daşıyır. Bu həm də qadınlarımıza xas olan
incəliyi və zərifliyi səciyyələndirir. «Xari bulbul» kimi kəlayağı baş örtüyü Qarabağ
qadınlarının taleyinə çox bənzəyir.Əsrlərin sınağından çıxmış ismət, namus daşıyıcısı sayılan
kəlayağımızı düşmənlərimiz məhv edə bilmədilər.Geyim mədəniyyətimiz onlara qalib gəldi.
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Qarabağ zonasında ayaq geyimləri isə corab, başmaq, çarıq, çust, dabanlı uzun boğaz,
yarımboğaz çəkmə və ş. olmuşdur. Rusiya ilə əlaqələr tufli, qaloş, səndər və başqa geyim
növlərinin Qarabağda da üstünluk təşkil etməsinə də gətirib çıxarmışdır (F.Vəliyev,G.
Abdulova, 2016).İyirminci yüzilliyin əvvəlində ailə və məişət tərzində iqtisadi-mədəni həyatda
baş verən köklü dəyişikliklər qadın geyimləri kimi kişi geyimlərinə də təsir etmişdir. Qarabağda
« urusu şalvar », « qalifi şalvar » dəbdə olmuşdur. Nəticədə geyimlərdə milli xüsusiyyətlər və
ənənələr dəyişiklərə məruz qalmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq «Qarabaq papağı» qorunub
saxlanmışdır. Papaq ta qədimdən xalqımda qeyrət, namus rəmzi kimi sayılıb.Qız övladı atasını
sındıranda: « o kişinin papağı yerə düsdü deyiblər». Papaq kişilərin namusudur, onun dərəri
yoxdur. Vaxtilə sovet dövründə Şuşada, Ağdamda sifarişlə işləyən papaq, kürk ustaları
olub.Əsrlər boyu Azərbaycanda yapıncı kimi - yağış və qar suyunu keçirməyən, insanı
soyuqdan, küləkdən qoruyan üst geyim növü olmuşdur. Papaq kimi yapıncı da bu günlərədək
davam edən istehsal sahəsidir.Qarabağ milli geyimlərinin əksəriyyəti sovet geyimlərində əridi,
ona qovuşdu. Elm və texnika bizi milli köklərdən ayırmağa çalışdı.Əgər biz başımıza kəlayağı,
əynimizə uzun tuman geyinib cəmiyyətə çıxsaq, çox güman ki, bizə geridə qalmiş deyəcəklər.
Bu isə dünyagörüşümüzün az, düşüncə tərzimizin zəifliyinə işarə olacaqdır. Rus realisti
N.V.Qoqol qeyd edirdi ki: « həqiqi millilik sarafanın təsvirində deyil » (Qoqol N.V,1956).
Mənim fikrimcə, «həqiqi millilik həm geyimin təsvirindədir, həm də onu daşıyanların
süurundadır».
Unutmaq olmaz ki, biz milli geyimləri itirə bilmərik. Əgər onu itirsək, Avropa
oyuncağından fərqlənmərik.Valideynlər, tərbiyəçilər xalqın yaradıcı dəyərlərini, milli
dəyərlərini övladlarına aşılamalıdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə cəmiyyətimizin mənəvi əsaslarını təşkil
edən ümdə prinsipləri və onların qorunub inkişaf etdirilməsi istiqamətləri barədə çox dəyərli
fikirlər söyləmişdir. O, bildirirdi ki, sərvət toplamaq, dünyanın ən ləzzətli təamlarını nuş etmək,
son dəbdə geyinmək, müəyyən maddi sərvətlərə malik olmaq mümkündür. Lakin onun fikrincə
hər bir millət hər şeydən əvvəl öz xalqının mənəvi sərvətlərinə sahib çıxmalı, öz mədəniyyətini,
adət-ənənəsini, milli-mənəvi dəyərlərini qorumalıdır. Gələcək nəsillərə bəlkə də maddi
sərvətlər və iqtisadi mirasdan daha çox mənəvi irs, milli mentalitet ərməğan edilməlidir.
Novruz bayramında bayramı milli geyimlərlə qeyd etmək ənənə halını almışdır. Bu da
bizim milli köklərə qırılmaz bağlılığımızı sübut edir(Şəkil3).
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Şəkil3. Novruz bayramında bayramı milli geyimlərlə qeyd edən müasir ailə
Bu gün biz milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşatmaq üçün bütün dünyaya şifahi xalq yaradıcılığı
nümunələrimiz kimi, milli geyimlərimiz də qədim tarixə malik olduğunu sübut etməyə qadirik.
Ədəbiyyat:

1. Azərbaycan etnoqrafiyası. III cilddə, Bakı, 2007
2. F.Vəliyev,G. Abdulova.Qarabağ geyimləri, Bakı, 2016
3. Qoqol N.V. Seçilmiş əsərləri. VI cild, Bakı, 1956
4. R.Əfəndi. Azərbaycan incəsəti, Bakı, 2007
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Абдуллаева Тарана Гейис гызы
Доцент, Азербайджанский Государственный Педагогический Университет

OPPORTUNITIES TO USE MODULAR TRAINING TECHNOLOGIES
IN BIOLOGY CLASSES

Abdullayeva Tarana Geyis
Associate Professor of Azerbaijan State Pedagogical University
BİOLOGİYA DƏRSLƏRİNDƏ MODUL TƏLİM TEXNOLOGİYALARDAN
İSTİFADƏ İMKANLARI
Abdullayeva Təranə Qeyis qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti
ÖZET
Hazırki dövrdə yaradıcı işləyən müəllimlər öz fəaliyyətlərində innovativ pedaqoji təlim
texnologiyalarından istifadə edirlər.
Modul təlim – öyrəncinlərin təlim imkanlarını onların tələbatlarına uyğn olaraq təmin edir. Bu
metodun mahiyyəti on əsaslanır ki, öyrənci sərbəst bilik əldə edir, müəllim isə təlim prosesinin
motivasiyalı idarə olunmasını həyata keçirir. Bu texnologiyaların tətbiqi zamanı müəllimi
dinləməyə tapşırıqları yerinə yetirməyə məcbur etməyə ehtiyac olmur. Modul texnologiyası
öyrəncidə intellektuallığın, müstəqilliyin, kollektivçiliyin inkişafını təmin edir. Modul təlim
dərslərində yarışma elementləri mövcuddur ki, bu da öyrəncilərin öyrənmə fəallığının artması
üçün müəyyən stimul yaradır.
Modulun təşkili üçün ilk növbədə mövzu, dərsin məqsədi müəyyən olunmalı, faktiki materiallar
seçilməli, tədrisin metodu və üsulları nəzarət formaları müəyyən edilməlidir, tələbələrin tədris
fəaliyyətinin üsulları aydınlaşdırılmalıdır. Öyrəncilərin müstəqil fəaliyyəti üçün müxtəlif
tapşırıq formaları tətbiq olunmalıdır. Bu təlim forması zamanı reytinq qiymətləndirmədən
(ballardan) istifadə olunur. Tədris işinin sonunda bütün ballar toplanır və reytinq
qiymətləndirilməsi aparılır. Bu öyrəncilərdə yarışma ruhu yaradır ki, nəticədə onlar daha
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yüksək təlim səviyyəsinə qalxmağa çalışırlar. Təcrübə göstərir ki, bu metod vaxta qənaət
etməyə imkan verir, qruplarla və fərdi əlimdə istifadə edilə bilər, beləliklə dərsin keyfiyyətinin
yüksəldilməsində önəmli rol oynayır.
Modul təlimdə müəllimin rolu öyrəncilərin işlərini idarə etməkdən və qarşıya qoyulmuş
məsələlərin həlli yollarının aydınlaşdırılmasından öyrəncilərə məsləhət və kömək verməkdən
ibarətdir. Bu zaman müəllim dərsdə hər bir öyrənciylə ünsiyyət imkanı əldə edir. Modul
dərslərin sonunda işlərə nəticə yekunlaşdırılır. Öyrəncilər mövzuların tədris elementlərinin
bütün tapşırıqlarından nəticə çıxarırlar, tapşırıqları tez yerinə yetirdikdə əlavə bal qazanırlar.

ABSTRACT

Today, creative teachers use innovative pedagogical teaching technologies in their activities.
Modular training - provides learning opportunities for students according to their needs. The
essence of this method is based on the fact that the student acquires knowledge freely, and the
teacher carries out the motivational management of the learning process. When using these
technologies, there is no need to force the teacher to perform listening tasks. Modular
technology ensures the development of intelligence, independence and collectivism in the
learner. There are elements of competition in the modular training classes, which creates a
certain stimulus to increase the learning activity of students.
In order to organize the module, first of all, the topic, the purpose of the lesson should be
determined, the actual materials should be selected, the methods and forms of teaching should
be defined, the methods of students' teaching activities should be clarified. Different forms of
assignments should be used for students to work independently. Rating is used in this form of
training. At the end of the study, all points are collected and a rating is made. This creates a
competitive spirit in the students, as a result of which they try to rise to a higher level of training.
Experience has shown that this method saves time, can be used in groups and individually, and
thus plays an important role in improving the quality of the lesson.
The role of the teacher in the modular training is to manage the students' work and to advise
and assist the students in clarifying the solutions to the problems. In this case, the teacher has
the opportunity to communicate with each student in the classroom. At the end of the modular
lessons, the results are summarized. Students draw conclusions from all the tasks of the teaching
elements of the topics, earn extra points when they complete the tasks quickly.
Ключевые слова: педагогические технологии, модульное обучение, биология
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В статье рассмотрен опыт применения автором современной образовательной
технологии – модульного обучения – при преподавании биологии в 7-9 классах
общеобразовательной школы, рассмотрены ее преимущества и недостатки.
Успех преподавания биологии в средней школе заключается в эффективном
владении педагогами современными образовательными методиками и технологиями.
При выборе технологии каждый педагог ориентируется, прежде всего, на особенности
преподаваемого предмета. Одной из отличительных черт биологии является большое
разнообразие объектов изучения, что делает постоянную систематизацию изучаемых
фактов о живой природе при помощи построения смысловых структур, разнообразных
схем и таблиц необходимым компонентом, обеспечивающим эффективное запоминание
учебного материала. Поэтому неудивительно, что одной из технологий, которая доказала
свою эффективность при изучении биологии, стала технология модульного обучения.
В самой основе модульной технологии заложено использование регулятивных
(целеполагание,

контроль,

коррекция,

оценка)

и

познавательных-общеучебных

универсальных учебных действий (самостоятельное выделение познавательной цели,
структурирование знаний, рефлексия, смысловое чтение), что является необходимым
элементом современного эффективного образования в рамках ФГОС второго поколения,
цель которого – научить школьников самостоятельно получать и анализировать
изучаемый материал. При преподавании биологии и других естественно-научных
дисциплин данная образовательная технология имеет особое значение – не дать
учащемуся «потеряться» в потоке информации, продолжая формировать правильное
представление о растениях, животных, человеке и их взаимосвязи в окружающем мире.
Хотя модульная технология или ее элементы могут применяться и в 5-6 классах
при изучении природоведения и ботаники, в нашем лицее мы предпочитаем проводить
модульные уроки в средней школе – начиная с 7 класса, когда возраст и психологическая
зрелость учащихся позволяет в полной мере использовать все ее возможности. Так,
подготовка модульных уроков по зоологии (7 класс) и анатомии человека (8 класс) может
с успехом включать элементы технологии обучения в сотрудничестве и информационнокомпьютерные технологии, тогда как в 9 классе актуальным также становится
включение в модульный урок элементов технологии критического мышления и
проблемного обучения.
Одним из наиболее важных элементов при изучении биологии в средней школе
является эффективное проведение лабораторных занятий. Самостоятельное пошаговое
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выполнение лабораторной работы с постоянной рефлексией в случае модульного
построения урока позволяет учащимся извлечь больше новой информации и освоить
больше практических умений и навыков, по сравнению с использованием традиционных
технологий обучения, где ведущую роль играет учитель. Модульная технология в этом
случае также обеспечивает психологический комфорт учащихся благодаря работе в
своем собственном темпе и создает оптимальные условия для приобретения и
укрепления навыков работы в команде, что способствует достижению не только
образовательных, но и воспитательных целей урока.
Большое количество времени, которое требуется педагогу, чтобы разработать
модульный урок по биологии, нельзя считать недостатком данной образовательной
технологии, так как необходимая в данном случае структуризация учебного материала и
подбор заданий для текущего и итогового контроля в полной мере «окупится»
результатами усвоения материала урока. Наши наблюдения показывают, что после
проведения модульных уроков биологии по некоторым темам эффективность
запоминания материала выше, чем при традиционном обучении. Особенно хорошие
результаты были получены при проверке знаний учащихся после применения модульной
технологии для разработки уроков по основам общей биологии в 9 классе. Мы также
отметили, что модульную технологию лучше всего использовать для проведения уроков
обобщения и систематизации знаний, как рекомендуют и преподаватели других
предметов, поскольку при изучении новых тем учащиеся испытывают некоторый
дискомфорт и неуверенность в случае необходимости самостоятельной работы с
незнакомым материалом.
Среди недостатков модульной технологии на уроках биологии следует отметить
необходимость четкого планирования временных интервалов для выполнения заданий и
контроля

за

их

образовательного

соблюдением.
процесса

и

Поначалу
требует

это

сложно

тщательной

для

всех

подготовки

участников
педагога

и

психологической подготовленности учащихся. Поэтому в 7 классе мы сначала вводим
некоторые элементы данной технологии, предупреждаем учащихся о том, что скоро они
будут работать с учебными модулями самостоятельно, и проводим тренировочные
тестирования с самопроверкой. При таком поэтапном подходе уже более сложные
модульные уроки в дальнейшем не пугают учеников, что позволяет им сосредоточиться
на достижении учебных задач. Среди других недостатков модульной технологии
некоторыми авторами рассматривается необходимость подготовки учителем большого
количества печатных материалов. Этот минус можно устранить, если задания будут
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выполняться в тетрадях, а учебные модули будут использованы другими классами. В то
же время в случае наличия достаточного количества копий можно рекомендовать
учащимся сохранять у себя отработанные учебные модули для подготовки к
заключительными проверочным работам – особенно если они содержат полезный
иллюстративный материал.
Таким образом, технология модульного обучения биологии в средней
общеобразовательной школе является одной из наиболее эффективных технологий,
позволяющих реализовать одно из основных направлений ФГОС второго поколения –
формирование универсальных учебных действий, при эффективном и интересном для
учащихся процессе получения новых знаний о живой природе.
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AZƏRBAYCANLI RƏSSAMLARIN ŞUŞA SEVGİSİ
SHUSHA LOVE OF AZERBAIJANI ARTISTS
Ağayev Emil Raul oğlu
ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji kolleci, “İncəsənət və fiziki tərbiyə” FBK
ORCID NO: 0000-0001-9354-0839
ÖZET
Azərbaycan təsviri sənətində mühüm yer tutan mövzulardan biri də vətənpərvərlik hisslərinin
kompozisiyalarda canlandırılmasıdır. Xüsusilə Qarabağa həsr edilən faciə, tarixi abidələrin
təsviri, mənərə janrında işlənilən əsərlər tamaşaçıların diqqətinə çatdırılmışdır. Azərbaycanlı
rəssamların bu mövzuda müraciət etdiyi əsərlərində isə Qarabağın beşiyi sayılan Şuşaya olan
sevgini, rəng, ağ-qara ştrixlər, plastikanın dili ilə daha aydın görə bilərik. Tarixi şəhərin abuhavası məşhur rus rəssamı Vereşaqının əsərlərində ilkin olaraq canlandırılır. Azərbaycanın
tanınmış qadın rəssamlarından biri olan Elmira Şahtaxtinskaya “Cıdır düzü.Şuşa”(1970),
“Əsgəran qalası” (1970) əsərlərində öz fərdi yaradıcılıq xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir. Xalq
rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun “Şuşa” kompozisiyasında nağıllar aləmində canlandırılan
sevgi, müqəddəs şəhər kimi təsviri sənətin dili ilə canlandırılır. Öz yaradıcılığında Qarabağ
mövzusuna geniş yer ayıran Altay Hacıyev şəhərin ümumi vedutasına bütün diqqətləri çəkir.
Ağ-qara cizgilərlə yaradıcılığında Şuşaya səyahət etdirən Elturan Avalov “Bülbülün evi”, “Xan
Şuşinskinin evi”, “Süleyman Ələsgərovun evi” və digər əsərlərində bu torpağın yetişdirdiyi
tarixi şəxsiyyətlərin ünvanını, memarlıq abidələrini, küçələrini sənət fəlsəfəsi ilə açıqlayır.
Rahib Qarayev Şuşaya həsr etdiyi kompozisiyanı isə mənim qürur mənbəyim adlandırmışdır.
Arif Hüseynov “Şuşa”, Rövşən Bayramov “Şuşa mənzərəsi”, “Vaqifin məqbərəsi”, “Gövhər
ağa məscidi”, Cəlil Hüseynov “Topxana meşəsi” əsərlərində tarixin müxtəlif dövrlərini yaşayan
bir şəhəri rəssamlarımızın yaradıcılığında izləyirik. Vüqar Əli və Mir Azər Abdullayevin plakat
janrında işlədiyi əsərləri isə artıq yeni təsvir dili ilə seçilir.
2020-ci il 8 noyabr tarixində Azərbaycanın ali baş komandanı İlham Əliyev və ordumuzun Şuşa
şəhərini işğaldan azad etməsi ilə artıq təsviri sənətimizdə də qələbə ruhlu əsərlərin yaranması
üçün yeni bir səhifə açılır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, Şuşa, təsviri sənət, rəssam
ABSTRACT
One of the important themes in the fine arts of Azerbaijan is the revival of patriotic feelings in
the compositions. In particular, the tragedy dedicated to Karabakh, descriptions of historical
monuments, works in the genre of minarets were brought to the attention of the audience. In
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the works of Azerbaijani artists on this subject, we can see more clearly the love for Shusha,
the cradle of Karabakh, with its colors, black and white strokes, and the language of plasticity.
The atmosphere of the historic city is first revived in the works of the famous Russian artist
Vereshagi. Elmira Shakhtakhtinskaya, one of the well-known women artists of Azerbaijan,
demonstrates her individual creativity in her works "Cidir Duzu. Shusha" (1970) and "Askeran
Qalasi" (1970). In the composition "Shusha" by People's Artist Togrul Narimanbekov, love
revived in the world of fairy tales is revived in the language of fine arts as a holy city. Altay
Hajiyev, who focuses on the Karabakh issue in his work, draws all the attention to the general
veduta of the city. Elturan Avalov, who traveled to Shusha in black and white, in his works
"Nightingale's House", "Khan Shushinsky's House", "Suleyman Alasgarov's House" and other
works, reveals the addresses, architectural monuments and streets of historical figures
cultivated by this land. Rahib Garayev called the composition dedicated to Shusha a source of
my pride. In the works of Arif Huseynov “Shusha”, Rovshan Bayramov “Shusha landscape”,
“Vagif's mausoleum”, “Govhar aga mosque”, Jalil Huseynov “Artillery forest” we see a city
living in different periods of history in the works of our artists. The works of Vugar Ali and
Mir Azer Abdullayev in the poster genre are already distinguished by a new descriptive
language.
With the liberation of Shusha by the Supreme Commander-in-Chief of Azerbaijan Ilham Aliyev
and our army on November 8, 2020, a new page is opened for the creation of works in the spirit
of victory in our fine arts.
Keywords: Azerbaijan, Karabakh, Shusha, fine arts, artist
GİRİŞ
İncəsənət insan hisslərinin müxtəlif vasitələrlə çatdırılması ilə bərabər, bir sıra xüsusiyyətlərə
malikdir. Vətənə olan sevgini incəsənətin müxtəlif növlərində sənətkarların müəllifi olduğu
əsərlərdə daha aydın görürük. Təsviri sənətin ifadə vasitələri ilə də biz bütün bu deyilənləri
təsdiqləyə bilərik. Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Qarabağın əks olunması daima təsviri
sənətimizdə aktual mövzu olmuşdur. Qarabağın mədəniyyət beşiyi sayılan Şuşanı isə
rəssamlarımız xüsusilə diqqət mərkəzində saxlamışlar. Bu isə səbəbsiz deyildir, Şuşa ölkəmizin
mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
AZƏRBAYCANLI RƏSSAMLARIN ŞUŞA SEVGİSİ
Rəssamlarımızın Şuşa sevgisi təsvir etdikləri kompozisiyalarda daxili aləmlərinin vətənə olan
sevgisini bir daha sübut edir. Azərbaycanın istedadlı qadın rəssamlarından biri olan Elmira
Şahtaxtinskaya yaradıcılığında Şuşanın ecazkar təbiətinin bir daha şahidi oluruq. 1970-ci ildə
müəllifi olduğu “Cıdır düzü” (ill 2), “Əsgəran qalası” (ill 1) əsərlərində rənglərin parlaqlılığını
xüsusilə vurğulamışdır.
Toğrul Nərimanbəyovun kompozisiyaya (ill 3) diqqət yetirsək, Şuşa müqəddəs şəhər kimi
təqdim edilmişdir. Milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizin təsvirinə geniş yer ayrılmışdır.
Kompozisiyanın yuxarı hissəsində muğam üçlüyünün ifası sanki şəhərin səmasında mələklərin
rəqsi ilə tamamlanır. Dədə Qurqudun ikonoqrafik obrazı öz qopuzu ilə təsvir edilmişdir.
Məşhur Gövhər ağa məscidinin qarşısında iki gəncin sevgisi, milli Novruz bayramımız, gənc
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qızın əlindəki xonça,bir xalqın sahib olduğu mədəni sərvətləri canlandırır. Əsərdə miniatüra
üslubu və primitivizm cərəyanının sintezi aydın hiss olunur.
Yaradıcılığında Qarabağın tarixi şəxsiyyətlərinə, mənzərələrinə müraciət edən xalq rəssamı
Altay Hacıyev Şuşa mövzusunu özü üçün prioritet seçmişdir. Şəhərin ümumi monumental
vedutasına müraciət etmişdir.

İLL1.Elmira Şahtaxtinskaya “Əsgəran qalası”(kətan, yağlı boya)

İLL2. Elmira Şahtaxtinskaya “Cıdır düzü” (1970) (kətan, yağlı boya)
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İLL 3. Toğrul Nərimanbəyov “Şuşa”
Azərbaycanın milli ənənələrə sadiq qalan əməkdar rəssamı Asif Azərelli “Şuşanın gözəl
günlərindən biri” (2019) əsərinə diqqət yetirsək, insanların məişəti, yaşayış tərzi, şəhərin
tarixiliyi, süjetli tematik tablada canlandırılır. (ill 4)

İLL 4.Asif Azərelli “Şuşanın gözəl günlərindən biri” (2019) (kətan, yağlı boya,
2000x3000sm)
Ağ-qara ştrixlərlə istedadlı rəssam Elturan Avalov Şuşanın tarixiliyinə səyahət etdirir. Tarixi
şəhərin hər bir hissəsini uğurla canlandırmışdır. Panoramlı perspektivin həll metodlarından
kompozisiyalarda daha tutarlı təqdim etmişdir.

İLL 5. Elturan Avalov “ M.P.Vaqifin məqbərəsi.Şuşa”
2020-ci il 8 noyabr tarixində Azərbaycan ordusu ali baş komandanın rəhbərliyi altında Şuşa
şəhərini işğaldan azad edir. Artıq təsviri sənətimizdə yeni qələbə ruhlu əsərlər meydana çıxır.
Vətənpərvər, istedadlı rəssam Vuqar Əli plakat janrında işlədiyi əsərlərdə Bülbülün, Üzeyirin,
Natəvanın heykəllərinin azad olunmasını, düşmənlərin məhv olmasını canlandırır. Növbəti
əsərində Şuşanın azad olunmasını göyərçin obrazında, Qarabağın açar simvolikası ilə, “Biri
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Yox idi, biri var artıq” adlandırmışdır.(ill 6) Mir Azər Abdullayev müəllifi olduğu plakat
janrında işlədiyi kompozisiyasında Şuşanı qəfəsdən, tikanlı məftillərdən azad olunan qürür
simvolumuz kimi təqdim etmişdir. (ill 7) Rahib Qarayev maraqlı kompozisiyaya malik olan
heykəltaraşlıq əsərini mənim qürur mənbəyim adlandırmışdır.(ill 8)

İLL 6. Vüqar Əli “ Şuşa”

İLL 7. Mir Azər Abdullayev “Şuşa”
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İLL 8 . Rahib Qarayev “Mənim qürur mənbəyim”
NƏTİCƏ
“Azərbaycanlı rəssamların Şuşa sevgisi” elmi məqaləsinin əsas nəticələri aşağıdakılardır:
-Azərbaycanlı rəssamların Şuşa kompozisiyaları təhlil edilmişdir
-Şuşanın işğaldan azad olunmasına həsr edilən əsərlərə məqalədə geniş yer ayrılmışdır
Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali baş komandan İlham Əliyevin 8 noyabr 2020-ci il
tarixi çıxışını bir daha xatırlayaraq, Allah Qarabağımızı, Şuşamızı, bütöv Azərbaycanımızı
qorusun.
Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
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ABSTRACT
Nowruz is very important in countries such as Azerbaijan and Iran, but not well known in the
most countries in Europe and the Americas. One would therefore not expect it to receive much
attention in media and works in artificial auxiliary languages such as Esperanto (i.e. languages
which have been created to facilitate international communication), since most such languages
have been created by inhabitants of these countries. On the other hand, since designers and
users of such languages generally have an international outlook, it would not be too surprising
if mentions or descriptions of Nowruz did sometimes occur in them. In this paper I will discuss
appearances of Nowruz (or lack of them) in such languages.
One might first note the apparent total absence of references to Nowruz in major auxiliary
languages other than Esperanto, e.g. in Volapük, Ido, and Interlingua. This can be explained by
the fact that the heyday of these languages was before the current era of globalization, and
knowledge of some less familiar countries and cultures was limited. In contrast, Nowruz
occasionally appears in non-fiction in Esperanto, and in at least one work of fiction in that
language, Ne eblas aplaŭdi unumane (‘One cannot Applaud with One Hand’) by Sten
Johansson. The bulk of this paper will be a discussion of such occurrences.
Keywords: Nowruz, artificial languages, Esperanto
INTRODUCTION
Nowruz is celebrated by many people in a range of countries, including Azerbaijan, India, Iran,
and Uzbekistan. However, it is not familiar to most people in other parts of the world, including
Europe and North and South America. Of course, some people in these regions are better
informed about the rest of the world than others, and among these people are speakers of
artificial international auxiliary languages. One might therefore expect there to be some
appearances of Nowruz in media in the languages, at least in media of fairly recent dates. This
paper will look at whether, and how, Nowruz comes up in such media.
It is first necessary to say something about artificial languages, as they might also not be
familiar to some people. Artificial languages are languages which have been consciously
created, unlike e.g. Turkish and English, which are natural languages. The most successful and
well-known such language is Esperanto, but well over 1000 other artificial languages have been

Page 51

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

created over the last few centuries. They have been designed for various purposes, serious and
non-serious; the major serious purpose has been to aid in international communication, i.e. as
(international) auxiliary languages, and these are the languages which I will be looking at
(Esperanto is such a language).
Most artificial auxiliary languages were not successful and were not used much, and, not
surprisingly, there is no much mention of Nowruz in them. Some artificial languages were not
fully developed, and did not have many words; it is not surprising that they do not have a word
for ‘Nowruz’. Other artificial languages were given extensive vocabularies, including of
technical terms, e.g. Babm (Okamoto 1962) and Ro (e.g. Foster 1913), but in the references for
them which I have just given, I did not find a word for ‘Nowruz’. (However, I did not find
words for other holidays either in these two languages.)
Ro saw little use, and, as far as I can tell, Babm was not used at all, so even if these languages
had words for ‘Nowruz’, they would not have been used. However, some artificial auxiliary
languages other than Esperanto have been used to a fair extent, e.g. Volapük, Ido, and
Interlingua, but I have not seen references to Nowruz in media in any of these languages. This
is probably partly due to that fact that when these languages were created and saw the peak of
their use, at least first two of them, the world was not as globalized as it now is, and it would
have been unlikely for people in countries where they were mainly used (e.g. western Europe)
to have heard of Nowruz. This leaves us with Esperanto, to which I will now turn.
ESPERANTO
We can first note that there is an Esperanto Wikipedia article on Nowruz
(https://eo.wikipedia.org/wiki/Noruzo). (The Interlingua version of Wikipedia does not seem to
have an article on it.) This is not surprising, since there are Esperanto Wikipedia articles on
many topics. At the beginning it mentions three different forms of the Esperanto word for
‘Nowruz’: noruzo, naŭruzo, and noŭruzo. It is rare in Esperanto for there to be variant forms of
the same word; the existence of these forms might indicate that the word is not common in the
language, as otherwise one might expect there to be a single standardized form of it. On the
other hand, the word also has several forms in English, which might play a role in the existence
of different forms in Esperanto, but this fact about English is most probably a result that there
are many “original” forms of the word Nowruz, since the holiday is celebrated in various
countries in which various languages are spoken.
The Esperanto article much shorter than the English Wikipedia article on the same topic, and
most of the references are to sources in English. However, it does have a very short section
entitled “En Esperanto” (‘In Esperanto’), in which an article in Esperanto about Nowruz is
mentioned, “Naŭruzo: la ĝermoj de nova tago” by Salvatore D’Onofrio in the January-March
2019 issue of the magazine Unesko Kuriero (English title The UNESCO Courier) However,
this short (2 page) article was originally written in French (this magazine comes out in several
languages), and translated into Esperanto, and so is of less interest than things written originally

Page 52

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

in Esperanto. (The title of the French original is “Norouz: les germes du jour nouveau”, and
that of the English version is “Nowruz: The seeds of a new day”.)
The Wikipedia article also mentions a 2019 blog entry on Nowruz by Benjamin Kwiecień
(presumably
not
translated
from
another
language).
Its
link
(https://medium.com/@benulo/na%C5%ADRUZ-901F5F4C12D8) appears to be broken, but
one can see the page through the Wayback Machine of Archive.org, with the link
https://web.archive.org/web/20191130062411/https://medium.com/@benulo/na%C5%ADRU
Z-901F5F4C12D8. It is a short entry, a “2 min[ute] read”, and focusses on Nowruz in Iran. In
it one finds the following interesting paragraph (given below followed by a translation from
Google Translate which I have slightly modified):
“Naŭruz estas praa festo pli malnova ol iu ajn konata religio, nacio, aŭ popolo,
tamen oni kutime nomas ĝin zaratuŝtrisma festo. Ĝi fakte transcendas specifan
religion, kaj pro tio preskaŭ ĉiu en Irano kaj najbaroj landoj partoprenas en Naŭruz.
Laŭ mi, ĝi vere estas homara festo, kaj ĝi estas ankoraŭ konata en la Okcidento en
kristanismaj vestaĵoj kiel Pasko.”
‘Nowruz is an ancient festival older than any known religion, nation, or people;
however, it is usually called a Zoroastrian festival. In fact it transcends a specific
religion, and because of this almost everyone in Iran and neighboring countries
participates in Nowruz. In my opinion, it really is a holiday of mankind, and it is
still known in the West in Christian garb as Easter.’
I am dubious about the claim about how old Nowruz is and the one about Easter basically being
the same as Nowruz. An odd thing about this blog entry, which can be seen in this extract, is
that the word for ‘Nowruz’, Naŭruz, has not been nativized into Esperanto, as nouns in this
language are marked by the suffix -o, which is lacking in this word. It is present in the Esperanto
Wikipedia entry mentioned above and in the article in Unesko Kuiero, also mentioned above.
There is also a short article on p. 115 of the May 2018 issue of Revuo Esperanto: “Saluton,
Naŭruzo – la festo, kiu unuigas kaj plinobligas la mondon!” (‘Hello, Nowruz – the holiday
which unites the world and makes it nobler!’) by Anatoli Ionesov. It begins as follows: “En
marto samarkandaj esperantistoj tradicie organizas la Internaciajn Letertagojn ‘Saluton,
Naŭruzo!’” (‘In March Samarkand Esperantists traditionally organize the International Letter
Days “Hello, Nowruz!”’). It is interesting to know that there are enough Esperantists in
Samarkand to do this. In fact, Nowruz and Samarkand also appear in a letter to the March 2019
issue of the Ora Ĵurnalo (‘Golden Newspaper’), which is published in Sweden. Nowruz is
discussed in some detail in an article entitled “Kion oni festas en Uzbekio?” (‘What does one
celebrate in Uzbekistan?’) on pp. 8-9 of issue number 210 (issue 6 of 2005) of the magazine
Kontakto (‘Contact’), which is published by the Worldwide Esperanto Youth Organization.
In addition, Nowruz comes up a couple times in the magazine Sennaciulo (‘Nationless Person’).
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The oldest reference to Nowruz in Esperanto media which I know of is in the March-April 1994
issue of the IREJO-Bulteno, the newsletter of the Iranian Esperanto Youth Organization (IREJO
is the acronym for the Persian name of this group). In fact Nowruz is mentioned on the cover
itself, as shown in Figure 1, where it says “Sukcesan Naŭruzon!” (‘Successful Nowruz!’).
Figure 1: Cover of the March-April 1994 issue of the IREJO-Bulteno

At the beginning of the issue (p. 3) is a sort of message from the editor; it seems largely aimed
at a foreign audience, since it explains about Nowruz. Here is the beginning of it: “Geestimataj
Samideanoj Feliĉan Naŭruzon!, Feliĉan Iranan novjaron! Naŭruzo estas plej granda nacia festo
en Iranlando kaj Irananoj ĉiam kunplezure kaj ĝojante festigas Naŭruzon.” (‘Dear
Fellowthinkers, Happy Nowruz!, Happy Iranian New Year! Nowruz is the biggest national
festival in Iran and Iranians always celebrate Nowruz with pleasure and joyously.’).
Nowruz also appears on the cover of the April-May 1995 issue of the same newsletter, as shown
in Figure 2.
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Figure 2: Cover of the April-May 1995 issue of the IREJO-Bulteno

Nowruz again comes up early in the issue, on p. 4 in a message from the president of IREJO
(who in fact was listed as the editor in the March-April 1994 issue). This issue also has an article
on Nowruz with the subtitle, “Naŭruzo, la festo de renaskiĝo” (pp. 10-11; ‘Nowruz, the festival
of rebirth’). The cover of the April-May 1996 issue does not mention Nowruz, but it appears
on p. 4 in the message from the president of the association.
The IREJO-Bulteno apparently ceased publication in 1997, but in 2002 a new Esperanto
publication appeared in Iran, Pajam-e Sabzandiŝan (in Esperanto ‘Mesaĝo de Verdpensuloj’,
‘Message from Green Thinkers’) written partly in Persian and partly in Esperanto. On p. 2 of
the Esperanto part of the spring 2003 issue there is a “Printempa mes[a]ĝo” (‘Spring message’)
in which Nowruz is mentioned. In the spring 2004 issue of this magazine, on p. 18 of its
Esperanto part, there is a translation by Kejhan Sajjadpur of a short passage from the Golestan
(a major Persian literary work). In this translation Noǔruza, the adjectival form of

Noǔruzo, occurs, and in a footnote there is an explanation of what
Nowruz is. In fact, Noǔruzo is explained earlier in the same issue,
on p. 2 of its Esperanto part, in a discussion of the Iranian new year.

Page 55

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Finally, there is at least one original (i.e. non-translated) work of fiction in which Nowruz comes
up, Ne eblas aplaŭdi unumane (‘One cannot Applaud with One Hand’) by Sten Johansson,
published in 2019. One of the main characters is an Iranian-Swedish man. The word Noruzo
occurs three times, including on p. 159 in a glossary of words not appearing in one of the
standard Esperanto dictionaries. There it is defined as “Novjaro festata je la printempa
ekvinokso de irananoj k.a.” (‘New Year celebrated at the spring equinox by Iranians and
others’). The first appearance of Noruzo is on p. 86: “Sed due mi jam de kelka tempo klopodis
persvadi ŝin akcepti inviton de miaj gepatroj veni al ili dum Noruzo.” (‘But secondly I already
had been trying for some time to persuade her to accept an invitation from my parents to visit
them during Nowruz.’). The other occurrence is on p. 91: “La familia festado de Noruzo je la
vera ekvinokso en la posta tago okazis tute kiel kutime, alivorte kiel mi memoris ĝin el mia
junaĝo.” (‘The family celebration of Nowruz on the following day happened completely as
usual, in other words as I remembered it from my youth.). There is then a description of the
celebration, including the “sep aferojn, kies nomoj komenciĝas per S en la persa” (ibid.; ‘seven
things whose name begins with S in Persian’).
CONCLUSION
References to Nowruz in artificial auxiliary language media are not very common, and I have
only found them in Esperanto, not in any of the other major or minor languages of this type. A
fair proportion of the occurrences of Nowruz in Esperanto media are in those from Iran, which
is not surprising. With increasing globalization and awareness of other countries and cultures
of the world, it is not unlikely that more such references will occur, including those in media
from countries where Nowruz is not widely celebrated.
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ÖZET
Kadim Azerbaycan bölgesi olan Karabağ'da ermenileştirilme süreci öncelikle Arap fetihleri ile
ilgilidir. 8. Yüzyılda Emevi Halifesi Abdülmelik otoritesine karşı ayaklanan Albanları
Gregoryan Kilisesi’ne bağlamak için kalabalık bir ordu göndermiş ve onları cezalandırmıştır.
Emevilerin desteğiyle Albanlara karşı silahlı mücadeleye girişen Ermeni katolikosu Yelia
Alban Katolikosu Nerses Bakur’u (686-705) idam ettirmiş, Alban ruhbanlarından sonsuza
kadar Gregoryan Monofizit Katolikosluğu’na bağlı kalacaklarına dair birer yazılı senet almış
ve arşivlerde saklanan Alban dini literatürünü ve itiraz eden Alban din adamlarını da yok ettiler.
Daha önceleri Alban din adamlarının 6. Yüzyılın başlarında Hunlar için bir alfabe oluşturması,
İncil`in Hun diline tercüme edilmesi kaynaklarda yer alır. Bu Hıristiyan Hunlar da sonradan
Gregoryenleşerek, Ermenileştiler. Devam eden süreçte ermenileşme hızla devam etmiştir.
Merkezi Gandzasar Manastırı olan Alban Katolikliği, 1836 yılında Rusya İmparatorluğu
tarafından iptal edilmesine kadar varlığını sürdürmüştür. Rus işgali sonrası 1836 yılında Alban
Katolikliği kapatılarak tamamile Gregoryan Katolikosluğuna bağlanmıştır, Alban arşivleri
yokedilmiştir. Tüm bu işlemlere rağmen, Gregoryen Albanlar dillerini unutmadılar. Bölgede
gregoryenleştirilme ve ermenileştirilme sürecinin temel delillerinden biri gibi XIII. – XVIII.
Yüzyıllara ait Ermeni alfabesi ile yazılmış Türkçe yazılmış metinleri de gösterebiliriz. Bu
metinler, Karabağ da dahil Kuzey Azerbaycan'da gregoryenleştirme ve ermenileştirme sürecini
doğrulamaktadır. Eski Azerbaycan Türkçesinde olduğu gibi Kıpçakça yazılmış metinler de var.
Bu metinler, Karabağ da dahil Kuzey Azerbaycan`da gregoryenleştirme ve ermenileştirme
sürecini doğrulamaktadır. Eski Azerbaycan dilinde olduğu gibi Kıpçakça yazılmış metinler de
var. Keza bölgede Hristiyan Türk Kıpçak manastırları, kiliseleri de mevcut olmuştur. Rusya
işgali sonrası bölgede aktif görev yapan Ermeni misyonerleri müslümanları da
hristiyanlaştırmaya çalışmış, onlara karşı Azerbaycan din adamları eserler yazmışlardır.
Makalede Karabağ`daki süreç ağırlıklı olarak Ermenilerin misyonerlik faaliyeti, Türk dilinde
Ermeni alfabesi ile yazılmış eserler, haç motifli koyun veya koç heykel biçimli mezar taşları
belirtilmiş ve analiz yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Gregoryenleştirme, Ermenileştirme, Ermeni alfabesi, Türkdilli yazmalar

ABSTRACT
The process of armenization of the ancient Azerbaijani region of Karabakh is associated, first
of all, with the Arab conquests. In the 8th century, the Umayyad caliph sent a large army to
bind the Albanians, who had rebelled against Abdulmelik's rule, with the Gregorian church and
punish them. With the support of the Umayyads, the Armenian Catholicos Eliya executed the
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Albanian Catholicos Nerses Bakur (686-705), who entered the armed struggle against the
Albanians, received a written statement from the Albanian clergy that they would forever
remain adherents of the Gregorian Catholicos, and destroyed the Albanian religious literature
stored in the archives and also the protesting clergy. The sources mention that the Albanian
clergy created the alphabet for the Huns at the beginning of the 6th century, and the Bible was
translated into the language of the Huns. Later these Christian Huns became Gregorians and
Armenians. Armenianization proceeded rapidly in an ongoing process. Albanian Catholicism,
the center of which is the Gandzasar Monastery, existed until its abolition by the Russian
Empire in 1836. After the Russian occupation, Albanian Catholicism was closed in 1836 and
completely transferred to the Gregorian Catholicos. The Albanian archives were destroyed.
Despite all these procedures, the Gregorian Albanians did not forget their language. As one of
the main evidences of the process of Gregorianization and Armenization in the region,we can
also show texts written in Turkish, written in the Armenian alphabet during the XIII-XVIII
centuries.
These texts confirm the process of Gregorianization and Armenization in Northern Azerbaijan,
including Karabakh. There are also texts written in the Kypchak language, as well as in the
ancient Azerbaijani Turkish language. These texts confirm the process of Gregorianization and
Armenization in Northern Azerbaijan, including Karabakh. There are texts written both in
Kypchak and in the old Azerbaijani language. There were also Christian Turkish Kipchak
monasteries and churches in the region. Armenian missionaries operating in the region after the
Russian invasion tried to convert Muslims to Christianity, and Azerbaijani clergymen wrote
works against them. In the article, the process in Karabakh was mainly the missionary activity
of the Armenians, the works written in the Armenian alphabet in Turkish, as well as gravestones
in the form of a sheep or a ram with cross motives, were ascertained and analyzed.
Keywords: Gregorianization, Armenianization, Armenian alphabet, manuscripts in Turkish.
GİRİŞ
Kafkasya`da ermenileştirilme sürecinde iki faktör özel bir rol oynadı. Azerbaycanlı Doğu
bilimcisi Ziya Bünyadov yazır ki, Halife Abdülmelik otoritesine karşı ayaklanan Albanları
Gregoryan Kilisesi’ne bağlamak için çok kalabalık bir ordu göndermiş ve asileri Katolikos
Yelia’nın gözleri önünde cezalandıracağını belirtmiştir. Emevilerin desteğiyle Albanlara karşı
silahlı mücadeleye girişen Yelia, son Alban Katolikosu Nerses Bakur’u (686-705) idam
ettirmiş, Alban ruhbanlarından sonsuza kadar Gregoryan Monofizit Katolikosluğu’na bağlı
kalacaklarına dair birer yazılı senet almış ve arşivlerde saklanan Alban dini literatürünü de yok
etmiştir. Alban Piskoposu Cardos'un VI. Yüzyılın başlarında Hunlar için bir alfabe oluşturması,
İncil`in Hun diline tercüme edilmesi kaynaklarda yer alır. VII. Yüzyıl Alban Tarihi kitabına
göre, Hunlar arasında "Ak Hazar" alfabesinin kullanılması Kafkasya Albanyası`nda Türklerin
var olduğunu kanıtlar.1 Bu Hıristiyan Hunlar da sonradan Gregoryenleşerek, Ermenileştiler.
Devam eden süreçte ermenileşme hızla devam etmiştir. Merkezi Gandzasar
Manastırı olan Alban Katolikliği, 1836 yılında Rus İmparatorluğu tarafından iptal edilmesine
kadar varlığını sürdürmüştür. Rus işgali sonrası 1836 yılında Alban Katolikliği kapatılarak
tamamile Gregoryan Katolikosluğuna bağlanmıştır, Alban arşivleri yokedilmiştir. Tüm bu
işlemlere rağmen, Gregoryen Albanlar dillerini unutmadılar.2
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ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER VE ERMENİ MİSYONERLİĞİ
Bölgede gregoryenleştirilme ve ermenileştirilme sürecinin temel delillerinden biri gibi XIII. –
XVIII. yüzyıllara ait Ermeni alfabesi ile yazılmış Türkçe metinleri de gösterebiliriz. Bu
metinlerin içinde eski Azerbaycan Türkçesi ile yazılanlar olduğu gibi Kıpçak Türkçesi ile de
yazılanlar vardır. Bu metinlere Ermenistan'da Sevan monastırında,3 Ermenistan'ın Matenadaran
Elyazmaları Enstitüsünde,4 Ukrayna ve birçok ülkenin arşivlerinde rastlamak mümkündür.5
Ermeni alfabesi ile yazılmış kıpçakdilli metinler ilk kez oryantalist A.Krımski tarafından tetkik
edilmiş, bu metinlerin XIII. – XIV. yüzyıllarda Moğol-Tatar işgalleri ile ilgili Ermenistan'dan
Kırım'a, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine göç eden ve burada kıpçaklaşmış Ermenilere ait olduğu
fikri ileri sürülmüştür.6 Ermeni alimleri de bu fikri savunur.7 Ukraynalı türkolog A.Garkavets
ise orta çağda modern Ermenistan topraklarında Ermenilerle birlikte yaşayan Kıpçakların
gregoryenleştirildiğini ve daha sonra ermenileştirildiyini kaydeder. Albanlar ve Kıpçaklar
sonradan gregoryenleşseler de, onlardan kalan metinlerde tektanrılığa dayalı ilk Hıristiyanlığın
da izleri görülür. Örneğin, IX. yüzyıl Kavkasya Albanyası knyezlerinden olan Grigori
Hamama`nın Alban dilinin grameri eserinin XVI. yüzyıla ait kıpçakca nüshasında Tanrı
"oxşaşsız" (Azerbaycan Türkçesinde: oxsarsız, yani benzersiz), "nişansız", "toğuruçı"
(doğuran), İsa ise "oğul", "toğurulğan" (doğmuş) olarak sunulmuştur.8 Ermenistan'ın Şirak
bölgesinde Artik bölgesine bağlı Ariç köyünün eskiden Kıpçak adlanması ve burada XII.
yüzyıla ait Hpçaxavank (Kıpçak Manastırı)9 adını taşıyan ve halen mevcut olan bir manastırın
varlığını orta çağda Kıpçakların Ermenistan'da yaşadığına delildir. A.Garkavets bu metinlerin
kıpçaklaşmış Ermenilere ait olabileceği fikrini10 ihtimal edir ve bu kişilerin kendilerini "hayk"
(ermenice ermeni demek) yok, Ermeni saymasını, Kıpçak dilini "bizim til" ("bizim dil")
adlandırmasını onların gregoryenleşmış Kıpçaklar olduğuna delil olabileceğini göstermiştir.11
Bu, o dönemde Ermeni kelimesinin etnik anlam yok, Gregoryen mezhebi mensuplarını ifade
ettiğinin kanıtıdır. XIX. yüzyılda Ermeni Patriği Nerses`in çar Rusya'sının devlet adamlarına
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04.04.2012].
9
Hülya Kasapoğlu, “Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi”, Dil Araştırmaları, 10 (2012), s.17-81, s.22.
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yazdığı mektuplarda da kilise adı olarak Ermeni kilisesi ve etnik terim olarak ise "Hayk" halkı
adlandırması tercih edilir.12
Türk filolojisi uzmanı İngiliz Dj. Kloson da (1891-1974) Ermeni harfli Türkdilli metinlerinin
sahiplerini Gregoryen Kıpçak saymıştır. Bu metinler Tanrı'yı eski Türk dillerinde olduğu gibi
"Tengri" olarak adlandırıyor. Metinler Fransız misyoner Antonio De Finale tarafından derlenen
12. ve 14. yüzyılların Codex Cumanicus (Kıpçak Dili Sözlüğü) eserinin devamı gibidir.
Gregoryen mezhebinin Ermenilerin mezhebi olması nedeniyle bu mezhepten olan Türkler
diğerleri tarafından Ermeni olarak adlandırılmıştır.13
XIII. – XIX. Yüzyıllara ait Ermeni harfleri ile Türkce yazılmış mistik şiirler, dini eserler, mezar
taşları Azerbaycan bilginleri İ.Abbasov, M.Seyidov, E.Yerevanlı, B.Tuncay, A.Ferhadov14 ve
diğerleri tarafından araştırılmıştır. Tiflis ve Erzurum Müzelerinde korunan haç motifli koyun
veya koç heykel biçimli mezar taşları, Ankarada bulununan XIX. Yüzyıla aid mezar taşlarının
üzerindeki yazılar da Gregoryen Türklerinin kültürü konusunda bize geniş bilgi veriyor.
Hıristiyan Türklere ait epigrafi biliminin araştırılması için büyük öneme sahiptir.
Haç motifli koyun, koç ve at heykel biçimli mezar taşlarının, Doğu Anadolu’ya çeşitli
dönemlerde Balkanlar ve Kafkaslar yolu ile gelen Hıristiyan Türklere ait olduğu araştırmalar
sonucu ortaya konmuştur. Çünkü Ermeni ve Gürcü kültüründe mezarlarına koyun, koç ve at
heykeli biçimli mezar taşı dikme geleneği olmadığı gibi, Anadolu’ya muhtelif zamanlarda,
çeşitli sebeplerden dolayı pek çok Türk boylarının geldiği de tarihi kaynaklarla sabittir.15 Ayrıca
gerek bölgede ve gerekse başka bölgelerdeki, kadı sicillerinde Türk ismi taşıyan Ermenilere
rastlanılması bu gerçeği teyit eder. Türkçe konuşan, Türkçe isim alan bu insanların,
Anadolu’nun değişik yerlerinde bulunmaları, mesela; Halep, Antakya ve Antep’de bulunan
Ermenilerin XIX. yüzyıla kadar Türkçe konuştukları, Salnameler`den anlaşılmaktadır.16
Kıpçakların IX. yüzyıldan başlayarak ya Hıristiyan, ya da İslam dinine girdikleri, bölgede
Gürcü, Ermeni, Moğol ve Selçuklu Türkleri ile karıştıkları tarihi bir gerçektir. Kıpçaklar`ın
Anadolu’ya gelip yerleştikten sonra, bir kısmının Gregoryen ve Ortodoksluğa geçtikleri ve
Anadolu’ya gelen Müslüman Türkleri, dini ayrılıktan dolayı kendilerinden saymamaları
üzerine, zamanla Ortodoksların Rumlara, Gregoryen olanların da Ermenilere katıldıkları görüşü
ileri sürülmektedir.17 Iğdır`da Kuçakh (Kıvçakh) köyünün olması, Çoruh, Çıldır gölü civarında
yaşayanların Kıpçak Türkçesine yakın dil konuşması bölge insanının Kıpçaklarla yakın ilişkide
olmasına işaredir.18
Ermenistan’da da koç formlu mezar taşları bulunmaktadır. Özellikle Sisian şehrindeki müzede
çok sayıda koç heykelli mezar taşları vardır. Yaşar Kalafat, bunların Gregoryen inançlı Türklere
ait olabileceğini belirtir. Bunların dışında Ermenistan’da pek çok bu tarz mezar taşı tahrip
olmuştur.19
Акты собранные Кавказскою Археографическою Коммиссиею, Т.11, Тифлис 1888., c.22, 2829.
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Ermeni alfabesi ile yazılmış orta çağ Türkdilli yazmaları ve Ermeni edebiyatına Azerbaycan
edebiyatının etkileri hakkında ise XX. yüzyılın başlarında Azerbaycanlı yazar Yusuf Vezir
Çemenzeminli`nin Ermeni âşıkları tarafından söylenilmiş Halk Edebiyatı, "Azerbaycan
edebiyatında Ermeni yazarlar" adlı Arap alfabesiyle elyazmaları vardır. O, burada XVII.-XVIII.
yüzyıllarda Türkçe yazan Ermeni aşığı Salmaslı Kul Artun, Vanlı Kuçak gibi âşıklardan,
ozanlardan bahsetmiştir.20 Bu konu Sovyet hakimiyeti yıllarında Ekber Yerevanlı,21 Yusuf
Ramazanov,22 Mir Ali Seyidov,23 Hamid Araslı,24 İsrafil Abbasov,25 Bahtiyar Vahapzade,26
Anar27 gibi bilim adamları ve araştırmacılar tarafından da incelenmiştir. Ermeni alimlerinden
K.Antonyan`ın konu ile ilgili 1955 yılında Bakü'de Türkçe yayınlanan Ermeni ve Azeri
halklarının edebi ilişkisi ve 1962 yılında Erivan'da Ermenice yayınlanan Edebiyatta ErmeniAzerbaycan dostluğu adlı eserleri olsa da, bu eserlerde orta çağ konusu neredeyse
aydınlatılmamıştır, sadece XII. yüzyıl şairi Nizami Genceli ve Ermeni edebiyatı ilişkisine ve
XIX.-XX. yüzyılların araştırlması yapılmıştır.28 Konu ile ilgili Ermeni araştırmacılardan
M.Hesretyan`ın,29 B.Çukasyan`ın,30 As. Mnatsakanyan`ın31 makaleleri ise Ermenistan
arşivlerindeki Ermeni alfabesi ile yazılmış Türkçe eserler hakkında oldukça değerli bilgiler
içeriyor. Genel olarak Ermeni araştırmacıları Türkçe yazılan edebi eserlerin yazılma sebebi
olarak Ermeni dilinin edebi yetersizliğini,32 Ermeniler`in Türk zulmü altında yaşayıp Türkçe
yazmaya mecbur olduklarını33 gösterseler de, asıl neden Azerbaycan ve Türk dillerinin geniş
coğrafyaya yayılması, Asya'da ortak iletişim aracı olması idi. Bunu Ermeni yazarı Kh.Abovyan,
Rus yazar M.Lermontov da doğrulamıştır.34 1819 yılında Petersburg'da Hocens Markar
tarafından Eski Ahit ve Yeni Ahit`in (Tevrat ve İncil) Ermeni harfleriyle Türkçe yayınlanması35
ve Erivan'ın 1827 yılında Rusya tarafından işgalini metheden dönemin Ermeni şairlerinin bunu
ermenice yok, Türkçe yazdığı şiirlerle tavsif etmesi36 söylediklerimize örnektir.

Yusif Ramazanov, Azərbaycan dilində yazıb yaradan erməni aşıqları, Elm, Bakı 1977, s.4-5.
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Həmid Araslı, Aşıq yaradıcılığı, Birləşmiş nəşriyyat, Bakı 1960; Həmid Araslı, “Dostluq
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Age., s.274-275.
35
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Ermeni harfleriyle Türkçe yazılan edebî örneklerden sadece âşık edebiyatına dahil olanların
sayısı 400`e ulaşır.37 Ermeni literatüründe sadece Ermenice yazan "kusan" ("kusan" - pehlevice
"çalgıcı" anlamına gelir)38 veya âşıkların sayısı ise 25'den fazla değil.39 Bu da Ermeni
literatüründe türkdilli şiirin oynadığı rolü ve etkisini gösterir. Bu türkdilli eserlerin
araştırılmasını Ermenistan hakimiyeti yasaklamağa çalışmış, hatta 1950-1965 yıllarında Erivan
Devlet Üniversitesi'nde "Azerbaycan Edebiyatı" hocası, 1956 yılından itibaren Kh.Abovyan
adına Erivan Pedagoji Enstitüsünde Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı olan Ekber
Yerevanlı`nın (Ekber Süleymanov) Azeri-Ermeni edebî ilişkileri. Antik dönemden XVIII.
yüzyılın sonuna kadar adlı doktora tezi monografi şeklinde 1968 yılında Erivan`da Hayastan
neşriyatında yayınlansa da, ömrünün sonuna kadar onu doktorasını savunmaya
koymamışdılar.40 Fakat onun çeşitli eserleri, Edebî Ermenistan mecmuasındaki çoksaylı
makaleleri ve M.Seyidov`un araştırmaları Ermenistan arşivlerinde yatan Ermeni harfli Türkdilli
yazmaların araştırılması ve tanıtımı açısından büyük önem taşıyor.
Ermeni literatüründe Azerbaycan dilinin ve edebiyatının izlerini elimizdeki kaynaklara göre
VII. yüzyıldan başlayabiliriz. Buna örnek olarak VII. yüzyıldan itibaren Ermeni dilinin
yapısında türk dillerine benzerliğin görülmesini,41 IX.-X. yüzyıllar Ermeni destanı olan Sasunlu
David`i ve Aslan ağa destanını gösterebiliriz. Sasunlu David`in bazı nüshalarında Azerbaycan
etkisi, Türkçe sözler, atasözleri, muhtelif örnekler görülmektedir, hatta Azerbaycan'ın adı da
geçmektedir.42 Azerbaycan şairi S.Vurğun bu Ermeni destanında Dede Korkut ve Köroğlu
destanından motifler olduğunu kaydeder. XII. yüzyıldan önceye ait olan Aslan ağa adlı Ermeni
destanındakı Aslan ağa karakteri ile Melek Cebrail'in savaşı epizoduna43 "Duha Koca oğlu Deli
Dumrul boyu"nun etkisi, ermenice destandakı Türkçe sözler44 de bu örneklerdendir. Dede
Korkut destanının kahramanlarından olan Bamsı Beyrek hakkında da "Beyrek`in masalı" adlı
Ermenice bir rivayet vardır. Ermeniler arasında kendilerini Beyrek`le Bayburtlu kale beyinin
kızının soyundan kabul eden aileler de mevcut olmuştur.45 Bazı araştırmacılar, Dede Korkut
destanında "kral" anlamında işlenen "tekur" kelimesinin Ermenice "takavor"dan
kaynaklandığını ve destandakı "aznavur" (şövalye) kelimesinin de Ermeni kökenli olduğunu
iddia etseler de,46 V.V.Bartold ve Azerbaycan yazarlarından Anar "tekur" kelimesinin aslı
"tacidar" olan fars sözü olduğunu47 göstermişdirler. Kitab-ı Dede Korkut ansiklopedisinde ise
"aznavur" kelimesinin Gürcü kökenli olduğu bildirilmiştir.48 Belirtelim ki, destanda somut
olarak hiç bir Ermeni'den bahsedilmiyor.
Ramazanov, Azərbaycan dilində yazıb yaradan erməni aşıqları, s.4.
Age., s.8; Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.244.
39
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.160-161.
40
Nazim Mustafa, “Tanınmış irəvanlı ziyalılar”, https://iravan.info/irevan_ziyalilari.html [Erişim
tarihi: 01.01.2013].
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Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.94-95.
42
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.154, 156-159.
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Сергей Токарев, Мифы народов мира, Т. 1, Советкая Энциклопедия, Москва 1991, c.260.
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Araslı, “Qardaş xalqların qəhrəmanlıq xatirəsindən”; Юлия Варшам, “Историческая судьба
Армянской литературы”. Часть третья. http://www.yulia-varsham.ru/arm_writers_3.html
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Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.111; “Книга
Деда Коркута”. http://www.vostlit.info/Texts/rus9/Korkut/pril32.phtml
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“Книга Деда Коркута”; Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna
qədər, s.165-166.
47
Əzizxan Tanrıverdi, Kitabi-Dede Qorqud”un söz dünyası, Nurlan, Bakı 2006, s.56; Yerevanlı,
Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.164-166; Yerevanlı, ErməniAzərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı əlaqələri, s.108-110.
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XIII.-XIV. yüzyıllar şairi harkalı (Berde) Frig`in49 Azerbaycan şairi Hakani Şirvaninin Farsça
yazdığı ve tasavvufi konuda kâmil insanın ilahi aşk yolunda kendini kurban vermesi
gerekdiyinden bahseden"Muhabbet mutfağında iyilerden başkasını kurban etmezler,
Hoşagelmez ve kötü yüreklileri kurban etmezler,
Eğer sadık âşıksansa, kurban olmaktan çekinme
Başı kesilmeyen kötü olur"
beyitlerini Ermeni alfabesiyle Farsca yazıya geçirmesi de ilginç bir gerçektir. Bu yazma şu anda
Oxford'ta Bodleian Müzesinde muhafaza ediliyor.50 Frig`in ermenice eserlerinde Türkçe
kelimeler de dahil olmak üzere Aran kelimesi de kullanılmaktadır.51 Hoşgörülü biri olan şair
din ve millet farkına bakmaksızın tüm insanların kardeş olduğunu şöyle anlatır: "Eğer Allah
yeryüzündeki milletleri Adem ve Havva'dan yaratmışsa, ... peki o zaman neden bir millet
diğerine kötülük yapar?"
Erivan kenti yakınlarındaki Çahkadzor Manastırının baş papazı olan şair Haçatur Keçaretsi`nin
(XIII.-XIV. yüzyıllar) Nizami`nin İsgendername`sinin ermenice çevirisinin müstensihi olması
ve ona giriş, sonuç yazması, İsgender`i Nizami`de olduğu gibi bilge ve adil hükümdar,
peygamber seviyesine kaldırması, onu Alexander adı ile birlikte İskender olarak da sunması,52
XIII. asır şairi ve vaizi Kilikiyalı Vartan Aykektsi`nin eserlerinde Nizami motiflerine müracaat
olunması da53 Ermeni edebiyatındaki Azerbaycan etkisine örneklerdir.
Bunların yanı sıra Ermeni alfabesiyle Türkçe yazmış birçok Ermeni şairleri de vardır. Onların
çoğu, Doğu Anadolu'dan olsa da, şiirlerinin dili Anadolu Türkçesinden daha çok Azerbaycan
Türkçesine yakındır. Bu alanda incelemelerde bulunan E.Yerevanlı, M.Seyidov gibi
araştırmacılar da bu görüştedir ve bu şairlerin dilini "Türk-Azeri" veya "Türkçe" adlandırırlar.54
Tabii ki, bu şairler hem de eski Anadolu Türk halk edebiyatının temsilcileridir. Türkçe
şiirlerinin dili İ.Hasanoğlu`nun Arap-Fars terkipli edebî tarzından daha çok Azerbaycan halk
konuşma diline yakın olan XIII. yüzyıl Ermeni şairi ve din görevlisi Erzincanlı Hovannes
(İohann) Yerzinkatsi Bluz`un55 şiirlerinde Allah'a eski Türkçe'de olduğu gibi "Tangri",
Meryem'e "ari (pak) kız", "Tangri anası" diye dualar edilir, cennete eski Azerbaycan
Türkçesinde olduğu gibi "uçmah",56 cehenneme "tamuh" denir.57 Şairin dili ve konusu eski
Türk kabilelerinden olan Kuman ve Kıpçaklar`ın XIII. yüzyıla ait Kodeks Kumanikus (Codex
Cumanicus) edebî eserlerini ve Ermeni harfleriyle yazılmış Kıpçak metinlerini de
hatırlatıyor.58 Örnek olarak H.Yezinkatsi`den şu beyte bakalım:
"Sensın ari kız Meriem
Yazıhlarıma (suçlarıma) derman
Tangridır senden doğan
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.430-431.
Avetik Şahsuvaryan, “Friq Xaqaninin tərcüməçisidir”, Ədəbi Ermənistan, 4, (1962), s.164.
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Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.430, 431.
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Əkbər Yerevanlı, “Nizami və orta əsr ədəbiyyatı”, Ədəbi Ermənistan, 7, (1965), s.121.
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Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.476-477.
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Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.103-104; Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi
əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.430.
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Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.265.
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Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.104; Гаркавец, Кыпчакское
письменное наследие, s. 6, 19.
49
50

Page 63

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Tangrim anasi Meriem".59
Aslında bu ifadeler şiir sahibinin gregoryenleşmiş ve Ermenileşmiş Türk olmasına ihtimal
sayılabilir. Çünkü dönemin Azerbaycanlı ve Türkiyeli şairleri nadir istisnalar olmakla esasen
Farsça yazmaya üstünlük verdiği halde, Azerbaycan ve Anadolu Türkçesinde yazanlar ise
Arap-Fars içerikli karmâşık ifadelerle yazdıkları halde H.Yerzinkatsi`nin Türk halk dilinde
yazması buna işarettir. XI. yüzyıl Selçuk kaynaklarına göre Anadolu'da pek çok Gregoryen
Türkü`nün varlığı bilinmektedir. Ermeni misyonerleri Gregoryen Türklerini Ermenilestirmek
için tüm araçları kullanmış, bu amaçla Ermenice eğitim kurumlarına ağırlık vermişlerdir. 1621
yılına ait Osmanlı kaynaklarında Ermeni papazlarının Gregoryen Türk çocuklarını zorla
manastıra alarak Ermenice eğitim vererek Ermenileştirdiyi, Hıristiyan Türk halkının da bundan
rahatsız olup padişaha şikayetler yazdığı gösterilir. Mahkeme kayıtlarında bu Gregoryen
Türkleri`nin Türk ismi taşıdığı, din görevlisi olduktan sonra ise Ermenice isimler kabul ettiği
anlaşılmaktadır.60 Tarihi süreç içinde bu Gregoryen Türkler Ermenileşmeye maruz kalsalar da,
Türkçe'yi de koruyup korumuşlardı.
H.Yerzinkatsi`nin şiirlerinden onun Gregoryen mezhebinden olduğu da anlaşılmaktadır, çünkü
İsa'yı hem Tanrı, hem insan sayan Diofizitlerden farklı olarak Gregoryen mezhebi Monofizit
olup İsa'yı Tanrı olarak kabul ediyor. Belirtelim ki, H.Yerzinkatsi`nin şiirleri bize Kıpçak
dilinde Ermeni alfabesi ile yazılmış elyazmaları hatırlatır. Örneğin, XII-XIII yüzyıllar Alban
düşünürü Mhitar Goş`un 1523 yılına ait Kıpçakca Töre bitiki (Kanunname) adlı elyazmasında
ve diğer Kıpçakdilli metinlerde de Tanrıya "Biy (bey) Tengri" veya sadece "Tengri" diye dualar
edilir. Dil bilgisi, sanat, tıp, doğa bilimleri alanlarında da eserler yazmış H.Yerzinkatsi bir
filozof olarak da ünlüdür. Onun Ermeni dilinde yazdığı felsefi eserlerinde dini dogmalara aykırı
olarak insanın ezeli olarak günaha meyilli olmaması, saf varlıkların ölümcül olmaması gibi
fikirler vardır. Dini dözümsüzlüye, kısıtlamalara karşı da mücadele eden düşünürün Hovannes
ve Aşa (Ayşe) şiirinde (bir diğer adı Keşişoğlu ve molla kızı dır) kendisinin Müslüman bir
kadının kızına olan talihsiz sevgisinden bahsedilmektedir. Şiirde dinlerin aşkı sınırlaması
kınanıyor, özgür aşk övülüyor. Şiirde şairin kendisini Mecnun`a benzetmesi H.Yerzinkatsi`nin
Nizami`den etkilendiğini düşünmemize olanak sağlar. Kendisinin güzel türkücülük kabiliyetine
göre Türkçe "Bülbül" lakabını alan düşünür Kilikiya'da öğretmen, Tiflis'te vaiz olarak çalışmış,
ölümünden sonra Hıristiyan evliyası gibi popüler olmuş, kabri ziyaretgaha dönüşmüştür.
H.Yerzinkatsinin Azerbaycan edebiyatı için önemi şu ki, bu şiirler XIII. yüzyıl şairi Ali'nin
"Kıssa-i Yusuf" eseri ve İ.Hasanoğlu`nun şiirleri ile birlikte bize ulaşan Türkçe yazılan ilk
eserlerden biridir.
XVI. yüzyıl şairi Vanlı Nahapet Kuçak`ın Türkçe şiirleri de halk konuşma dili ile yazılmıştır
ve bize Azerbaycanlı Âşık Kurbani`nin şiirlerini hatırlatıyor. Bu şiirler aslen Türkiyeli olan
Tebrizli tüccar Yeğias (Elyas) Muşek`in 1721 yılında düzenlediği Ermeni ve Azerbaycanlı âşık
ve şairlerin Türkçe eserlerinden oluşan külliyat olan "Nağmeler mecmuası" aracılığıyla bize
ulaşmıştır. Kuçak`ın eserlerinde Nizami kahramanlarından olan Leyla ile Mecnun'un adları
sıkça çekilir.61
"Şükür bizi var eyledi yoktan
Haxı (hakkı) bir bilürdüm kalbimde çoktan"62
diyen şairin şiirlerinde Hıristiyanlığa aykırı tektanrıcılığın izleri görülür. "Okudum Kur'an'ı
eyledim tamam" diyen Vanlı Nahapet Kuçak`ın şiirlerinden onun İslam kültürü ve kaynaklarına

Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.103.
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da yakından aşina olduğu anlaşılmaktadır. "İncil, Kur'an, kitaptadır temaşa"63 mısrası ise şairin
bütün dinlere ve peygamberlere aynı derecede saygı beslediyinin örneğidir. Bu büyük
sanatçının ölümünden sonra kabrinin ziyaretgaha dönüştürüldüğü de bilinmektedir.64 Onun
Ermenice yazdığı şiirlerinde Türkçe kelmelere de tesadüf ediyoruz.65 Şairin "Kuçak" mahlası
da Türk dilinde "küçük" veya "göyçek” (yakışıklı) anlamındadır. Şaire atfedilen Vanlı Köçek
ve Vanlı Göyçek destanları da vardır. Vanlı Kucak`a nispet edilen Türkçe şiirler ve Vanlı
Göyçek destanının aslında XV. yüzyıl Şirvan âşık ekolünün temsilcisi, Vanlı Göyçek veya
Vanlı Göçer mahlasları ile ünlü olan Âşık Köçer`e ait olduğu, onun şiirlerinin ve destanın
Ermeniler tarafından Nahapet Kuçak`a isnat edildiği iddia edilmiştir.66 Fakat Azerbaycanlı
edebiyatçı A.Nebiyev`in sunduğu Vanlı Göyçek destanında ve onun Âşık Köçer`e isnat ettiği
şiir örnekleri arasında67 aşığın Şirvanlı yok, Vanlı olduğu gösterilmiştir ve bu şiirler arasında
E.Yerevanlı, M.Seyidov ve İ.Abbasov tarafından sunulan Nahapet Kuçak`ın Türkçe şiirlerine68
rastlanmıyor. A.Nebiyev tarafından sunulan şiirdeki Vanlı Köyçer mahlasını Vanlı Göyçek
destanında da görmüyoruz ve bu destanda âşık kendini Vanlı Köyçer olarak yok, Vanlı Göyçek
gibi sunuyor, vatanının Van olduğunu bildirmektedir.69 Bu da Vanlı Göyçek`le Âşık Köçer'in
aynı kişi olması ve onun şiirlerinin Nahapet Kuçak tarafından benimsenmesi olasılığını azaltır.
Göyçek yerine katipler tarafından yanlış olarak Köyçer yazılması ihtimali de var. N.Kuçak`ın
kendisini "âşık" adlandırması,70 oğlunun 1637 yılında yazdığı hatıralarda da şairin Âşık Kuçak
olarak anılması, onun âşık tarzında şiirlerin yazarı olduğuna delildir.71
XVI-XVII yüzyıla ait Ermeni alfabesi ile yazılmış Türkdilli yazmalarda şair Nesimi`nin şiirleri
ile de karşılaşıyoruz. Bu, Ermeni veya Ermenileşmiş şair ve âşıkların Nesimi`ye ve hurufiliye
ne kadar büyük rağbet beslediyinin kanıtıdır.72 Bunun bir nedeni de İslam şeriatı ve
Hıristiyanlıkla karşılaştırıldığında tasavvuf ve hurufiliyin diğer dinlere daha hoşgörülü olması
ve tüm din mensupları tarafından çekici görünmesi idi. Örneğin, Nesimi`nin şiirlerinde kamil
insan ilahileştirilir, Ka`be ve "der" (manastır), cami ile puthane, küfür ve iman, Kur'an ve İncil
aynı gözle görülür.73 Bunun etkisidir ki, Ermeni şairlerin içinde 1000 Nesimi şiirini ezbere bilen
ve yayan, hurufiliyi tebliğ eden şiirler yazdığı için kilise tarafından diri diri yakılan74 XVI.
yüzyıl şairi Budak Amtetsi75 ve "Beni Nesimi gibi soysanız da inancımdan dönmerem" diyen
ve derisi soyulup idam edilirken bile Nesimiden şiirler diyen XVII. yüzyıl şairi Amidli
(Diyarbekirli) Haçatur Tigranakertsi gibi şairler olmuştur.76 XVII.-XVIII. yüzyıllarda yaşamış
tebrizli Ermeni şairi Miran,
Abbasov, Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində, s.32.
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"Sırrı deme duyalar,
Nesimi teki soyalar"77
diyerek Nesimi`ye olan sempatisini ve bunu gizlemeye mecbur olduğunu şiir diliyle ifade
ediyordu. Y.Muşek`in Nağmeler mecmuası eserinde Miran hakkında - "Bu Miran Ermenidir,
Hıristiyanlığa geldi, Tebriz'de yaşamış, orada ölmüş ve orada da defnolunmuştur", diye yazıyor.
Bu bilgi Miran`ın Hıristiyanlığı sonradan benimsediğini göstermektedir.78
Ermeni şairleri arasında Fuzuli'nin şiirleri de yaygındı ve biz Y.Muşek`in düzenlediği Nağmeler
mecmuası`nda Fuzuli'nin ilahi aşk yolunda ebedi Mecnun olmasından bahseden ve Ermeni
harfleriyle yazıya alınmış "Pembeyi daği cünun içre nihandır bedenim,
Diri oldukça libasım budur, ölsem kefenim"79
beyitleri ile karşılaşırız.
Ermeni dilinde yazdığı şiirlerde Türkçe kelimeler kullanan,80 Türkçe yazdığı şiirlerde ise İslam
öncesinden kalan "uçmah"81 (cennet) ve s. kelimeler kullanan XIV.-XV. yüzyıllar şairi ve din
görevlisi Kilikiyalı Hovannes Tlkurantsi`nin, XV. yüzyıl şairleri Bitlisli Mkrtıç Nağaş`ın ve
Bağişetsi`nin, Erzincanlı Kostandin Yerzinkatsi`nin, XVI. yüzyıl şairi ve din görevlisi
Aktamarlı (Van bölgesi) Krikoris Aktamartsi`nin de eserleri Azerbaycan edebiyatı ve felsefesi
açısından çok değerlidir.82 K.Aktamartsi`nin eserlerinde biz Nizami motifleri ile karşılaşırız,
bunu Ermeni edebiyatçıları da belirtiyorlar.83 Onun Ermenice yazdığı Gül ve Bülbül hakkında
eseri Nizaminin Leyla ve Mecnun eserine yakındır.84 Eserde Mecnun ve Ferhat gibi aşk
kahramanları sık sık yad edilir.85 K.Aktamartsi kendi eserlerinde Alexander yerine İskender
adını da kullanmaktadır.86 K.Aktamartsi`den aşağıdaki Türkçe şiiri örnek verebiliriz:
"Cigerim kebap, gözüm yaşı kan,
Gece ve gündüz eylerem fegan (feryat).
Sübhü sehersin, yüzün nuri-nar
Tökersen ağzından nebat u şeker".87
Ermenice yazdığı Muhabbetle öldürme şiirinde Ferhat ve Şirin gibi Nizami kahramanlarının
ismini zikreden, bu aşk kıssasından haberdar olduğunu bildiren,88 Türkçe yazdığı şiirde "Gene
bahar, aylı bahar"89 diyen H.Tlkurantsi`nin "Ben nur idim, nurdan doğdum"90 mısrasında biz
"Mutlak olan nurlar nurundan düşük seviyedeki nurlar çıkar"91 tezine dayalı işrakilik
felesefesinin izlerine rastlıyoruz. H.Tlkurantsi`nin şiirlerinde sufi şairi Hallaç Mansur`a da
rağbet hissedilir:
Мамедов, “Из истории литературных взаимоотношений азербайджанского и армянского
народов”, s.249.
78
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.135-136.
79
Age., s.114.
80
Армянская средневековая лирика, составление: Левон Мкртычян, Советский писатель,
Ленинград 1972, c.251.
81
Abbasov, Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində, s.20.
82
Мамедов, “Из истории литературных взаимоотношений азербайджанского и армянского
народов”, s. 250-251.
83
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.47.
84
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.64.
85
Yerevanlı, “Nizami və orta əsr ədəbiyyatı”, s.118.
86
Agm., s.124.
87
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.266.
88
Yerevanlı, “Nizami və orta əsr ədəbiyyatı”, s.118.
89
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.266.
90
Abbasov, Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində, s.20.
91
Mahmut Kaya, “Felsefe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, С.XII, (1995), s.315.
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"Mansur tek bir gün sevdiğim,
Çeker beni dara zülfün".92
H.Tlkurantsi`nin vatanı olan Kilikiya'da eski Türk-Alban kabilelerinden olan Gargarları`n
yerleşim meskenlerinin olması93 eski Türk dilinde yazan şairin de köken olarak onlardan
olabilme ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Araştırmacılar gösteriyor ki, Alban aşiretlerinden
olan Gargarları`n dili Kıpçak Türkçesi idi. O da bir gerçektir ki, Alban alfabesi Kıpçak - Gargar
dili temelinde oluşturulmuştu ve bu dil Albanlar`ın edebiyat ve devlet dili olmuştur.94 Ünlü
Kırgız destanı Manas`ın 220`ci beytinde "Gargara" kabilesinin adının geçmesi,95 Türkiye
Cumhuriyeti Karaman ilinin Ermenek ilçesindeki Gargara köyünün (şimdiki Güneyyurt
kasabası) Orta Asya kökenli Gargarlar tarafından kurulduğuna inanılması,96 V.V.Bartold`a göre
Manas'ın babasının adının Gargara olması, Manas'ın mensup olduğu halkın destanda kah
Gargar, gah da Kıpçak adlanması97 Gargar ve Kıpçak yakınlığına işarettir. Modern Ermenistan
arazisinde de Gargarveng adlı manastır ve Gargar adlı iki köy mevcuttur.98 Belirtelim ki,
Samsun ve Ordu illerinde yapılan arkeolojik kazılarda Gök Tanrı`ya sitayişden bahseden eski
Kıpçak ve Oğuz yazıları da bulunmuştur ki, bu yazılar Orhun-Yenisey ve Göktürk alfabesi ile
aynılık oluşturmaktadır.99
XVI.-XVII. yüzyıllarda Türkçe yazan Ermeni âşık ve şairlerine örnek olarak Hayyati`ni, XVII.
yüzyıldan Tatos`u, Çubukoğlu`nu, Apkar`ı (Ekber), Âşık Miskin`i, Sefili, Yakuboğlu`nu,
Dellek Murad`ı, Sünikli Nagaş Hovnatan`ı, Erzurumlu Mecnûn`u, XVII.-XVIII. yüzyıllardan
İsfahanlı Kul Arzuni`ni, İsfahanlı Kul Egaz`ı, Araslı Sarkis`i, XVIII. yüzyıldan İsfahanlı
Bagıroğlu Kazan`ı, şiirlerinde aleviliyi tebliğ eden ve ölümünden sonra kabri ziyaretgaha
çevrilen100 Salmaslı Kul Artun`u, Eylisli Horomsimen`i, Bagdasar`ı, Keşişoğlu`nu, Kelbi`ni,
Âşık Tatevos`u , Hostikoğlu`nu, İsfahanlı Abdinoğlu Hayrapet`i, İsfahanlı Kul Sarkis
Şirişkanlı`yı, Borçalılı Mumcu Melkon`u (XVIII.-XIX. yüzyıllar), Turab dedeni, Şulaverli
(Borçalı) Arutyun-Begum`u, Genceli Artem`i, XVIII.-XIX. yüzyıllardan İsfahanlı
Emiroğlu`nu, Tiflisli Küçük Nova`yı, İsfahanlı Kul Hovannes`i, Artunoğlu Hovannes`i,
Daskesenli Demircioğlu`nu, İranlı papaz Stepanos Yerets`i,101 XIX yüzyılın âşık ve
şairlerinden Erivanlı Âşık Şirin`i (Hovhannes Karapetyan)102 ve diğerlerini örnek gösterebiliriz.
İlk Ermeni şairesi sayılan Eylisli Horamsime`nin kendisinin İranlı korsanlar tarafından 1751
yılında esir edilmesinden103 bahseden Türkçe bir şiirini burada sunmak ilginç olur:
"Geldiler Eylis`ten beni aldılar
Çayır-çimen Eylisden,
Göz açmam bu yaman dertten,
Abbasov, Azərbaycan folkloru XIX əsr erməni mənbələrində, s.22.
Bəxtiyar Tuncay, Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı, Qanun nəşriyyatı, Bakı 2010, s.17.
94
Гияседдин Гейбуллаев, К этногенезу азербайджанцев, Т.1, Элм, Баку 1991, c.44, 48; Tuncay,
Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı, s.13.
95
Manas destanı, çev. Tuncer Gülensoy, Akçağ yay., Ankara 2002, s.169.
96
“Gargara adının kaynağı”, http://guneyyurt.wordpress.com/2011/12/03/gargara-adinin-kaynagi
[Erişim tarihi: 03.12.2011].
97
Tuncay, Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı, s.14; Василий Бартолд, Сочинения. Т.2, Часть.1,
Издательство Восточной Литературы, Москва 1963, c.541.
98
Бахтияр Тунджай, “Письменное наследие Кавказских албан”,
http://bextiyartuncay.wordpress.com [Erişim tarihi: 04.05.2012].
99
Emine Yılmaz, Samsun’da kaya yosunlarinin sakladığı sır ‘’tamgalar’’, Samsun 2011,
https://tr.pinterest.com/pin/529454499922939614/
100
Ramazanov, Azərbaycan dilində yazıb yaradan erməni aşıqları, s.32-34.
101
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.320-370.
102
Samvel Qriqoryan, “Şirin (1827-1857)”, Ədəbi Ermənistan, 3, (1960), s.262.
103
Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər, s.354.
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Esir düştüm, kurtulmam bu gordan (mezardan),
Bizden selam olsun babam eline".104
Y.Muşek`in Nağmeler mecmuası adlı kitabında kaydedilmiş Ermeni alfabeli Türkdilli
yazmalarda "Hatayi`nin divanı" başlıklı şiirler ile de karşılaşıyoruz. Bu, Hatayi`nin eserlerinin
Ermeniler arasında yaygın olduğunu ve meclislerde okunduğunu gösterir.105 Üç dilde - özellikle
Türkçe, Gürcüce ve Ermenice yazan XVII.-XVIII. yüzyılların Ermeni aşığı, asıl adı Arutin
(Arutyun Sayadyan)106 olan Sayat-Nova`nın (Farsça anlamı: "Nağme âşıkı")107 şiirlerinde de
Nesimi`nin ve Hatayi`nin adı saygıyla çekilir, âşık kendini Nesimi`ye benzetiyor, "Nesimi gibi
girişmişem derine", Nesimi gibi derimi soydular "- diyor.108 Sayat-Nova Hatayi`ye de büyük
saygı duyuyor. Kendisinin Sayat-Nova defteri adlı ünlü elyazması kitabında "Dediler ki, şah
Hatayi çağırırım şahi-şah"109 ve "Dediler ki, Şah Hatayi, çağırırım hak-medet" diyen âşık110
Âşık Kurbani gibi "mürşid-i kamilim, şeyh oğlu şahım"111 saydığı Hatayi`ye de büyük saygı
gösterir. S.Nova şiirlerinin çoğunu Hatayi`ye hitaben başlar, ondan medet umuyor, onu
övmeyenleri saygıya layık saymıyor112 ve aslında bununla Hıristiyanlığa da karşı çıkıyor. "Şah
Hatayi okumayan sanata değer veremez" diyen âşık Hatayi`nin şiirlerinden habersiz olanların
sanatçı olabileceğine de inanmıyor.113 Sayat-Nova`nın Nesimi gibi Hatayi`ni de övmesinin
nedeni Hatayi sanatında görülen tasavvuf, hurufilik etkisi ve "Enelhak"114 fikridir. Dolayısıyla
bir çok Azerbaycanlı sanatçı gibi Sayat-Nova`da da Hatayi hayranlığı var. Bunu kabul eden
bazı Ermeni araştırmacılar olsa da,115 bir çok Ermeni araştırmacı şairin sadece Türkçe, hatta
Ermenice ve Gürcüce yazdığı şiirlerde geçen bu "Şah Hatayi" ifadesini116 kendi gerçek
anlamından saptırarak, hatta bazı müstensihlerin yanlış şekilde sunduğu "Şahatayi" şeklinde
sanatın hamisi olan mistik bir kuvvet, yüksek bir ruh gibi anlatmaya çalışırlar.117 Genellikle
Sayat-Nova`yı sufi şair saymamak için hiçbir neden yoktur. Onun "Bu üç nasda her mutabakat (ittifak) gerekir,
Biri kitap, biri Kur'an, biri İncil."118
beytinde dediği gibi S.Nova sufiler gibi tüm dinlere saygı duymayı vazediyor, Allah'ın tüm
insanları eşit şekilde yarattığını tebliğ ediyordu.
Sayat-Novanın şiirlerinde Nizami kahramanları - Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin gibi kişilere
müracaat olunması onun Nizami`nin eserlerinden de haberdar olduğuna işarettir.119 S.Nova`nın
şiirlerinde Âşık Abbas Tufarkanlı`nın, Vakıf`ın da etkisi hissedilir. Ermeni yazarları da onun
Vakıf`ın şiirlerinden ilham aldığını itiraf etmektedirler. S.Nova`nın küçük oğlu Ohan`ın 1823
Mnatsakanyan, “Horamsime Akuletsi və onun azərbaycanca şeirləri”, s.173.
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.120-121.
106
Саят-Нова. Стихотворения, cоставление: Г.А.Татосян, Советский писатель, Ленинград 1982,
c.6
107
Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.300.
108
Agm., s.307, 310.
109
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.163.
110
Sayat-Nova, haz. Həmid Araslı, Azərnəşr, Bakı 1963, s.64.
111
Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr, C.1, haz. Əhliman Axundov, Şərq-Qərb, Bakı 2005, s.58.
112
Саят-Нова, Стихотворения, s.78, 164, 166.
113
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.15.
114
Age., s.170.
115
Age., s.165.
116
Araslı, “Dostluq müğənnisi”, s.11.
117
Георгий Татосян, “Примечания”, Саят-Нова, Стихотворения, cоставление: Георгий Татосян,
Советский писатель, Ленинград 1982, c.186; Yerevanlı, Azəri-erməni ədəbi əlaqələri qədim dövrdə
XVIII əsrin sonuna qədər, s.494.
118
Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.306.
119
Araslı, Aşıq yaradıcılığı, s.74-76.
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yılında düzenlediği mecmuada S.Nova`nın Türkçe, Gürcüce ve Ermenice şiirleri ile birlikte
Vakıf`ın Türkçe şiirleri de yer almıştır. II. İraklinin Tiflis'teki sarayında on yıl saray şairi olarak
faaliyet gösteren, sonuçta burada yaşadığı talihsiz bir aşk yüzünden mecburen rahipliye
gönderilen S.Nova kendini XVI.-XVII. yüzyılın talihsiz aşığı tebrizli Âşık Garip`e benzetir. O,
kendisinin Zakatala ilinin Gah kasabasında zorla papaz edilmesi hakkında Gürcistan çarı
İrakli`ye şöyle yazar: " Şu ceza yerine beni Kür`e atsaydın, kendi elinle öldürseydin daha iyi
olurdu". Rahiplikte, adını Ter-Stepan olarak değiştirmeye mecbur edilmesine ve saz çalıp
okumasına yasak konmasına rağmen onun sık sık gizlice kiliseden kaçarak halk şenliklerine
katılımı ve âşıklarla yarışması hakkında rivayetler de vardır.120 Kaynaklar Sayat-Nova`nın
sadece Güney Kafkasya'da değil, hatta İran'da da ünlü olduğunu, bölge âşıklarının onunla
yarışmak için Tiflis'e geldiklerini göstermektedir.121 İslam kültürü ve kaynaklarına aşina olan,
Arap-Fars dillerini bilen,122 Türkçe şiirlerinde Kur`an ve 12 imama saygı duyan123 SayatNova`nın Ermenice yazdığı şiirlerinde can, yar ve diğer Türkçe kelimeler de
kullanılmaktadır.124 Ne yazık ki, bu büyük şair İran padişahı Ağa Muhammed Şah Qacar`ın
1795 yılında Tiflis'e saldırısı sırasında buraya geliyor ve katledilir.125 Azerbaycan edebiyatının
hayranı olan Sayat-Nova XIX.-XX. yüzyılların sanatkârı Âşık Kasım, Samet Vurgun gibi
Azerbaycan şairleri tarafından da takdirle karşılanmış, adı Âşık Abbas Tufarkanlı, Âşık Ali
Asker, Molla Cuma gibi Azerbaycan âşıklarına eşit düzeyde görülmüş,126 şair M.Rahim onun
hakkında eser de yazmıştır.127 Şiirleriyle Azerbaycan kültüründe özel bir yer kazanan SayatNova "Vaslına eyledi erk Sayat-Nova,
Mecnuna, Ferhad`a görk Sayat-Nova.
Âşık Sayat-Nova, Türk Sayat-Nova "128
mısralarıyla da kendisinin Ermeni yok, Türk olduğunu gösterir. Ne yazık ki, bu mısraları sunan
araştırmacı Bahtiyar Tuncay onun kaynağını göstermiyor. Şairin Rusça yayınlanan kitabında129
ve Sayat-Nova`ya adanmış Vikipedi sitesinde130 şairin Türkçe yazdığı şiire esasen onun
kendisini Ermeni adlandırdığı ve kaynak olarak şairin Hamit Araslı tarafından düzenlenmiş ve
Bakü'de yayınlanmış Sayat-Nova kitabı gösterilse de,131 belirtilen Türkçe kitapta şu ifade yer
almıyor. Sayat-Nova`nın Gürcistan (Lori-Borçalı) ermenisi olduğunu XIX. yüzyıl Gürcü
araştırmacı knyez T.Bagrationi kaydetmiştir.132 Fakat bu Sayat-Nova`nın milli kültürümüzdeki
rolünü azaltmıyor. Ermeni yazarı K.Ağakhanyanın dediği gibi – “Sayat-Nova eserlerini tüm
Kafkasya halkları için yazmıştır”.133
Ermeni âşıkları ve şairlerinin sanatında Azerbaycan destanları da geniş yer tutuyor. XVII.-XIX.
yüzyıllarda Aslı ve Kerem, Âşık Garip, Şah İsmail ve Gülizar, Leyla ile Mecnun, Köroğlu gibi
Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.300-301; Seyidov, Sayat-Nova, s.118.
Seyidov, Sayat-Nova, s.83.
122
Саят-Нова, Стихотворения, s.9.
123
Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.306.
124
Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней, c.227-229.
125
Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.301.
126
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.176; Seyidov, Sayat-Nova, s.62;
Seyidov, “Erməni xalqının böyük oğlu”, s.9-16, s.16.
127
Şükür Xanlarov, “Sayat-Nova” poeması haqqında”, Azərbaycan, 10, (1963), s.151-155, s.155.
128
Бахтияр Тунджай, “Монастырь Ахпат”, http://bextiyartuncay.wordpress.com [Erişim tarihi:
12.02.2013].
129
Саят-Нова. Стихотворения, s.138.
130
“Саят-Нова”. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Саят-Нова#cite_ref-10 [Erişim tarihi: 04.01.2021].
131
Sayat-Nova, s.49.
132
Татосян, “Примечания”, s.7; Həsrətyan, “Zaqafqaziya xalqlarının böyük şairi”, s.303-304.
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Ağaxanyan Kiarik, “Erməni ədəbi fikri və Azərbaycan”, Azərbaycan, 11, (1970), s. 22-26.
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Azerbaycan destanları, Vakıf`ın şiirleri Ermeni alfabesiyle Türkçe yazıya geçirilerek veya
Ermeniceye kısmen tercüme edilerek meclislerde Ermeni âşıklar tarafından okunuyordu.134 Bu
Ermeni âşıklarına örnek olarak Ermenilerle Azerileri "din ayrı muhkem kardeş"135 sayan
XVIII.-XIX. yüzyılların sanatkârı Âşık Emir`i, XIX. yüzyılda Ahalkalakili Âşık Civani`ni,
Âşık Cemali`ni, Keşişoğlu Davud'u, Nahçıvanlı Gence şairi Miskin Burcu'nu ve diğerlerini
gösterebiliriz.136 Hatta Tebrizli Arakel gibi XVII. yüzyıl Ermeni tarihçileri Köroğlu`dan ve
taraftarlarından tarihsel kişilik olarak bahsederler.137
19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başlarında, Rusya işgaline ve yapay olarak tırmandırılan
Taşnak terör eylemlerine bakmayarak, Azerbaycan ve Ermeni halklarının kültürel ilişkileri
devam etmiştir. Azerbaycan'ın çokkültürlülüğünün, komşu halklar üzerindeki etkisi hakkında
Güney Kafkasya gazetelerinde çok fazla bilgi var.
Örneğin, 19. yüzyılın ikinci yarısında Ermenice yayınlanan Mşak, Murç, Nordar gibi
gazetelerde Azerbaycan edebiyatı ve sosyal çevresi hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır.
Örneğin, Ekinçi gazetesinin yayınlanması, Azerbaycan'da yaşayan ve çalışan Ermeni yazar
Alexander Shirvanzade'nin çalıştığı Mşak gazetesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Ekinçi
gazetesinin baş yazarı H.Zardabi Mşak gazetesi editörü Arzruny'ye yazdığı mektubta kendisinin
teşekkürünü ifade eder ve karşılıklı kültürel ilişkileri geliştirme isteğini bildirir. Yazar
M.F.Ahundzade ve şair M.Ş.Vazeh ile yakın işbirliği yapan yazar Kh.Abovyan, Türk (Azeri)
dilinin Ermeni halkı tarafından sevildiğini ve kullanıldığını, ilkokullarda Rusça ile birlikte
Ermenice ve Türk dilinin öğretilmesinin önemine dikkat çeker. Kh.Abovyan, “Onların dilleri
milletimize o kadar hoştur ki Ermeniler kendi dillerini bırakmışlar, kendi masal, şarkılarını
Türkçe (Azerice) diyorlar, çünkü alışmışlar ve dinleyicinin, görenin ruhu sanki cennete
gider”138 diye yazıyordu.
M.F.Ahundzade aslen Karabağ`dan olan İranlı Ermeni yazar ve devlet adamı Mirza Melkum
Han`la da yakın arkadaş idi. Batılılaşma`yı savunan Mirza Melkum Han İran`ın Londra sefiri
olmuş, “insanlık dini”ne inanmıştır. Kaçarlar`a ve yobaz din adamlarına karşı demokrasi ve din
özgürlüğü mücadelesi veren Mirza Melkum Han faaliyetlerine Bahâîler’i de dahil etmeye
çalışmış, Batılı misyonerlerle işbirliği içinde olmuştur.139 1863 ve 1872 yıllarında Mirza
Melkum Han`la Tiflis`te görüşen M.F.Ahundzade onu “Ruhu`l-Kudüs” (Kutsal Ruh)
adlandırmış, Arap alfabesinin ıslahatı konusunda işbirliği yapmışlardır. Mirza Melkum Han da
M.F.Ahundzade`nin Kemalü`d-Devle mektupları eserini İstanbul`da yayınlamak istemiştir.140
Ünlü Azerbaycan yazarı Celil Memmedkuluzade de kendisinin Molla Nasreddin dergisinde
Mirza Melkum Han`ın eserlerinden örnekler verir, derginin 1907`ci yıl 3`cü sayısında onun
kitaplarını okumayı tavsiye ediyordu.141 C.Memmedkuluzade Mirza Melkum Han`ın
Londra`da yayımladığı Kanun gazetesini tebliğ ediyor ve şöyle diyordu: “Eğer Mirza Melkum
Han`ın dediği gibi sizde şuur olsaydı hangi zalim sizin hukukunuzu tapdalaya bilirdi?”.142
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.126-131; Abbasov, Azərbaycan folkloru
XIX əsr erməni mənbələrində, s.39-43.
135
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.177.
136
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138
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.161; Хачатур Абовян, Раны Армении,
ЛитРес, Москва 2017, с.9.
139
Hamid Algar, Mirza Melkum han, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 30, İstanbul 2005, s.164-166.
140
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1882'den başlayarak Erivan'da, Ermeni alfabesinde Azerbaycan tiyatro oyunlarını sergileyen
Ermeni Vasak Madatov ve Azeri M.F. Ahundzade'nin eserlerinin tiyatro oyunları Nordar, Murç
gibi Ermeni gazetelerinde yansıtıldı. Vasak Madatov şiirlerinde kendisini Hıristiyan kızına aşık
olan Müslüman Şeyh Senan`a benzeterek, tar müzik aletini övüyor ve şöyle yazıyordu:
“Eylersin sonunda sen meni Senan
Dönerim dinimden, verersin ferman
Sevmirem Tevrat`ı, sen tardan konuş”.143
Nordar gazetesinden Keşkül gazetesine abone olması istendi ve büyük din adamı Said
Ünsizade'nin Ziya gazetesiyle ilgili haberleri öne çıktı. Murç`ta M.Şahtahtinski'nin Türk (Azeri)
dilini Osmanlı, Arap, Fars ve diğer yabancı unsurlardan arındırmaya çalışması rağbetle
karşılanırdı.
Kaydedelim ki, H.Tumanyan, A.Şirvanzade gibi Ermeni yazarların halklar dostluğundan
bahseden eserleri, S.Ünsizade, C.Mehmetkuluzade, A.Hagverdiyev, A.Şaik gibi yazar ve
şairlerle dostluk ilişkileri Çarlık döneminde Keşkül vb. gazetelerde yansıtılmıştır. Keza SayatNova gibi Azerice yazan aşık ve şairlerin de tüm Kafkasya`nın şairi olduğu gösterilirdi.
Bunun yanısıra Ermeni misyonerlerinin Karabağ bölgesinde Türkçe İnciller neşrederek
Müslümanları Hristiyanlaştırmak istemesi, 1827 yılında ve daha sonralar da Şuşa`da ve diğer
bölgelerde misyoner okulları açması da bir gerçektir. Şuşa`da ve diğer bölgelerde Fars ve Türk
dillerinde de Hristiyanlığı tebliğ eden eserler neşredilirdi. Rusya hükümetinin yardımıyla 1836
yılında Ağvan (Alban) kilisesinin kapatılarak Ermeni Kilisesine bağlanması sonucunda yerli
Hristiyanların Ermeni misyonerler tarafından Ermenileştirilmesi ve Müslüman din adamlarının
misyonerlere karşı eserler yazması da bilinir. Bu konuda yazılan en ünlü eserlerden biri 1912
yılında Bakü`de basılan Ş.H.Hüseyinzade`nin Beyanü`l-Hakk eseridir.
SONUÇ
Diyebiliriz ki, Ermeni alfabesiyle Türkçe yazan şairlerin, âşıkların eserlerinin, yazma ve
anıtların incelenmesi milli tarih ve edebiyatının araştırılması ve Ermenistan arşivlerinde yatan
milli hazinelerimizin açığa çıkarılması ve unutulmaması önemlidir. Bu şair ve âşıkların orta
çağda gregoryenleştirilmiş ve ermenileştirilmiş Türklerin soyundan olma ihtimali de var. XIX.
yüzyıl Ermeni yazarı Ğ.Ağayan`ın dediği gibi "Türklerden uzakta yaşayan" Ermeni
köylülerinin kendi aralarında ünsiyet aracı olarak Azerbaycan Türkçesini kullanması,144 diğer
bir Ermeni yazarı St.Nazaryan`ın dediği gibi Ermenilerin kendi konuşma dilinde "çoklu Türk
sözlerini kullanması, Türkçe düşünmesi",145 Kh.Abovyan`ın dediği gibi hatta Ermeni
milletinden olan" tüm kadın ve çocuklar"ın bu Türk (Azerbaycan) dilini anlaması146 onların bu
dili kendilerine yabancı yok, aziz saymasının delilidir. Şair B.Vahapzade orta çağdan itibaren
Ermeni şairlerinin Türkçe yazmasını tarih itibariyle daha eski olan Azerbaycan Türk kültürünün
Ermeni kültürüne etkisi şeklinde anlatıyor.147 Edebiyatçı alim M.Seyidov ise konuya etnik
açıdan yaklaşıyor. O, XIII. asır şairi H.Yerzinkatsi`nin şiirlerini tahlil ederken onun dilinin ve
şiirlerindeki konuların eski Türk kabilelerinden olan Kuman ve Kıpçaklar`ın Kodeks
Kumanikus edebî eserlerini hatırlattığını kaydederek şöyle yazıyor: "İster Azerbaycan ve
Ermenistan, gerekse Küçük Asya'da yaşayan Ermeniler arasında XIII. yüzyıl Kuman edebî
Kamal Abdulla, Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları, Bakı 2016, s.149; Qurqen
Antonyan, Erməni və Azərbaycan ədəbi dillərinin əlaqəsi, Azərnəşr, Bakı 1955, s.43.
144
Ramazanov, XIX əsr erməni nəsrində Azərbaycan folkloru motivləri, 1985, s.19.
145
Seyidov, Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər), s.102.
146
Age., s.161.
147
Vahabzadə, “Gəlin açıq danışaq”, s.126.
143
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dilinin ve konularının yayılması bir çok tarihi ve etnik meselelerin aydınlaşdırılmasına yardımcı
olabilir".148 Hem de Ermeni harfleriyle Türkçe yazan bu şair ve âşıklar kendi şiirlerinde Hakani,
Nesimi, Fuzuli, Hatayi gibi Azerbaycan düşünürlerini tebliğ etmekle milli kültürümüze değerli
bir katkıda bulunmuşlardır. Bu eserlerin incelenmesi Ermeni literatüründe dini, tasavvufi
motiflerin araştırılması ve öğrenilmesi, klasik Doğu ve Azerbaycan sufilerinin, hurufiliyin
Ermeni edebiyatına etkisini öğrenmek açısından da önemlidir ve kendi araştırmacılarını
bekliyor. Kaydedelim ki, Leiden`de 1618 yılına ait Ermeni harfleriyle Türkçe yayınlanmış
hıristiyan Kutsal Kitaplar, İstanbulda 1890/91 yılına ait Osmanlıca Bilenlere Dört Günde
Ermenice Okumanın Usulü kitabı,149 Türkiye`de 1840-1914 yılları arasında Ermeni harfleriyle
Türkçe 598 isimde gazete ve dergi150 ve 1851 yılında Vartan Paşa`nın Akabe hikayesi ve diğer
ilk Türkçe romanlar,151 1877 yılında Venedik`te yayınlanan Ermeni harfli Türkçe atasözleri
gibi eserler152 çağdaş Türkiye`de araştırılır ve bu konuda yapılan birhayli çalışmalar da var.153
Son olarak şunu diyebiliriz ki, Türk dilinde Ermeni alfabesiyle yazılmış anıtların, el yazmaların
araştırılması, Karabağ`da Ermeni – Hıristiyan misyonerliği tarihinin araştırılmasında,
Hıristiyan Türk tarih ve edebiyatının incelenmesinde önemli bir rol oynar ve aynı zamanda
Ermenistan arşivlerinde saklanan unutulmuş kaynak koleksiyonumuzu, Hıristiyan Türk
tarihinin gizemlerini ortaya çıkarmayı mümkün kılar. Bu konu araştırmacılarını bekliyor.
Özellikle Türkler`in İslam öncesi tarihinin öğrenilmesi ve Türk-İslam kültürünün Ermenilere
ve Hıristiyanlara tesirinin araştırılması bakımından bu konu önemlidir.
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ÖZET
Bu çalışmadaAhmed Güner Sayar`ın araştırmış olduğu Osmanlı iktisadı felsefi düşüncesi
bazında araştırılmıştır. Araştırmanın amacı Yazarı osmanli klasik iktisadi düşünce ve onun batı
ile temasa geçmesine ve çağdaşlaşmasina bakışının incelenmesidır. Ahmed Güner Sayar`ın
araştırmasında 600 yıl davam eden Osmanlı devletinnin iktisadi ideolojisini incelemeye
çalışmıştır. Osmanlı devletinde ticaret ve tacir anlayışlarının o dönemdeki anlayışını ortaya
koyulmuş ve Osmanlı ideolojisindeki reel ve normların durumunu araştırmış, ayrıca tarih
severlik yanaşması ile değik objektiv ve bilime dayanarak değerlendirme yapmıştır. Osmanlının
Asya ve Avrupanın kesiştiği alanda hem islam bölgesinde hem de türk coğrafiyasında
yerleşmesi Osmanlı iktisat sistemi geniş bir etkileşim çerçevesinde oluşmasına rağmen temelde
üç ana kaynaktan beslenmiş ve Böylece Osmanlı devleti eski Anadolu uygarlıkları, Türkistan
tecrübesi ve İslam ekonomisinin özelliklerini kendinde birlştiren kendine has bir yöntem
oluşturmuştur. Sayar çalışmasında avrupa iktisadi düşünürlerin Avrupa'ya ekonomisinde etkisi
ve onların ideolojisinin yayılmasın inceleyerken Merkantilizmi ve Fizokrasini genel ele
değindikten sonra daha çok Klasik iktisadi düşünür Adam Simit öncellik vererek analize dahil
etmiştir. Ahmed Güner Sayarınklasik dönem osmanlı iktisat düşünceleri, Osmanlı iktisat
düşüncesinın batılı normlarla temasa geçişi ve Osmanlı iktisat düşüncesinin çağdaşlaşması
hususlarını nasıl değerlendirğini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu anlamda çalışmada, Osmanlı
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iktisat düşüncesini etkileyen ünsürlerine bakışı, onların osmanlı iktisadi düşüncesini nasıl
yansıdığını, Osmanlı iktisadi düşüncesinin batı normalarla temasa
geçişinin ve
çağdaşlaşmasının Ahmed Güner Sayar tarafındanbu düşüncelerin şekillendirildiği iktisadi
uygulamalar hususunda nasıl sonuçlar verdiği araştırılmaktadır. Bu çalışma yayılım teoresi ile
araştırlarak batılı iktisadi-ticari fikirlerin Osmanlıya aktarılması ve girişinin hangı yönlerde ve
nasıl olduğu ortaya koyulmuştur. Yazar çalışmasında Batılı iktisadi felsefenin Osmanlı devleti
ve insanının zihniyetinde neden sağlıklı izler burakmadığı ve osmanlıda senayinin
gelişmediyini araştırarak göstermeye çalışmıştır.
Anahtar kelmeler:Ahmed Güner Sayar, Osmanlı Klasik Iktisadi Düşünce, Batılı Normlara
Geçiş, Çağdaşlaşma
ABSTRACT
In this study, the philosophical thought of Ottoman economics was explored by Ahmed Guner
Sayar.The aim of the research is to examine the author's view of Ottoman classical economic
thought and its connection with the west and its modernization.In this research, Ahmed Guner
Sayar tried to examine the economic ideology of the Ottoman state, which lasted for 600
years.The understandings of trade and merchant in the Ottoman state at that time was revealed,
and he investigated the situation of real and norms in the Ottoman ideology, and also made an
objectivity and scientific evaluation with his approach of history loving. Although the Ottoman
was located at the crossroads of Asia and Europe in both the Islamic region and the Turkish
geography, and the development of Ottoman economic system within the framework of a wide
interaction, it was basically fed from three main sources and thus, the Ottoman state has created
a unique method that combines the characteristics of the old Anatolian civilizations, Turkestan
experience and Islamic economy.While examining the influence of European economic
thinkers in the economy of Europe and the spread of their ideology in his study, Sayar has
mentioned Mercantilism and Physocracy in general, and the Classical economic thinker Adam
Simit gave priority to the analysis.The study tries to revealAhmed Guner Sayar's appreciation
to classical period Ottoman economic thoughts, the transition of Ottoman economic thought to
western norms and its modernization.In this sense, the study investigates how the Ottoman
economic thought reflected its thought, how it reflected the Ottoman economic thought, how
the Ottoman economic thought came into contact with western norms and its modernization
yielded results in terms of the economic practices shaped by these thoughts by Ahmed Guner
Sayar.This study was investigated with the spreading theory and revealed in which directions
and how the western economic-commercial ideas were transferred to the Ottoman Empire and
introduced.In his study, the author tried to indicate why the Western economic philosophy did
not leave healthy traces in the mentality of the Ottoman state and people and that the dissolution
of the Ottoman Empire.
Key words: Ahmed Guner Sayar, Ottoman Classical Economic Thought, Transition to
Western Norms, Modernization
GİRİŞ
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Klasik dönemin başlangıcı, Türklerin Anadolu’ya gelişinden yani XI. Yüzyıldan XVIII.
Yüzyılın ortalarına kadar olan dönem kapsamaktatır (Terzi, A.T. 2015:9-12). Klasik dönem
boyunca Osmanlı devletinin faaliyetleri sınırlı olmakla reel ekonomi sektörü olan ziraatta,
senayide ve ticarette belli ölçeyi aşması engellenmiş ve aynı zamanda yok olmasının karşısıda
alınmıştır (Gülfettin, Ç. 1993:40).Yüz yıllar boyunca Osmanlı devletinin sınırı boyunca
savaşların olması maddi ve manevi gerginlikler artmasına ve gelirlerin giderlerin üzerinde
olmasına yol açmış, bu da zamanla ekonomi denge bozukluğuna getirerek tikanmalara neden
olmuştur (Kılıçbay, M.A. 1994:233). Merkezi devlet adına toplanan vergilere el koyulyor ve
güclenilen Avropaya karşı Osmanlının korunması gerkiyordu.Tanzimat döneminde iktisadi ve
siyasi hukuki alanda yeni çözüm önerilerinin aranmasına başlanılmış ve vergilerin toplanması
ayanlardan alınarak memurlara verilmiştir (Pambuk, Ş. 1994:13-14).
III Selim`den II Murata kadar uzanan batıya açılma istek ve gayretleri Osmanlı devletine sızma
yolu ile moderin iktisadi düşüncenin oluşması, Avrupa`da olan Osmanlı tacirlerinin ticaret
çabaları, III Selim`in elçileri vastası ile bazı Avrupa ülkeleri ile yazışmaları ve islahat projeleri
olmuştur. III. Selim döneminden başlayarak hem yordamlamanın güdümünde kendiliğinden,
hem de Batılı baskı ve yol göstermelerle Osmanlı İktisat Düşüncesi Batılı normlarla temasa
geçişine neden olmuştur (Sayar, A.G. 1986:49-50).
Ahmed Güner Sayar çalışmaları Osmanlı iktisadi düşüncesinin formalaşması ve iktisadi
poltikası ve faaliyetlerinin incelenmesine yönelmiştir. Yazar çalşmalarını yaparken altı yüz yıl
davam eden Osmanlı devletinin iktisadi düşünce yapısını icelemek için edebiyattan tarihe
felsefeden pisklojiye kadar bir çok ilim dalından 93 tanesi Osmanlıcadan, 115 tanesi
ingilizceden olmakla yaklaşık 780 kaynaktan yararlanmıştir. Yazarın araştırmasının temel
amaclarından biri Osmanlı devletinin iktisadi felsefesinde devletin uyguladığı iktisadi
poltikaların neden moderin üretime yönelmediğini ortaya koymak olmuştur (Çakmak, Orhan
2001:140-148).
Bu çalışmada Ahmed Güner Sayar`ın Osmanlı iktisadi düşüncesi ve onun çağdaşlaşması ile
ilgili iktisadi felsefi düşünceleri ele alınarak incelenecektir.
2. LITERATÜR INCELEMESI
Ahmet Kalenın 2019 yıında yapmış olduğu “Temeddün Teorisi”nin Bîrûnî ve Müteakipleri İran
Tarafından Geliştirilmesi adlı çalışmada Orta Asya’da başlayıp önce Ortadoğu ve Anadolu’ya
uzanan İslâm coğrafyasında yayılan tarım ve ticaret devrimi bilimde, mesleklerde, kurumlarda
önemli gelişmelerekadar medeni yaratılan insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayan yerler şehirler
olduğunu belirtmiştir (Ahmet Kale, 2019:70).
Halis Özer`in 2014 yılında yapmış olduğu çalışmada klasik dönem Osmanlı iktisat
düşüncesinin sermaye birikimine yaklaşımını ortaya koymuştur. Çalışmada İslam ekonomisin
temel amacı olarak görtürülmüş ve sermaye birikiminin Osmanlı iktisadi düşüncesini nasıl
etkilediği, hangi koşullarda ve sermaye birikimine nasıl etkilediği tarihçi metod kullanılarak
incelenmiştir. Sonuc olarak Osmanlı devleti iktisadi, sosyal ve siyası dengenin korunması için
sıkı mudahilenin gerektiğini ve klasik dönem boyunca servetin ve mülkiyetin belli ellerde
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toplanarak aşırı zenginleşmesine ve sermaye birikimine sahip olmasına imkan verilmemesi
kenyetine gelinmiştir(Özer, Halis 2014:188-202).
Ahmet Y. Ç 2019 yılında yayımlamış olduğu maklede Max Weber patrimonyalizm teorisi
uygulayarak Osmanlının iktisadi politika ve faaliyetlerini şekillendiren klasik düşünce tarzını
araştırmıştır. Bu teorenin sonuc olarak Osmanlının iktisadi poltika ve faaliyetlerin sultanların
keyfiligine ve şahsı çıkarlarl garantisi altina alındığı görülmüştür (Ahmet Y. Ç. 2019:110-121).
Şahin, H. 2019 yılında yayımlamış olduğu makalede Osmanlı devleti klasik iktiadi düşüncenin
İslâm-Türk Medeniyetinden aldığın belirlemiştir.Klasik iktisadi düşünce döneminde islam
hukuku önemli yeri oldugunu ve para, maliye, fiyat ve diger iktisadi ve siyasi poltikaların
uygulanmasında islam hukuku kuralları ile yanaşı islam geleneklerinede uylulduğu kanatine
gelmiştir. Bu makalede Klasik iktisadi poltikaların klasik iktisadi düşüncenin ürünü oldugu ve
genel olarak ekonominin kalkınması yönünde devletın geleneksel para ve maliye poltikaları
aracı kullanıldığı görülmüştür(Şahin, H. 2019:393-401).
Mercan, B ve Buluş, A. 2005 yılında yapmış olduğu çalışmada Osmanlının son dönem iktisadi
yapısını tanıtmak ve 19. Yüz yılda Osmanlı devletinin ekonomik sorunlarının çözülmesine
ilişkin “Leberal İktisadi Düşünce” temelinin önerilerini çizimiştir (Mercan, B, Buluş, A.
2005:217-241).
Cüneyt ve Dumrul Yasemin tarafından 2014 yılında yapış olduğu çalışmada Osmanlı devleti
15-17. Yüz yıllar arası dünya genelinde hakimiyet kurmuş ve 18. Yüz yıldan başlayarak çöküş
izlenerken
Avrupa
ülkeleri
gelişmeye
ve
dünyada
hakimiyet
kurmayı
güclendirdiğigörsenmiştir. Avrupa sanayi devrimi gelişirken Osmanlı devleti Avrupa ülkeleri
ile rakabet edecek sanayileşme gerçekleştirmemiş ve Batı-Doğu arasında bir düzlemin
oluşturulmasına çalışmış ve belikle, Osmanlı devleti sanayi anlamındave diger nedenle zayıf
kalmaya başlamıştır (Dumrul, C, Dumrul, Y 2014:146-170).
Demir Kenan`ın 2018 yılında yapış olduğu çalışmada 1870 yılında 1838 serbest ticaret
anlaşması imzalanmakla Osmanlı iktisadiyyatına vurulmuş zararlar anlatılmıştır. 1830
yıllarından başlayarak osmanlı devleti içinde olan yabancılar ve yabancı konsulosluklar
vastasıyla ülkeye dahil olan ticari düşüncesi 1880 yıllarına kadar rakibi olmayan düşünce olarak
oluşturulsada iktisadı gerileme nedeni ile 1880 yılında itrazlar başladı. Ahmet Mithat ve
Mizan’da Mizancı Murat Tercüman-ı Hakikat’ta ülkenin iktisadi bakımdan kalkınması için
yeni koruyucu gümrük tarifi uygulanması ve devletin sanayiyi gümrük duvarları ile korunması
için himayeci iktisadi poltika uygulanmasının gerktiğini ifade etmiştir (Demir K. 2018:299–
327).
3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMI
Araştırma, Ahmed Güner Sayarın ele aldığı çalışmalarındaklasik dönem Osmanlı iktisat
düşüncesi, Osmanlı iktisat düşüncesinın batılı normlarla temasa geçişi ve Osmanlı iktisat
düşüncesinin
çağdaşlaşması
hususundakı
bakışların
ait
iktisadi
döşünceleri
incelenmektedır.Yazarın tercume anlayisi ile iktisadi yayilmanin önemini vurgulamasının
temel nedeni özellile ülke açısından Tanzimatla birlikte Avrupa'ya eğitime gedenler arasında
iktisadi ana bilim dalinda öğrenimde bulunanların yok derecede olması ve özellikle 1840-1900
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yılları arasinda Batı Avrupa'da iktisadi ana bilim dalinda doktora ve yüksek lisan tezleri
verenlerin rastlanilmamasi kaynak bakımından bu çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Bu
çalışmada elde edilecek kaynaklar yazarın temel düşüncelerinden ve diğer ulaşıla bilinecek
kaynaklardan elde eilmeye çalışılacaktır.
Araştırma Ahmed Güner Sayarın bu konu ile ilgili ele aldığı çalışmalarına dayalı olarak
yapılmıştır. Çalışmada yaılım teoresi yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmada Osmanli iktisat
düşüncesi batili normlarla temasa geçişi ve çağdaşlaşmasi: Tanzimat öncesi, modern iktisat
düşüncesi: Laissez-Faire ve korumacılık ve sonuç olarak ele alınacaktır. Alt başlık olarak ise
Osmanlinin klassik dönemde iktisadi düşüncesi, Osmanli'nin bati ile temasa geçişi, tanzimat
dönemi incelenecektır.
4. OSMANLI İKTISAT DÜŞÜNCESI BATILI NORMLARLA TEMASA GEÇIŞI ve
ÇAĞDAŞLAŞMASI
Yazar Osmanlı iktisadi düşüncesıini araştırıken bir kaç kitap ve makaleler yazmıştır. Onun
Osmanlının iktisadi düşüncesinin çağdaşlaşması yönde yapmış olduğu en kapsamlı kitabı da
Osmanli Iktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması olmuştur. Osmanli Iktisat Düşüncesinin
Çağdaşlaşması kitapı iki aşamada ele almıştır. Birinci aşamada klasik dönemde Tanzimat
vastasi ile bilimi devletin desteyi ile yürüte bilmeye ve ayakta sağlamaya çalışan bir ekonmi
esaslarda Osmanlı insanının zihniyeti ile bunları kiyaslamıştır. İkinci bölumde ise Tanzimat
sonrası kristalleşmeye başlayan bireyin batıda oluşan ekonomik düşüncesi ve bunların
temsilcileriyle kurduğu ilişkiler incelenmiştir.Yazar Türkiye gerçeğinin daha iyi
anlaşılabilmesi için avrupa kıtası ve Anglo Sakson iktisadi ideolojisini ve düşüncesini ayrlıkta
araştırarak iktisadi fikirlerin yayınlanmasının somut iktisadi olgular dünyasındaki izleri
üzerinde daha ağırıklı durulması gerektigini öne sürmüştür.Sayar çalışmasında avrupa iktisadi
düşünürlerin Avrupa'ya ekonomisinde etkisi ve onların ideolojisinin yayılmasın inceleyerken
Merkantilizmi ve Fizokrasini genel ele değindikten sonra daha çok Klasik iktisadi düşünür
Adam Simit öncellik vererek analize dahil etmiştir. Klasik iktisadi düşcesinin kısa zamanda
İngiltere`de ve Avrupa kıtasında bir kaç nedenlere göre hızla yayılmıştır. Her şeyden önce
Simitin ireli sürdüyü iktisadi düşünce felsefesi “denge teorisi” üzerine kurulmuştur.
Yani,ülkelerin zenginleşmesinin oluşturulmasında ülkelerin etkin poltikalar uygulamasını ile
denge felsefesi insanın-insana karşılıklı ilişkiler ağı içinde düzgün şekilde gerçekleşeceği ve
yeni doğulan bireylerle uyum halinde oldugu inancı göstilmiştir (s.30).
4.1. Osmanlinin Klassik Dönemde İktisadi Düşüncesi
Birinci aşamada ise Simitin “Milletlerin Zenginliği” eserindeki anlatım yönteminin açıklığı,
tasvir gücunün yüksekliği, iktisadi sorunlarin popüler hale getirilmesi ve yaygınlığı önemli
etken olmuştur. Nitekim Smith'in yazdığı bu eser 1776'da Ricardo'nun eseri ile yapılmış olsaydı
o dönemde etkili olmazdı ve o dönem Simitin bu çalışması kadar etkin ve geniş kapsamlı bir
çalışma olmadığnı görülmüştür. Yazar bu çalışmada belirlemiş olduğu tesbitlere göre söyelinile
biler ki, Simit`in yazmış olduğu eseri o dönem için ideal çalışma olmuş ve buna görede tum
Avrupada ve dünyada yayığın önem kazanıştır (s.32).
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Yazar çalışmalarında Spengler`in bazı çalışmalarından yararlanarak yayılma teorisi yardımı ile
tespit ettiği bulgularını iktisadi düşünce tarihi ile ilişkilendirerek yorumlamış ve yaylım teoresi
ile iktisadi düşünce arasındakı bağı kurmuştur (Sayar A.G 1987:27-34). Yazar bu bağı şöyle
anlatmıştır: Herhangi bir yerde intişar eden bir iktisat düşüncesinin doğum yerini çeşitli yol ve
vastalarla terk edib bir başka ülkenin fikirler iklimine, bu yeni ülkenin kültür dünyasına nüfuz
haline bulacağı kabulü ve ülkenin bununla ulaşacağı fikiri havalanamyı anlıyoruz.Yani,
yayılması gerçekleşen bir iktisadi düşüncesinin, o ülkenin bilim alanında ve iktisadi siyasetinde
kabul gördüğü kadar yaplacak değişikler göz önünde bulundurluyor (s.33-34).
Bu sistemlerin iç fenomenini belirleyen unsurlar toplu olarak sergilenerek sistematik bir dizi
halinde ele alınmakta, ayrıca iktisadi düşüncenin yayılma teorisi ile hangi noktalarda bağlantı
kurulduğunu göstermesi açısından da önemli olduğunu vurğulayarak tespitini bir kaç temel
ünsürlere bağlamaktadır.
1. Aktarılması öz konusu ekonomik fikirlerin kaynağı: kaynağından ekonomik fikirleri
yaymayı taahhüt eden aktarıcıların belirlenmesi.
2. Yayılımı gerçekleştiren araçların belirlenmesi ve anlamı
3. Aktarılan iktisadi düşüncenin içeriği
4. Aktarılması gerçekleşen iktisadi fikirin yeni muhataplari ve bu muhatapların icinde
belirledikleri sosyal ve siyasi çevrenin araştırılması.
Yazar bu türlü araştırmalar ile belirli iktisadi fikirin ülke içinde geliştirlebileceğini bu araclar
vastası ile oluşturlacağına ve bununla da dış iktisadi fikir felsefesinin ülke icinde iktisadi fikir
felsefe ile yakın temas geçebileceğini ve yerli fikirlerle belirli köpülerin oluşturlabilineceği
öngürmüştür. Bununlada yerli iktisadi fikirle yabancı fikirin birleşmesinden yeni bir iktisadi
fikirin ortaya çıkışına ve gelişmesine neden olacağı belirtilmişitir (35-36).
Sayar Osmanli Iktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması kitapinın Osmanlı kadim itisadi düşüncede
normatif değerler bölümünde Osmanlının Iktisadi yaşamını şekillendirerken o dönemki siyasi
yapı ve ilişkilere değerlendirerken dini olaylarında etkili oldugunu ortaya koyarak araştırmıştır.
Osmanlı'nın paraya karşı yürütülmüş poltikanı ve yanaşmanı inceleyen yazar, en büyük gelir
kaynağının fetihler olduğunu ve fethlerin artışı ile dogrusal olarak gelirlerinde arttığını
göstermiştir. Yani gelirlerin fetihlere göre değıştigini belirtmiştir. Osmanlı devletinin parasal
iktisadi poltika bilgi ve deneyim eksikliği ve bu yönde kurumsallaşmaması o dönem büyük
sıkıntılara neden olmuştur. Bunun da başlıca nedeni gelirlerin fetihlere göre değiştigini ve
fethlerden elde edilen gelirler bağımlı olması parasalcı ekonominin gelişmesine ve
kurumsallaşmasına ihtyac duyulmamıştır. Zamanla Parasalcı iktisadi poltikanın
uygulanmaması paranı değerinde değişimlere neden olmuş ve bu durum sikkenin değeri ile
oynanılmasını gündeme getirmiştir (s.84).
İslam iktisadi fikirin bazı eskis rekabet şartları fiyatlara etki edilerek piyasada arz ve telep
koşularına mudahile ederek duzenlenmesini sağlayan narh ilkesi Osmanlı iktisadi düşüncesinde
yer alındığı görülmektedir. Klasik dönem Osmanlı tarihinde fiyat politikasının esasını demek
olarki narh teşkil etmiştir. Yazar Osmanlı`da üretici ve tüketici arasındakı ilişkisinin
düzenlenmesinde narh fiyat poltikasının uğulanması halkın rifahının yükselmesi ve tekelci
eğilimlerin tesiri etmek için zeruri olduğu kılınarak belgelere yansımıştır. Tüketicileri koruma
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yöndeki hatalı narh uygulama sisteminin üreticilerin piyasada en çok üretilen tarım
ürünlerinede narha benzer uygulamanın yapılması moral bozgunlugu getirmiştir. Narh sistemi
piyasalarda bozucu vü karabosa sisteminin oluşmasına ve gelişmesini sağladığı ve narhın mal
dağılımı ve kaynağını bozan, iktisadi teorelere uymayan sistem olduğu görülmüştür (Tabakoğlu
A 1987:111-150). Yazar tüketci ve ürettici arasında ilişkiyi sağlayan narh sisteminin fiyat
düzenleme makanizmisninin olumsuz etki etdiğini ve bu narh sisteminin uyğulanması moral
endişeleri ile yapıldığını belirtmiştir (s.87).
Osmanlı`da mülkiyet rejimi anlayışını inceleyen yazar burada "müsadere"yöntemine de
değinmiştir. Osmanlı iktisat düşüncesinin ahlaki bilimlerin bir parçası olduğunu, ancak aslında
Yunan felsefi normlarıyla iç içe olduğunu belirtmiştir. Osmanlı devletinin uyguladığı müsadire
yöntemleri adalet prinsipine dayandığını ve islam ahlak - kültür felsefesinden etkilendiğı
görülmektedir. İster bürokrat istersede devlet adamı olsun vefat ettikten sonra onun malları
müsadire edilerek devlet hazinesine verlirdi (Mutlu A. 2009:70-132). Osmanlı devleti
sermayenin beli ellerde toplanmasının karşısını almak ve haksız kazanç elde edenleri
engellemek için onları müsadire eder, vergi esgeri ve diger işlemleri görmek için ihtiyac halında
kismen müsadire uygulayırdı (Cantimer M.A. 2015:16-36). Tarihimizde müsadere kültürünün
olması mülkiyet anlayışını ve vergileme zihniyetini etkilemiştir (Öztürk N.K ve Bayram P.
2015:149-178). Yazar çalışmasında mal toplamak ve harcam davranışları arasındaki normlar
açık şekilde belirleniştir. Yani hangi amacla müsadire edildiyi ve hangi yöne harcama yaıldığı
doğru bir şekilde yasalara aktarılmıştır. Mal ve varlıklara bağlı kişilerin biriktirdiği servetin
hem ahlaki hemde dini bakımdan haram ve ekisine biriktirlen servetin allah yolunda ihtiyac
sahiblerine dağıtılması ahlak olduğunu vurğulamıştır (s.65).
4.2. Osmanli'nin Bati İle Temasa Geçişi: Tanzimat Öncesi
Yazar bu bölümde 1789 yıl Fransız Ihtilalı`ndan Osmanlı İmparatorluğu'nun Birleşik Krallık
ile yapmış olduğu 1838 yıl Baltaliman Ticaret anlaşmasına kadar dönemi kapsayan osmanlının
iktisadı düşünce yapısını araştırmıştır. Osmanlı devletinde gelişmeler ve moderinleşme
ordunun revizyonu ile gündeme gelmiştir.Her zaman ordunun gelişmesiyle kesintiye uğrayan
parçalı reform hareketleri, Osmanlılara sorunun ekonomik açıdan kuşatılması gerektiği
öğretilmedi ve 1774 yılında Osmanlıların yok olma tehlikesinin başladığı tarih olan AzakKorfu-Belgrad hattının açılması da İstanbul'u tehlikeye atması osmanlının iktisadi
düşüncesinde yeni temasların ve reformun edilmesine getirmiştir. Bu dış tehlike sonucu
Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa`nın bilime dayalı kültürünü zihniyetine karşı koymuştur.
Bununlada Avrupa karşısında devletin koruması ve ayakta kalması için Avrupa'ya geliştiren ve
canlandırma kazandıran ünsürleri Osmanlı`ya akttarılmasının zorunluluğu duyulmuştur.
III.Selim, bu gerekliliği ve ihtişamı duyarak birkaç ıslahatın kaçınılmaz olduğunu görmüştür.
Osmanlının batı ile temasa geçış sürecinin başlanğıcı dönemde, dış nedenlerle yanaşı içsel
nedenlerden dolayı Batılılaşma sürecinin somut adımlarının atılmasına gerek duyulmuştur.
İçsel nede olarak ise III. Selim rüşvet, kayırmacılık, yöneticilerin halka baskısı gibi kamu
yönetimi alanıyla ilgili aksaklıkların farkına varmış bu nedenle saltanatının ilk yıllarından
itibaren toplumdaki ve yönetim sistemindeki sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını
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araştırmaya yönelmiştir (Öztürk N.K ve Bayram P. 2015:249-278). Böylelikle, Onun islahatları
ile kadim iktisadi fikirlerin yerini batıda geniş yayılmış Merkantilizmiden beri iktisadi
düşüncelerin girişi için bir kapı açılmış. Bununlada Osmanlının iktisadi düşüncesinin batı
iktisadi düşümcesi ile temasa keçişinin temeli koyulmuştur. Batı iktisadi düşüncesinin
Osmanlıya aktarılması farklı yollarla gelmeye başlamıştır. Yazar bu bölümde Batı iktisadi
düşüncesinin Osmanlının iktisadi düşüncesine aktarılmasını 3 başlıkta incelemiştir.
1. Ticaret gayesi ile Avrupa`da bulunan Osmanlı tüccarların aktardıkları bilgiler
2. “Seferetnameler” kanalı ile aktarılan bilgiler
3. Islahat Layihalar`ının iktisadi fikirlere ilişkisi yolu ile.
Batı iktisadı düşünceleri ve yaşamı ilk başta farklı kaynaklardan ve değişik taşıyıcılardan bir
kaç sethi bilgilerden öteye keçmedi. II.Mahmud döneminde son on yılında batılı gazeteciler,
seyahlar ve diger düşünürler vastası ile klasik iktisadi düşüncelerin ekonomik leberalizimi
sistemli ve bilincli olarak Osmanlıya aktarılmaya çalışmışlar. Bununlada resmi olmayan
temasların Osmanlı iktisadi düşünürlerle karşı karşıya gelinmesine başlanıldı ve en önemlisi ise
Osmanlıda iktisadı fikir felsefesinin yayrmasına ve yayılmasına başlanılmıştir (s.68-169)
Yazar o dönemki Osmanlı padşahların iktisadi leberallaşmanı iyimser olarak görmemesi ve
islahatların daha yayğn olmaması iktisadı düşüncelerin Osmanlda geniş alanda yayılmasını
engellemeştir. Osmanlı padişahlarının ticari leberallaşmaya bakış açılarının iyimser yönde
değiştiği 1802 yılında görülmeye başlanılmıştır. Batı iktisadi felsefesinın bir kaç yüzyılda
geliştirdiği senayisini düzenle inşa etmiştir. Osmanlı devleti 1802 yılından gayri müslim
tücarlara özel imtiyazlar göstermeye başladı. III.Selimin son dönemlerinde ayrı bir hukuki
düzenleme ile o dönemde bu defa müslim tüccarlar için yeni imtiyazlar belirlendi. Bu grup
tüccarlara “hayriye tüccarları” denildi (s.183).Yazar tücarların gruplandırılması mülkiyetin
iyleştirldiğini ve narh sisteminin sınırlandırılmasıyla fiyat rejiminin yumşatılmasının olduğunu
vurğulamıştır. Yazar bu süreçteki gelişimlerin 1838 yılında bağlanmış Baltalimanı antlaşması
için alt zeminin yaradılması kimi görüyordu. Bir yıl sonra nihayet bu anlaşma Tanzimat
fermanını gündeme getirdi. Yani, III. Selim döneminde ekilmiş iktisadi leberallaşma ağacları
II.Mahmud döneminde meyve vermeye başlamıştır. Bu dönemde iktisadi anlaşmalarla yanaşı
siyasi bir antlaşma ilede yeni iktisadi düzenin başlanğıcını getirdi. 1829 yılında ruslar ile
bağlanan Edirne anlaşmasının yedinci madesine göre Ruslar, Osmanlının tüm ticari
faaliyetlerinde serbest ticaretin gerçekleştirilmesini istiyordu. Bununlada ilk olarak 1829-1838
yıllar arasında batı iktisadi leberalizim felsefesi Osmanlı düşünce iklimine farklı kanallar ve
vastalar ile aktarıdığı yıllar olmuştur. İkincisi ise Rikardonun 1820 ve sonrakı yıllar için
tasarladığı sürekli dengesizlik modelinden İngiliz ekonomisin çikarmak için aradığı pazarlardan
biride Türkiye`nin olması idi. Bununlada İngiliz ürünleri Osmanlı piyasasında daha düşük
fiyata pazarlanacağı ve yasal bir zemin hazırlanacak idi (s.188-189). Sonuç olarak yazar bu
bölümde Osmanlının batı liberal iktisadi, ticari felsefesinin Osmanlıya girişini ve bununda her
zaman oldugu gibi esgeri refrumların neden olduğunu göstermiştir.
4.3. Tanzimat Dönemi
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Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti'nin batılılaşma veya modernleşme yönünde yoğun çabalar
gösterdiği önemli bir dönemi temsil etmektedir. Avrupa ile ilişkilerin farklı bir eksende yeniden
kurulduğu bu dönemde, idari alanda yapılan düzenlemeler,
Yazar bu bölümde 1838 yılı Balta Liman Antlaşması katkısında yaranan TanzimatFermanı
sonrası Osmanılının iktisadı düşüncesinde çağdaşlaşma anlayışını geniş araştırmıştır. Tanzimat
dönemi, II. Mahmud’un başlattığı reformun devamı olarak I. Meşrutiyetin ilan edildiği 1876
yılına kadar davam etmiştir (Çadırcı, 1991, s.173).Bu Tanzimat fermanına kadar uzun yıllardı
yasallaşmak isteyen mülkiyetçiler Osmanlı devletinin ekonmimi düzeninde kesin ve etkili söz
sahibi olmaya çalşmışlar. Bu Fermanla Osmanlı devletı bireylere mülkiyet hakı tanıyan yasal
belgenin verilmesi ile mutlak mülkiyete darbe vurmuş oldu. Bununlada Osmanlı insanı kendı
hür iradesi ile mülkinden kullan, istediği gibi hereket edebileceği ve sonuçlarına sahip çıkacağı
bir iktisadı faaliyet alanına keçmiş oldu. Yazar bu çalışmasında Tanzimatın Osmanlı devleti
için çok önemli olduğunu vurğulamış ve Tanzimatın öneminiden konuşurken alınan kararların
hayatiyet bulmamasını belirterek Tanzimatın nüve halinde olsa bele girişimcileri koruyacak bir
orta sınıf kendiliğinden kristelleşmediğinden sermayi birirkiminde hızlanmanın haciminin de
yok durumunda olduğunu göstermeğe çalışmıştır.Ama bu Tanzimat sistemi yeterince etkin ve
bahsedilebilir yeni iktisadi ve ticari olgunu oluşturabilecek kadar başarılı olabilmedi. Çünki
burjuvaziyi ortaya çıkaracak bir yöntemin bahsedilebilmesi bele Tanzimatı Türkiye`nin bir orta
sınıf düşüncesi yaratacak iç dinamikleri hereketsiz olmasıve tepeden inme hukuk sisteminin
uygulanmasıdır. Tanzimat'ın koruduğu özel mülkiyet eğilimi, bir kapitalizasyon sürecini
başlatmaktan biraz daha fazla önündeki engelleri ve seti aşarak bireysel girişimin ruhunu ve
alanını kademeli bir boyuta taşıyabilirdi. Kapitalizim ise makzimasyiyon ilkesini esas alan
iktisadi karar birimlerinin rasyonalizimi eksenlerini etrafında toplandığı ve bu yolla ulusal
zenginliğin oluşturulduğu bir düzen olabilirdi (s.247). Osmanlı Devleti'nin bir sanayi ülkesi
olmadığı için tarım yoluyla gelişmesini öneren Paşa, iktisadi - ticari kapitalizmin tarımsal
gelişmenin sağlanmasında önemli arac olması gerektiğini belirtiyordu (Çakmak D. 2011:108).
Eger Tanzimat Fermanı Özetleyerekse soyleye biliriz ki, bu uygulamalar Osmanlını reform
yapmasında Sultanların kanunlara riayet etmesi, bir yeminle taahhütte bulunması, yasama
faaliyetini yerine getirecek bir meclisin açılması gibi şartlar getirilmiştir (Zürcher, 2008, s. 84).
Tanzimat döneminde batılaşma aleyhine meslümanlar tarafından tepki ile karşılanarak dini
kurallara uyulmadığı ve dinden sapıldığı algılarının oldugu belirlenmiştir (İnalcık, 2013, s. 63).
4.4. Modern İktisat Düşüncesi: Laissez-Faire ve Korumacılık
Yazar bu bölümde Osmanlının modern iktisat düşüncesi: Laissez-Faire ve korumacılık
dönemini araştırarken 1860 yılından 1880 yılına kadar II. Abdülrahman dönemini tabi tutmuş
ve Osmanlı Devleti'ni etkileyen dış iktisadi anlayışlar inceleyerken özellikle Anglo-Sakson ve
Avrupa kıta ülkeleri açısından önemli bir değerlendirme yapılarak yabancı düşünce
hareketlerinin savunucuları ve temsilcileri göstermiştir. Dolayısıyla, Tanzimat'ın Fermanından
sonra Sultan II. Abdülhamid'e kadar geçen 40 yıl boyunca iktisadi düşünce tarihimiz için
önemli bir aşama olmuş ve iktisad sistemi, dönem içersinde, halkın çarkı döndürmesini
beklerken, ekonominin kimi yönlendireceği tartışması laissez-faire ile iktisadi -hürriyetçilik
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kutuplaşmasını da başlatmıştır. Cumhuriyetin bilinçli ideolojisine giden yolun uzun zaman önce
bu tartışmalarla aydınlatıldığını söyleyebiliriz (s.267).1860’lı yıllardan itibaren Sayar'a göre bu
tartışma, korumacı düşünce ve korumacı siyaset döneminin başlangıcı olduğu kadar, bireyci
bakış açısı ile korumacı bakış açısı arasındaki entelektüel tartışmanın ilk durağı olmasının
dışında korumacılık fikirininde iktisadi düşüncesinin ortaya çıkışına neden olmuştur (Sağlam,
M.A. 2019:252-272).
Bu dönemde iktisadi düşünceler islam üzerinden iktidarın yanaşıması halına getirilmesine
karşılık eleştirilere getirmiş ve zamanla Türkçülüyün veya sınıfsal
mücadelelerin
genişlenmesine neden olmuş ve böylece islami iktisadi düşünceden türkçülük iktisadi
düşünceye doğru Osmanlı insanlarında milli iktisadi fikir oyanışına getirmiştir. Bununlada
Osmanlı devletinde korumacılık fikirler çevresinde şekillenmeye başlamışdır (Çakmak D. 121).
Yazar Bu dönemde Osmanlı türkünün zamanla Islam iktisadi düşüncesinden koparak
gelişmekte olan ve yeni iktisadi felsefe ile ticareti aydınlatan Avrupa iktisadi düncesini
benimsemekle Türk iktisadı düşüncesi birleşeninde kendine has bir yol belirlesini göstermiştir.
SONUC
Yazarın çalışmasınıgenel değerlendirerek bir ince farkla karşlaşılır böyleki, o dönem
Osmanlının iktisadı düşüncesi ve iktisadi ve ticcari yapısı ile ilgili kaynakların yetersizliği ve
araştırmaların olmaması veya ulaşılmanın zorluluklarını belirtmiştir. Yazarın iktisadı
düşüncesini değerlendirerikse III. Selimden II. Mahmuda kadar olan dönemi iktisadi
hürriyetçiliğe geçişe dölenme, Tanzimat ve sonrası dönemi ise kuluçka dönemi olarak soyleğe
göre bilirik. 1830 yıllar sonrası Osmanlı iktisadi selsefesine girmeyi başaran liberalizim iktisadi
fikirleri o kadarda başarılı olmamış. Sadece Osmanlı insanının zihniyetinde sethi bir iz
burakmış ve çağdaşlaşmaya gecişte norm`un pozitif ve normatif ünsürleri arasında sağlıklı bir
hüdud çizmediği görsenmiştir. Yani merkantilizmden fizyokrasiye Laissez-Faire`den
Korumacılığa kadar dönemde sağlıksız izler burakmıştır. Yazar bu çalışmasını yayılım teoresi
bazında ele alarak Avrupadan osmanlıya akım eden iktisadi düşüncesinı neden osmanlıda etkili
olmdığını incelereken bunun islami iktisadi düşüncelerlede karşılaşılan sorunlardan biri olark
da görmüşdür. Bu çalışama yapmasına ve osmanlı iktisadı düşüncesinin oluşumunun ve
yapısnın incelemsine göre ona borcluyuz aynı zamanda bu çalışma ilede gelecek
araştırmacılarada yeni kaynak oluşumunuda saölamış olmuştur.
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QARABAĞDA NOVRUZ BAYRAMI
INTERRELATIONS BETWEEN OF KARABAKH
VZAIMOSVƏZI V NOVRUZ KARABAXSKIX
Dr. Almara Vəzir qızı Nəbiyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Bakı Dövlət Universiteti

KLÖÇEVIE SLOVA
Folğklornıy prazdnik vesnı novruz, marta, vtornik, folğkloristika, kulğturnıx üennostey,
reşenie mejdunarodnoqo meropriətiə,,,,
Novruz əvləetsə odnim iz samıx znaçimıx prazdnikov, otrajaöhix drevnie vzqlədı
azerbaydjanskoqo naroda na prirodu, eqo ubejdeniə, svəzannıe s prixodom vesnı, zemledeliem,
a takje skotovodstvom. 30-qo sentəbrə 2009-qo qoda gtot prazdnik «Novruz» bıl vklöçen v
«Spisok nematerialğnoqo kulğturnoqo naslediə çeloveçestva» ÖNESKO, 23-qo fevralə 2010qo qoda na 64-oy Sessii Qeneralğnoy Assamblei Orqanizaüii Obcedinennıx Naüiy «21-oe
marta» bılo obcəvleno «Mejdunarodnım Dnem Novruza». «Novruz v Azerbaydjane» əvləetsə
novım proektom, kotorıy pozvolit şire rasprostranitğ azerbaydjanskie üennosti prazdnika. V
predstavlennoy kniqe bıli sobranı kulğturnıe primerı pesen, iqr-predstavleniy, xranəhie v sebe
vısokie moralğnıe üennosti, tradiüii, drevnie ritualı i vzqlədı novruza. Zdesğ, takje,
opublikovanı nauçnıe statği ob istorii i qeoqrafii Novruza, i eqo mesta v sisteme naüionalğnıx
moralğnıx üennostey.
Klöçevıe slova: Novruz, mart, folğklor, moralğnıe üennosti, , karabax, tradiüii, ritualı,
çerşenbe, zemledelenie, prazdnik, narod
SUMMARY
The key words: Novruz spring holiday, folklore, folklore and cultural values, international
decisions, ceremonies, wednesday, march, if
Novruz is one of the most significant holidays reflecting the ancient views on nature and beliefs
associated with the arrival of spring, agriculture and cattle-breeding of Azeri people. Holiday
Nowruz was added into the List of Intangible Cultural Heritage of the Humanity endorsed by
the UNESCO on 30 September 2009 and during the 64th Session of the United Nations General
Assembly held on 23 February 2010 “21 March” was proclaimed the “International Nowruz
day”. “Nowruz in Azerbaijan” is a new project enabling to widely spread the azeri values of the
holiday. The cultural patterns of the songs, games and plays preserving the high ethical values,
traditions, ancient rituals and views related to Nowruz are assembled in the present book.
Moreover a number of scientific articles on the history and geography of Nowruz, its place in
the system of national moral values also are published in it.
Key words: spring, march, article, folklore studies, Nowrus holiday, ceremony, research,
Tuesday, cultural values, national spirit, international, decision, agriculture, ritual.

Page 88

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Azərbaycan xalqının qədim ilkin qaynaqlarını özündə əks etdirən Novruz bayramı oyanışı,
gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi, əkinçilik həyatının başlanğıcı, ölüb-dirilmə tanrısını özündə
təcəssüm etdirən türkün ulu bayramıdır. Novruz bayramı insanlar arasında bərabərlik, dostluq,
sülh bayramı olmaqla yanaşı milli və bəşəri dəyərlərimizi özündə əks etdirən, xalqı firavan
həyata, sülhə, dostluğa çağıran zəngin əvəzsiz yaz bayramıdır. Minilliklərdən üzü bəri
xalqımız Novruzu böyük ehtiramla qarşılayır. Azərbaycanın paytaytında, bölgə və ərazisində
Novruz bayramı möhtəşəm təmtəraqla keçirilir. Novruz xalqımızın ən əziz bayramıdır.
Folklorşünas M.H.Təhmasib yazırdı: “Bütün dünya xalqları kimi, bizim xalqımızın da tarixində
saysız-hesabsız bayramlar olmuşdur. Lakin bunların heç biri Novruz bayramı qədər geniş
yayılmamış, xalqın məişətində bu bayram qədər kök sala bilməmişdir”. (2.s.198) Novruz
bayramı 2009-cu ilin 30 sentyabrında YUNESKO-nun dünya xalqlarının qorunan qeyri-maddi
mədəni irsi siyahısına daxil edilmiş, 2010-cu ilin 23 fevralında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Baş Məclisinin 64-cü sessiyasında martın 21-i dünyada «Beynəlxalq Novruz günü» elan
edilmişdir. Bundan əlavə 1993-cü ilin martında ulu öndər Heydər Əliyev Novruz bayramı
üzərindən bütün qadağaları götürmüş və ona «Milli dövlət bayramı» statusu vermişdir. Bu
qərar qədim tarixi olan milli mədəniyyətimizin, bayramlarımızın qorunması və yaşaması üçün
vaxtında verilən dəyərlərdəndir.
Novruz bayramının əks olunduğu qədim mənbələrdən Əbu Reyhan Biruninin “Asarul Baqiye”,
Mahmud Kaşğarlının “Divani-lüğəti türk”, Yusif Balasaqunlu “Kutadqu biliq”, Ömər
Xəyyamın “Novruznamə”, Nizamümülkün “Siyasətnamə”, Nizami Gəncəvinin
“İsgəndərnamə”ni və XX əsrdə Sovetlər dövründə Novruz bayramının qadağalara, yasaqlara
məruz qalmasına baxmayaraq Azərbaycan xalqının zəngin folklor mədəniyyətinin tərkib hissəsi
olan bu bayramın ümummilli bayrama çevrilməsi, onun haqqında materialların toplanması,
nəşri və tədqiqi sahəsində böyük zəhmətlər sərf etmiş F.Köçərli, Ə.Abid, H.Zeynallı,
S.Mümtaz, Y.V.Çəmənzəminli, M.H.Təhmasib kimi ziyalılarla yanaşı A.Nəbiyevin də
folklorşünaslıq xidmətlərini təqdirəlayiq hesab edirik. Azərbaycan xalqının yaddaşında
qorunub saxlanılan Mirzə İbrahimov, Aidə İmanquliyeva, Teymur Bünyadov, Vasim
Məmmədəliyev, Mirzə İbrahimov kimi tədqiqatçıların Novruz bayramı ilə bağlı elmi
məqalələri nəşr olunmuşdur. Dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin, Mövlanə Cəlaləddin
Ruminin, Şah İsmayıl Xətainin, Zərdüştün fəlsəfi dünyagörüşlərində və digər ədiblərimizin
yaradıcılığında bu mövzuya geniş yer verilmişdir.
Novruz bayramının rəsmi şəkildə bərpasına dövlət katibi, yazıçı-dramaturq, ictimai xadim
Şıxəli Qurbanovun (1925-1967) böyük rolu olmuşdur. 1966-1967-ci illərdə Azərbaycan KP
MK-nın katibi olan Ş.Qurbanov Novruz ümumxalq bayramını dövlət səviyyəsində qeyd
edilməsi təşəbbüsü ilə hər cür çətinliklərə qarşı mübarizədən geri çəkilmir. Bununlada Novruz
mərasimi Azərbaycanın bütün bölgələrində ümumxalq şənliyi səviyyəsində qeyd olundu.
Sonralar təbii olaraq sovet rejimi Novruz bayramı ilə yanaşı digər xalq, ayin və mərasimlərin
də qarşısına keçilməz sipərini çəkdi. “Bununla belə, Şıxəli Qurbanovun təşəbbüsü, milli
cəsarəti ilə 1967-ci ildə böyük təntənə ilə qeyd olunmuş Novruz bayramı ürəklərdə kövrək iz
qoydu ”(8.s.128). Akademik Vasim Məmmədəliyevin “Novruz və İslam” mövzusunda dərc
edilmiş məqaləsində Novruz bayramının tarixən hər cür siyasi görüş və əhvalatlardan uzaq
olduğu, elat həyatının bütün etnoqrafik gözəlliklərini özündə əks etdirən yüksək ideyaları ilə
xalqları birliyə, həmrəyliyə, qarşılıqlı anlaşmaya və dostluğa səsləyən bir bayram olduğu qeyd
edilmişdir. (6.s.128).
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə İslamzadə Günəşin mərkəzi ekleptika boyunca cənub
yarımkürəsindən şimala keçdiyi, gecə-gündüzün bərabərləşdiyi anının şimal yarımkürəsində
baharın başlanğıcı hesab edildiyini təbiət qanuna uyğunluqlarının cəmiyyətə təsirinə, onların
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harmoniyasına geniş yer verərək Novruzun məhz bu harmoniyanı təşkil edən bir bayram olduğu
qənaətinə gəlmişdir.(9.s.109).
Ulu əcdadlarımız qış fəslini üç qismə bölmüşdülər. Birinci Böyük Çillə, ikinci Kiçik Çillə,
üçüncü Boz ay. Böyük Çillə bir az mülayim, bir az sərt qırx gün davam edir. Professor
A.Nəbiyev yazırdı: “Böyük Çillə xoş qılıqlıdır, insana o qədər də ziyan vurmur. Böyük Çillənin
şəxsləndirilmiş obrazının əksinə olaraq Kiçik Çillə daha sərt təbiətli, amansızdır. Mərasim
düşüncəsində insan özünün şərə, pisliyə münasibətinin müəyyən cəhətlərini Kiçik Çillə ilə bağlı
poetik düşüncəsində vermişdir ” (7. s.238). Sonra iyirmi günlük Kiçik Çillə gəlir və soyuq,
şaxta, boran və çovğunla özünü göstərir. Professor Əzizə Cəfərzadə yazırdı: “Çillə sözü, ümumiyyətlə çoxmənalıdır. Amma əsas mənası, məğzi ağırlıq, çətinlik, ağır imtahan mənalarına
gəlir. Çillə çıxarmaq bayramı isə olduqca şən, ağrılı-acılı Kiçik Çilləyə vida, baharın gəlməsinə,
Novruzun yaxınlaşmasına sevinmək bayramıydı” (4.s.160). Sonuncu dörd çərşənbənin
yerləşdiyi Boz ay gəlir. O, fevralın 20-də girib martın 21-də sona çatır. İl mart ayının 20-də
təhvil olur.
Azərbaycanın müxtəlif regionlarında Novruz bayramı mərasimləri təntənəli şəkildə
keçirilir. Bu bayram mərasimi yaşı bilinməyən xalqımızın adət-ənənələrini, dünyaya baxışlarını
özündə yaşadır.1928-ci ildə Ə.Paşabəyli “İlin axır çərşənbəsi” adlı məqaləsində çərşənbələrin
hər birin bir cismə aid edir. Bunlar hava, su, torpaq, və ağaca aid olmuşlar. Bundan əlavə 37-ci
il repressiyaları qurbanı olmuş Əhməd Cavadın 1920-1921-ci ildə Novruz bayramı ilə bağlı
yazdığı şeirlərdən biri “Dörd çərşənbə” adlanır. Burada ilaxır çərşənbələrin hər biri dörd
ünsürlə əlaqələndirilmişdir. (8.s.67). Birincisi hava, ikinci su, üçüncü torpaq, dördüncünü od
çərçənbəsi kimi təqdim edir. Müəllif çərşənbələri dörd ünsürlə bağlı tərənnüm edərkən xalq
inanclarından, xalqa məxsus deyim və ifadələrdən istifadə etmişdir. Diqqət yetirsək görərik ki,
sıralanma dəyişşə də, adların sabit qalması dörd ünsür inancının çərşənbələrlə əlaqəsinin sabit
olduğunu göstərir. Novruzun strukturunda mövcud olan dörd ünsürün çərşənbələr şəklində
burada verilməsi çox diqqətçəkicidir. Minilliklərdə olduğu kimi Novruz adətləri bu gün də
ilkin mühafizəkarlığını əsasən aşağıdakı şəkildə qoruyub saxlamışdır: Su, Od, Yel (hava),
Torpaq çərşənbəsi. Bu mərasimlərin həyata keçirilməsi Novruzun əsas ünsürü olan Su
çərşənbəsi ilə başlayır və bu proseslər Torpaq çərşənbəsinə qədər davam edir. Bu bayram
ərəfəsində insanların təkcə ev-eşiyi, həyət-bacası deyil, özü də ruhən təmizlənir. İnsanlar
arasında olan sevgi, dostluq hissləri qəlbimizə hakim kəsilir. Yazın gəlişini bildirən Su, Od,
Hava, Torpaq kultları birləşdikdə, təkcə təbiətdə deyil, insanların daxilində də bu bayramın
milli dəyərlərini daha geniş təqdim etməyə imkan verir.
Novruz bayramı ümumilli səciyyə daşısa da, müəyyən bölgələrdə fərqlər də mövcuddur.
Qarabağda da Novruz bayramı ilə bağlı silsilə adət və ənənələr, mərasimlər keçirilir. Bunlar
xalq arasında uğur gətirən ənənələr kimi geniş yayılmışdır. Ilkin dövrlərdə çərşənbə gecələrinə
Qarabağda “tək gecəsi”, ”tək axşamı” deyilirdi. Sonralar onu çərşənbə axşamı adlandırdılar.
Buna görə də bizdə çərşənbə gecəsinə tək gecəsi deyilirdi. Sovet dövründə Mirzə İbrahimov
Ali Sovetin sədri olan zamanda qərar verildi ki, Azərbaycan dilinin əlifbasından qoşa səsli
hərflər çıxarılsın. Ona görədə tək sözü dilimizdən çıxarıldı və çərşənbə sozü ilə əvəz olundu.
Amma müəyyən bölgələrdə yenə “tək gecəsi” işlədilir.
Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən çərşənbələr müxtəlif mərasim adət-ənənələri ilə zəngindir.
İlaxır çərşənbələrlə bağlı keçirilən bütün adət-ənənələrin hamısı yenilənməyə-təzələnməyə
xidmət edir. Ümumilikdə bu çərşənbələrin dördünün də ayrılmaz və əvəzolunmaz atributu
tonqal qalamaqdır. İlaxır çərşənbələrdə tonqallar qalanır, insanlar “ağırlığım-buğurluğum bu
odda qalsın” deyib onun üzərindən tullanırlar. Bu zaman odla bağlı nəğmələr də oxunulur.
Həmin nəğmələr məzmun və mahiyətcə odla bağlı alqış və dualardır.
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Qarabağda ilaxır çərşənbələrin sayı beşdir. İlk çərşənbə yalançı (yəni xəbərçi), I-ci çərşənbə
Su, 2-ci çərşənbə Od, 3-cü çərşənbə Yel, 4-cü çərşənbə Torpaq ilə əlaqələndirilir. Hər
çərşənbənin bir ünsürə aid olması həyatverici ünsürün dirilməsi, canlanması, istiləşməsi ilə
bağlıdır. “Axırıncı çaharşənbəyə M.N.Marrin Mirzə Məhəmməd Kirmanidən etdiyi
tərcüməsində “çaharşənbeyi çərxi” deyilir. Buradan, məlum olur ki, hər nə qədər adında
dəyişiklik olsa da, ilin axır çaharşənbəsi istər çaharşənbeyi-suri bir-biri ilə əlaqəlidir”. (11.s.97).
Dörd çərşənbə ərəfəsində qoz, armud ağaclarında yelləncəklər asılardı. Yelləncəkdə yellənənlər
arasında yaş məhdudiyyəti yox idi. Qızlar, oğlanlar yellənən zaman digər tay-tuşları onun
ayaqlarına vururdular ki, sevdiyinin adını desin. Deməsə nişanlısının adını deyənə kimi
vurmağa davam edirdilər. Kollektiv olaraq, yəni qızlar, oğlanlar bu mərasimdə iştirak edirdilər.
Bu da Novruz şənliyinin bir mərasimi olaraq bayram gününə kimi davam edirdi.
Qarabağda Novruz bayramı gecəsi küsülüləri barışdırar, sevənləri nişanlayar, nişanlı qızlara
bayram xonçaları aparardılar. “Bayramda xonça göndərmək adəti bu günə kimi davam
etməkdədir.”(4.s.117) “Novruz bayramı gecəsi həm də sevgi, istək gecəsi sayılır. Cavan
oğlanlar sevdikləri qızlar olan evin bacasından salladıqları qurşaqların ucuna dəsmal
bağlayırlar. Qız və qızın valideynləri o saat mətləbi başa düşürlər. Əgər bu işə razılıq varsa,
dəsmalı qursaqdan açıb qızın qoluna bağlayardılar”(8.143). Qarabağda ən geniş yayılmış
kütləvi hadisələrdən biri də insanların sevinc içində Novruz bayramı toyunun keçirilməsidir.
On gün müddətində bayram toyları bütün məhəllələrdə aşıqlar tərəfindən keçirilirdi.Buna
nümunə olaraq Ağdamın Gülablı kəndində keçirilən Novruz toy mərasimini nəzərinizə
catdırırıq. Belə ki, “Aşıq Qaraş, nağaraçı Yelmar, dəmçi Məmmədəlinin iştirakı ilə dan yeri
ağaran kimi toy çalınardı və bayram şənliyi keçirilərdi. İkinci Aşıq dəstəsi Aşıq Məmməd,
nağaraçı Həsən və zuyçü Əliş, üçüncü dəstə Aşıq Məhi, züyçü İsmayıl, nağarıçi Həsən olurdu.
Sonralar bu dəstələr xanəndələr ilə əvəz olundu. ”Sazlar, söhbətlər, nəşəli gülüşlər, həzin
bayatılar, yanıqlı şikəstələr bir-birinə qarışaraq, xoş bir təranə vücuda gətirir.” (3.s.464).
Qarmonda Şeyyub, Ziyadxan həm nağarada ifa edir, həm də xanəndəlik edirdi.
Novruz bayramında Qarabağda kiçik yaşlı uşaqlar arasında heybə, torba, papaq (nənələrimizin
uşaqlar üçün toxuduğu papaqdan söhbət gedir,) atma adəti və mərasimi bu gün də davam
etdirilir. Yeniyetmə uşaqlar qonşulara, qohumlara papaq atmağa gedərkən mərasimlər də
keçirirdilər. Bu mərasimlərdən bir neçəsini nümünə göstərə bilərik. Məsələn, çərşənbələr
ərəfəsində iblisin qabığından zınqrovlar düzəldər, qonşulardan pay alandan sonra onları
sevindirmək üçün zınqrovu sinələrinə taxardılar. Cavanları tanınmasınlar deyə başlarına keçəl,
kosa, keçi maskaları keçirər rəqs edər, tütək çalar və insanları şənləndirərdilər. Ev yiyəsi də
onlara qoşular, bununla da bayramın sevincinə rəngarənglik qatardılar. Papaq, yaxud heybə,
torba atanı pusmaq və ya tutmaq eldə qəbahət hesab edilirdi. Bunları atan kəs el adətinə uyğun
şəkildə özünü gizlədirdi.
Qarabağda Novruz bayramında şər qarışan andan qapılar açıq qoyulur, heybə, torba, papaq
atmağa gələn insanlara şirniyyat, qoz-fındıq, qorğa, boyadılmış yumurta, tut, alma, armud
qurusu pay qoyulardı. Uşaqlar üçün ən çox boyanmış yumurtalar qoyulur və onlar bu
yumurtaları götürüb bir-bir ilə döyüşdürür, baxtlarını yumurtada sınayırlar. Təbiidir ki, bunun
çox qədim mifoloji anlayışlarla bağlılığı vardır. Yumurta sınanması yaranışı simvolizə edir.
Belə ki, yumurtanın özü yer kürəsini, içərisində olan pərdə havanı, ağı suyu, sarısı isə günəşi
əks etdirir. Novruz bayramının zəngin mətbəx ənənələrinin yaradılış fəlsəfəsi ilə bağlı
azərbaycanlıların ilaxır çərşənbə və Novruz bayramı günlərində qırmızı yumurta boyama
adətini əcdadın və torpağın dirilməsi, canlanması, bir sözlə, oyanma, dirilmə ayini ilə əlaqədar
olan ən qədim təsəvvürlərlə bağlı olduğunu görürük. Novruz süfrəsinə çoxlu bişirlmiş yumurta
qoyulmasnda məqsəd hamının ondan dadaraq yeni ilə, yeni həyata keçmə arzusu dayanırdı.
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Novruz bayramında oynanılan “yumurta döyüşmə” oyunu birbaşa bu bayramın yaradılış
fəlsəfəsini əks etdirir.
Milli mənəvi dəyərlərə əsaslanaraq səməni cücərtmək, yumurta boyamaq, tonqal qalamaq,
heybə, papaq, torba atmaq, şirniyyat bişirmək, meyvə və çərəzlərdən xonça düzəltmək və s.
Novruz bayramının atributları bayramın hansı ərazidə keçirilməsindən asılı olmayaraq yazın,
təbiətin, oyanışını özündə rəmzləşdirən səməni və ondan hazırlanan şirniyyatlardır. Adət-ənənə
əsasən hər bir bölgədə eynidir. ”Adət və ənənələrdən danışarkən belə bir məsələni nəzərə almaq
lazımdır ki, haqqında danışdığımız şənliklərin bir çoxu qədim kökə malik olmuşdur. Orta
əsrlərdə yaşamış ata-babalarımız bu adət və ənənələrin bir çoxunu öz əcdadlarından irsən qəbul
etmişlər”.(5.s.111). Həmçinin hər bir bölgənin özünəməxsus adət-ənənələri, özəllikləri var .
Qarabağda mərasimlər zamanı maraqlı tamaşalar göstərilir, oyunlar keçirilirdi. Bunlardan
“Kəndirbaz”, “Keçi papaq”, “Yelləncək” və s. Novruz bayramı ərəfəsində Kəndirbazla da
bağlı keçirilən bir mərasimə toxunmaq istəyirəm. Məlumdur ki, bu bayram ərəfəsində kəndə
kəndirbazlar gəlirdi. Meydanlarda keçirilən Novruz şənliklərində kəndirbaz tamaşaları mərkəzi
yerlərdən birini tuturdu. Qeyd etdiyimiz kimi, Novruzla bağlı bütün ayin və tamaşalarda qışla
yazın mübarizəsi öz əksini tapır. Qədimdə bu tamaşada kəndir iki dirək arasında düzxətt
boyunca deyil, maili yüksələn xətlə tarıma çəkilərdi. Kəndir günəşin rəmzidir. Dolayısı ilə yazı
təmsil edən qırmızı geyimli kəndirbaz ipin üzərində aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət edərdi.
Bununla da sanki günəşin doğması, səmada hərəkəti imitasiya olunurdu. Kosa isə ona aşağıdan
mane olmaqla onu kəndirdən salmağa çalışırdı. Lakin keçi (təkə) gəlib kəndirbazı kosadan xilas
edir. Kəndirbaz kəndir üzərində yüksəkliyini davam etdirir, nəhayət lap yuxarı nöqtəyə çatır.
Bu isə günəşin çıxmasını, yazın gəlişini bildirir. Onlar xüsüsi kəndir üzərində mərasimlər
keçirdiyi zaman, gözün şüasını qırmaq üçün kəndirbazın keçi papağı, keçinin başının
formasında maskalar geyərək, yerdə maraqlı söhbətlər və cürbəcür hərəkətlər edirdilər. Onlar
insanlaradan nəmər yığar və nəmər verən insanların adlarını çəkib təşşəkkür edərdilər. Aşıq
dəstələri bu göstərilən mərasim məclislərində kəndirbazı müşayət edirdilər. Ümumilikdə qışın
öz yerini yaza verməsini imitasiya edən “Kəndirbaz” tamaşası, onun mahiyyəti tamaşa və
oyunların əyləncə funksiyasının əsas mənası təqlidi hərəkətlərlə qışın yola salınması, yazın
qarşılanması ilə bağlıdır, ikinci tamaşa, oyununda qədim dünyanın düşüncəsinin insan
haqqında dünyagörüşünü əks etdirir. Novruz bayramının ən məşhur tamaşası “Kosa-Kosa”dır.
Tamaşada Kosanın əyninə tərsinə kürk geyindirilir, üzünü möhkəm unlayır, başına şiş papaq
və ya motal papaq qoyur, boynuna zınqırov asır, qarnına paltarının altından yastıqca bağlayır,
əlinə qırmızı parça ilə bələnmiş çömçə verirlər. Sonra qapı-qapı gəzib, nəğmələr oxuyaraq
bayram payı yığardılar. Tamaşanı geniş təhlil süzgəcindən keçirən zaman Kosa qışın rəmzi,
əyninə geynilmiş kürü, üzünə çəkilmiş un birbaşa köhnə ili qışı bildirir. Bu tamaşada yazla qışın
mübarizəsi əks olunmuşdur. Kosa obrazı təkcə qışı yox, eyni zamanda, gəlməkdə, oyanmaqda
olan yazı təmsil etməsi qənaətinə gəlirik. Onun paltarının altından bağlanan yastıqca kosanın
ikicanlı olmasını göstərir.
Mənim kosam canlıdı,
Qolları mərcanlıdı,
Kosama əl vurmayın,
Kosam iki canlıdı.(2.s.21)
Tamaşanın sonunda Kosanın yıxılaraq ölməsi, yenidən dirilməsi, yaxud keçi tərəfindən
öldürülməsi yeni ilin köhnə ili əvəz etməsinin ölüb-dirilmə şəklində təsəvvür edildiyini göstərir.
Bu tamaşada kosa ilə bərabər keçəl də iştirak edir. Kosa qışla, yazı təmsil etdiyi kimi, keçəl də
keçəlliyi ilə qışı təmsil edir. Novruzlıa bağlı bütün oyun və tamaşalarda qışla, yazın mübarizəsi
öz əksini tapmışdır.
İlaxır Torpaq çərşənbəsi və Novruz bayramı gecəsi (yəni il təhvil olan gecə) Gülablı kəndin
hündür yeri olan Məsədi Abbas qayasında “Vışka” deyilən hündürlükdə bir neçə köhnə maşın,
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traktor təkərlərini “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında qeyd olduğu kimi üç-dörd yerdə tonqallar
yandırardılar. Bu tonqallar bütün gecəni səhərə kimi yanırdı. Bu yandırılan tonqalların
alovunu, rayonun ən uqcar kəndlərində yaşayan əhali də görürdü. Sübhə kimi tonqal ətrafına
yığışan insanlar Günəşı xoş əhval ruhiyyə ilə qarşılayar, bulaq başına gedər, hər bir insan,
dərdini suya danışardı ki, onu su yuyub aparsın. Su üstündən atlanıb xəstəliklərdən xilas olmaq,
sudan içməklə səsi təmizləmək və s. kimi ənənələr müxtəlif görüş və tapınmaları ifadə etdiyi
kimi eyni zamanda bayramı el içində müqəddəsləşdirən mərasimlərdi. “Kiçikbəyim suyun
kənarına gəldi: ”Ağırlığım, uğurluğum tökülsün!”-deyə bir neçə dəfə suyun üstündən o yan-bu
yana atlandı.” (3.s.455) Şahnisə xanım bir az dincəlib durdu, bulaq başında əl-üzünü yudu və:
“Ağırlığım uğurluğum tökülsün!” deyə axar su üstündən atlandı.(3. s.456). Bu deyimlərərin
digər variantlarına xalq arasında o cümlədən Qarabağda ağırlığım-buğurluğum, ağırlığımacılığım kimi formalarda rast gəlmək olar. Ağrıdan-acıdan xilas olmaq məqsədi ilə bu sözləri
deyib od üstündən atlanıb pis nəfsdən, nəzərdən azad oluruq.
Digər regionlar kimi Qarabağda da, əhali dörd çərşənbənin keçirilməsinə ciddi əhəmiyyət
verirlər. Qarabağda Novruz adət-ənənələri bununla yekunlaşmır. Novruz bayramına hazırlıq
mərhələsi xüsusi təntənə ilə keçirilir. Bayrama bir neçə həftə qalmış səməni göyərdilir, evlər
təmizlənir, torpaq bellənir, insanlar yazın gəlişini toy-busatla qarşılayırlar.
Axırıncı ilaxır torpaq çərşənbəsində
baharın ilk suyundan gətirilərdi. Su sübh tezdən
götürülərdi ki, insan səsi eşitməsin. Torpaq çərşənbəsinin gecəsində axşam qadınlar, qızlar,
oğlanlar kiminsə evinə yığılıb çilə çıxarardılar. Bu gecəni həm də insanlar bəxt gecəsi
adlandırırlar. Odur ki, qızlar su ilə fal açıb bəxtlərini sınayardılar. Bu vəsfi-hal mərasimi
“Üskük çıxarma” falıdır. Bir camin içərisinə hərə öz nişanəsini üzük, sırğa, düymə atırdı,
sonra qabın üzərinə dəsmal salınırdı. Nişanələri qabın içərisində iki-üç dəfə qarışdırıb bayatı
deyilirdi, bir yeniyetmə qız uşağı əlini camın içərisinə salıb nişanənin birini sudan çıxarırdı.
Bayatını oğlan, qız, qadın, kişi hər kəs deyə bilərdi. Hər dəfə bayatı çağrılanda camdan kimin
nişanəsi çıxsa onun diləyi həmin bayatı olan mətləbə uyğun yozulardı. “Novruz bayramına bir
ay qalmışdan başlayaraq çərşənbə axşamı vəsfi-hal salmaq kimi bir adət vardı. Qadın və qızlar
toplanaraq, bir badya su qoyar və hərədən bir nişan alıb suya salardılar. Badya başında oturan
qadın təsadüfən əlinə keçən nişanı sudan çıxarıb bir vəsfi-hal söyləyər, bu qayda ilə fala
baxardılar”.(3.s.74). Deyilən bayatılar həyatda öz əksini tapırdı. Bayatı söylənilən anda, hələ
nişanə çıxmamış hiss olunurdu ki, həmin bayatıya uyğun kimin üzüyuü, nişanəsi çıxa bilər.
Bunlara nümunə olaraq:
Sarı yağın tortası
Sarı kilimin ortas
Allah muradın versin
Gələn ayın ortası
Ayağımdakı çarıqdi
Dəryadakı balıqdı
Elin deməyi deyil
Taleh verən Xaliqdi
Boz at gəlir yenişdən
Sinə bəndi gümüşdən
Allah muradın versin
Gətirdiyi yemişdən.
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Bu mərasim səhərə kimi davam edir. Günəş doğandan sonra mərasim iştirakçıları su üstünə
gedib əl-üzünü yumaları, suyun üstündən tullanaraq, “ağırlığım-uğurluğum bu sulara” deməsi
ilə başa çatır.
İlaxır çərşənbə ilə bağlı ayin və fallar əsasən axır çərşənbə ilə bağlıdır. Axır çərşənbə ilə
bağlı keçirilən fallar çoxdur. Bunlardan biri də “qulaq falı”dır. İnsanlar ilin axırıncı çərşənbə
və əsil bayram gecəsinin axsamı ürəyində niyyət tutub hava qaralandan sonra xəlvətcə qohumqonşunun qapısına qulaq falına çıxardı. Qapı dalında durub içəriyə qulaq asardı. Eşidəcəyi ilk
sözdən ürəyindəki arzusunun həyata keçib-keçməyəcəyi bəlli olardı. İlk kəlmə xoş mətləbə,
yaxşı istəklə bağlıdırsa, deməli niyyətin baş tutacaq. Yox, əgər, içəridən pis söz, nigarançılıq
bildirən kəlmə eşitsən, onda istəyinə çatmaq çətin olacaq. Məsələn, olmuş bir nümunəyə diqqət
yetirək: Qızlar gəlir əmisi evinin qapısını pusmağa bu zaman ev yiyəsinin qızı anasına deyir:
“Ay ana icazə ver biz bayram toyuna gedək”. Anası cavab verir: “Qələtinizi qırın oturun
yerinizdə”. Bu deyilən sözlər həyatda oz əksini tapır, yəni bu ifadəni eşidən insan ailə qursa da
xöşbəxt olmadı. Elə məqalədə də bu adətlərin əsasən Qarabağda qeydə alınması xüsusi diqqət
çəkir. Lakin onu da qeyd edək ki, bu bayramda yeni günə ailədə kiçikdən böyüyə hər bir kəsə
təzə paltar alınar və ya tikilərdi. Bu ənənədən heç kəs kənarda qalmaz, nə də qalmaq mümkün
deyildi. “Xan bayram münasibətilə Ləmbəran qumaşından tikilmiş ağ çuxa, ağ arxalıq geyinmiş
və başına da ağ dəri papaq qoymuşdu. Çiyninə içi samur xəzli tirmə xirqə salmışdı”.(3.s.462)
Yuxarıda göstərilən adətlərin əksəriyyəti bu gün Qarabağda yaşamaqdadır.
Tək gecəsi çərsənbələrində “Mətbəx ənənələri”nə uyğun xörəklər bişirilirdi. Birinci Su
çərşənbəsi günündə tezdən bulaq, kəhriz suyu gətirib somovar çayı qoyar, xəmir aşı və yaxud
əriştəli aş bişirərdilər. İkinci Od çərşənbəsində lobyalı aş bişirər üstünə şəkər töküb yeyər və
qırmızı suyunu həyətə tökürdülər ki, bolluq olsun, insanlar qırmızı günə çıxsınlar. Üçüncü Yel
çərşənbəsində səbzəli aş bişirilərdi. Bu çərşənbədə ailədə yeniyetmə qız uşağı xəmirdən xırdaxırda kündələr düzəldib həyətə qoyardı. Quşlar dimdiyi ilə xəmiri hansı istiqamətə dimdikləyib
atsa qızın elçisi o istiqamətdən gələrdi. Dördüncü il axır Torpaq çərşənbəsi qovurmalı aş
bişirilərdi. Bu çərşənbədə inanca görə subh tezdən bar ağacının altından keçərdilər ki, yeni günə
barlı-bərəkətli çıxsinlar.
Novruz bayramı ərəfəsində cəmiyyətin yenilənməsi, sosial birlik və paylaşma baş verir. Bu
birlik və paylaşma təkcə diriləri deyil, dünyasını dəyişənləri də əhatə edir. Dünyasını
dəyişənlərə, ili tamam olmayanlara bayramdan əvvəlki cümə axsamında “qara bayram”,
“yasdan çıxarma”, ”məzar üstə getmə” axır çərşənbə günü keçirilərdi. “Novruz bayramı axşamı
qonşular təziyəli, yaşlı adamların həyətlərində tonqal yandırıb onları ”qara bayram”dan
çıxarardılar”(5.s.114). Bundan əlavə həmin gün dünyasını dəyişən əzizlərini gedib ziyarət edər,
yasin oxudar və evlərinə dönüb, ilaxır çərşənbə bayramını qeyd edərdilər .
Novruz bayramının gəlişinə az qalmış ilin axır çərşənbəsində bayram şirniyyatı-şirin çörək
(fətir, üç qulaq, ay, ulduz, balıq, saç formasında) bişirilərdi. Qorğa, tut qurusu, qoz-fındıq,
qırmızı yumurta (boyaq otu ilə boyayırdıq), armud, alma qurusu, yeddi ləvin lacivərdi süfrəyə
düzülərdi. “İkisi də durub kallayının yuxarı başındakı bayram süfrəsinin qırağında döşəkçə
üstündə əyləşdilər. Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda noğul, qəzəngülü,
zilbiyə, paxlava, şəkərçörəyi, qorabiya, açıq narınc rəngli Mazandaran nabatı və quru yemişlər
qoyulmuşdu. Süfrənin ortasına bir neçə boşqab səməni otu düzülmüşdü. Kənarlarındakı
lacivərdi mətrəblərdə də şərbət vardı.” (3.s.459). Bütünlüklə əhali xüsusi ruh yüksəkliyi ilə
Novruz bayramının gəlişinə hazırlaşardı. “Novruz bayramının süfrəsi bolluq, firavanlıq,
xoşbəxt həyatın rəmzi olan bir abidədir.”(1.s.99). Novruz bayramının adət-ənənələri tarixən çox
qədim olmuşdur. Bayramla bağlı keçirilən ayinlərin bəziləri göyərdilmiş buğda (səməni),
qovrulmuş buğda yəni (qovurğa) bolluq bərəkət rəmzi ilə bağlıdır.
Bundan əlavə xalq arasında “Səməni” nəziri adəti də vardır ki, qəlbində niyyəti olanlar onu
xüsusi bişirməyi bacaran insanlara həvalə olunurdu. “Səməni” nəzirini hazırlamaq üçün niyyətdilək tutub hazırlayardılar. Bunun üçün böyük tabaqlarda buğdanı göyərdirdilər. Sonra

Page 94

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

cücərtiləri əzib şirəsini çıxarıb, bir az su əlavə edib, iki-üç gün qaynadırlar. “Səməni” nəziri
hazır olduqda ona qoz-fındıq ləpəsi qatıb, xonça sinilərə töküb yayardılar. Xonçaları evin
həyətində saxlayar və həmin gecəni yatmayıb niyyətlərinin qəbul olması üçün dua edərdilər.
Səhər onun dadına baxardılar. Əgər səməni nəziri şirin çıxardısa, deməli, nəzir-niyyəti qəbul
olunmuşdur. Yox əgər, şirin çıxmasa qəbul olunmamış nəziri evə aparmaq olmazdı.
Səməni ovsunu ilə bağlı mərasım övladı olmayan qadınlar üçün keçirilərdi. Adətə görə
oğul-qız böyütmüş qadın göyərdilmiş səmənini ilaxır çərşənbə günü çilləyə düşüb, uşağı
olmayan qadının başı üstə saxlayır. Sübh tezdən bulaqdan gətirilmiş “çərşənbə suyu”ndan bu
səməninin üstündən çilləli qadının başının üstündən axıdır. Bu zaman oğul-uşaq böyütmüş
başqa bir qadın çillənin üstündən axıdılan suyu əlinə aldığı qayçı ilə doğraya-doğraya: “A
səmənini göyərdən, bu gəlini də göyərt” ovsun sözlərini söyləyir:
Arpa, buğda dənidi,
Göyərən səmənidi,
Kəsdim, gəlin, çilləni,
Övlad vermək dəmidi,(8.s.169-170)
Bu ayin-ovsun mərasiminin keçirilməsi yeni həyatın başlanğıcı deməkdir. Bununlada yeni
ildə yeni tale yaratmaq, köhnə taleyi dəyişdirmək istəyirdilər.
Buğda qovrulması mərasimi Qarabağda xüsusi təmtəraqla keçirilirdi. Çərşənbədən bir
gün əvvəl buğdanı artlayıb, yuyub, təmiz süfrənin üzərinə sərərdilər. Od çərşənbəsi günü
ağbirçəklər ocaq başına yığışar, öncədən təmizlənmiş buğdanı, çətənə və küncütü od üstünə
qoyulmuş sacda qovurardılar. Qovurğa süfrəyə verilərkən içərisinə qoz, fındıq, badam, kişmiş,
kimi ləpələr qatılırdı. Yaşlı insanlar üçün qovurğanı həvəng-dəstədə əzərək qovud hazırlanırdı,
bu onların rahat çeynənilməsinə və orqanizmin güclənməsinə kömək olurdu. Bundan əlavə yaz
aylarında bədən imunitetinin aşağı düşməsi, zəifləmənin qarşısını almaq üçün buğdanın tərkibi
vitamin və zülallarla zəngin olduğu üçün əlverişli qida məhsulu hesab edilirdi. Yaz ayları əkinbiçin vaxtı olduğundan, ailə başçıları qovudu balla qarışdırıb yeyirdilər ki, əkin-biçin vaxtı
quvvətdən düşməsinlər. Qovurğa əhvalı yaxşılaşdırır, xeyir bərəkəti artırır, xəstələri sağaldır,
bu gücün sayəsində buğdanın qeyri-adi gücünü görürük.
Baxmayaraq ki, Novruza həftələrlə hazırlıq görülür, lakin xüsusi təntənə Novruz günündə
olur. Novruz bayramının Qarabağda keçirilən ən gözəl çağı Novruz gününün özü və ilin təhvil
olunması vaxtıdır. Azərbaycan xalqının Novruz ilə bağlı inancları bütöv bir sistemdir. Novruz
inanclarını ümumi halda nəzərdən keçirdikdə burada da həmin inancların bağlı olduğu
zamandır. Bu zamanda qeyri-adi hadisələr baş verir. Həmin qeyri-adi zamanın əsas xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu, bir başlanğıc anı, qeyri-adi zaman nöqtəsidir. Bütün yeni zaman, yeni
məkan və bu zaman-məkan daxilində baş verəcək hadisələr həmin zaman başlanğıcından,
zaman nöqtəsindən başlanır. Bu zaman nöqtəsində baş verənlər fərqli xüsusiyyətlərə malik
olub, vahid bir əsası müşahidə edir. Məlum olur ki, təzə ilin köhnə ili (yaxud təzə dünyanın
köhnə dünyanı) əvəz etdiyi Novruz bayramında iki zaman üz-üzə gəlir. Bunlardan biri
getməkdə olan zaman, o birisi isə gəlməkdə olan zamandır. Bunların bir- birini əvəz etməsi
Novruz bayramında baş verir. Bu zaman əvəzlənməsində ən mühüm məqam ilin təhvil
olunduğu zaman kəsiyidir. Həmin zaman kəsiyi ilə bağlı inanclar vardır. O inanclardan məlum
olur ki, ilin təhvil olduğu məqam qeyri-adi bu vaxt ağaclar başını yerə endirir, sular dayanır,
atlar kişnəyir və başqa qeyri-adi təbiət hadisələri baş verir. Həmin an niyyət məqamıdır. Bunları
görənin ürəyindən keçən niyyəti, arzusu hasil ola bilər. Eyni zamanda bu gecə niyyətlərin baş
tutub -tutmayacağının bilindiyi gecədir. Təbii ki, bayram ərəfəsində görülən hazırlıqlar məhz
bu gün üçündür. “Otağı başdan-başa tutmuş, sumağı yerli, incə haşiyəli xalının ortasına ətrafı
zəncirəli tirmə süfrə salınmış, üstünə qızıl və gümüş qablarda şirni, çərəz və şərbətlər
düzülmüşdür; ara sıra səməni otu, zərif güldanlarda bənövşə və novruz gülü qoyulmuşdu. Tam
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süfrənin üzərindən xas boya və zərlə işlənmiş tavandan büllurlarla parlayan bir çilçıraq asılmış,
qəndillərinə sarı şamlar düzülmüşdü.”(3.s.462). Bayram süfrəsinin ənənəsinə görə balığı bütöv
halda bişirib ağzına qızıl üzük qoymaq bu gun də dəbdə qalmaqdadır. “Balığın yeni gün Novruz atributları arasında yer alması Xıdır və İlyas qardaşlarının dirilik suyunu-“abi-çavidan”ı
tapmaları ilə bağlı mifoloji rəvayətlə əlaqədardır. (8.s.140). Novruz mərasiminin simvolikası
olan ”Yeddi ləvin” bayram süfrəsinə eyni hərflə başlayan yeddi ədəd bayram nəməri qoymaq
adəti olmuşdur. Novruz bayramında süfrəyə iki növ nemətlər , (şirin, acı, turş) qoyulmalıdır.
Birinciyə Su, Səməni, Sünbül, Süd, Səbzi, Sürmə, Sırğa daxildir. İkinciyə isə Sirkə (dad, zövq),
Sarımsaq (sağlamlıq), Səbzi (ümid), Sumax (bərəkət), Sikkə (pul, var dövlət), Saat (uzun
ömür), Su (aydınlıq) nemətləri düzülür və ortaya səməni qoymaq lazımdır. Bumların birlikdə
mənası birlik, bərabərlik, paylaşmaq, xoşbəxtlik, bəşəri dəyərləri özündə birləşdirməyi göstərir.
Bayramın axırıncı çərşənbəsi təbiətin ilk müydəsi olan “Novruz ” və “Bənövşə” çiçəyi açılırdı.
Novruz inanclarında yaz çiçəklərindən Novruz, Bənövşə obrazına rast gəlmək olur. Belə ki,
bənövşə müqəddəs çiçək kimi küsülü insanların arasına atılır. Bu zaman onu tapdalamaq olmaz.
Bu Bənövşə çiçəyinin müqəddəsliyini bildirir. Novruz bayramı ilə bağlı oxunan nəğmələrdə,
Novruzu gətirən çiçək kimi Novruz və Bənövşə tərənnüm olunur.
Son dövrdə baş verən siyasi hadisələr zamanı Qarabağın əhalisi erməni təcavüzü nəticəsində öz
dədə-baba torpqalarını tərk etməyə məcbur olmuş Azərbaycanın müxtəlif Bakı, Gəncə,
Yevlax, Ağcabədi, Qaradağ və s. bölgələrinə səpələnsələr də, ağır və çətin şəraitdə yaşasalar da
bu gün də Novruz bayramının adət-ənənələri unudulmur, qorunub saxlanılır. Ümumilikdə, bu
bayram xalqımızın milli mədəniyyətinin, milli folklor zənginliyinin tanıdılması baxımından
çox əhəmiyyətlidir. Mili bayramımızı,
mənəvi sərvətlərimizi qorumaq, yaşatmaq,
dəyərləndirmək hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur.
Söz ardı: Hər gecənin bir gündüzü var. Atalar sözüdür: “Su gələn arxa bir də gələr”.
...Faciə gecənin qaralığında gəlmişdi, qələbə ürəklərə düşən nur kimi, işıq kimi gəldi. Xoş
halımıza ki, bu gözəl günləri gördük, başımızı dik tutub qamətimizi düzəltdik. Müzəffər
ordumuzun qələbəsi könlümüzü oxşadı, işğal altındakı torpaqlarımız azad oldu, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü təmin edildi.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi 10 noyabr 2020-ci
ildə Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalaması ilə başa çatdı. Düşmən qarşımızda diz çökdü.
Bu birliyimiz, bu dirliyimiz bizə qələbə qazandırdı. Yaşasın müzəffər Ali Baş Komandanımız!
Yaşasın müzəffər Azərbaycan Ordusu! Yaşasın Azərbaycan! Müstəqilliyimiz əbədidir,
dönməzdir!
Öz doğma yurd- yuvalarından didərgin düşən Qarabağ caamaatı tezliklə Novruz bayramı və
onun adət-ənənələrini ötən illərdə olduğundan da daha təmtəraqlı qeyd edəcəklər. Qarabağ
Azərbaycandir, əbədi olaraq.
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AZERBAYCAN ULAŞTIRMA YÖNETİM STRATEJİLERİNİN VE ULAŞTIRMA
YAPISININ SWOT ANALİZİ İLE İRDELENMESİ
ANALYSIS OF AZERBAIJAN TRANSPORTATION MANAGEMENT STRATEGIES
AND TRANSPORTATION STRUCTURE WITH SWOT ANALYSIS
Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan DOĞAN
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ORCID NO: 0000-0003-0859-984X
ÖZET
Azerbaycan ulaştırma yönetimine ilişkin; taşıma türlerinin tercih edilme oranı, taşıma türlerinin
ulusal taşıma içerisindeki paylarının zamana göre değişimi ve ulaştırma yapısına dair
göstergelerin ortaya konulması ile beraber ulaştırma stratejilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu maksatla, Azerbaycan LPI skorları, ulaşım altyapısı ile ilgili göstergeler, her bir taşıma
türlerine ilişkin taşıma performans değerleri ve bunların birbirleri ile mukayesesi ile uluslararası
ulaştırma konvansiyonlara katılım sayıları araştırılmıştır. Ayrıca yük taşımacılığında hava yolu,
kara yolu, demir yolu, su yolu ve boru hattı modları temel alınarak Azerbaycan ulaşım yapısına
ilişkin SWOT analizi uygulanmıştır. SWOT analizi ile beraber Azerbaycan ulaştırma yönetim
ve mevcut ulaştırma yapısına ilişkin güçlü ve zayıf yönler araştırılmıştır. SWOT analizi
sonucunda elde edilen bulgular ışığında, Azerbaycan ulaştırma stratejileri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular; Azerbaycan resmi ve devlet kuruluşları başta olmak üzere
Dünya Bankası, ADB, IMF, OECD, UNECE, Dünya Ticaret Örgütü gibi Birleşmiş Milletler
Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden ve portallarından alınan resmi, kamuya açık ve ikincil
tür nitelikteki verilerden yararlanılarak elde edilmiştir. Veriler, resmi kurum ve kuruluşlarca
kamuya açık olarak ilan edilmiş olmaları nedeni ile etik açıdan yeterlilik ve uygunluğa sahiptir.
Kullanılan veriler, taşıma türleri pay ve performans değişimlerine göre interpolasyon yaklaşımı
ile irdelenmiş ve SWOT analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, APA 7 yazın tarzı uygulanmıştır.
Azerbaycan’ın sadece ulusal ve bölgesel ölçekte değil, küresel seviyede de son derece önemli
ulaşım potansiyeline sahip olması, küresel yük taşımacılığında kara yolu, hava yolu, su yolu,
demir yolu taşımacılık altyapısına ilaveten, yük taşımacılığında etkin olarak boru hattı
taşımacılığını da kullanabilen ender ülkeler içinde olması nedeni ile ulaştırma stratejilerinde
önemli değişimlerin olduğu gözlemlenmiştir. Bununla beraber, Azerbaycan mevcut ulaştırma
yapısının çok ötesindeki seviyelere ulaşabilmesinin mümkün olabileceği ve bunu sağlamak için
uluslararası iş birliklerine katılımın büyük yararlar sağlayabileceği öngörülmektedir. Öte
yandan Azerbaycan ulaşım yapısı itibari ile bölgesel lojistik merkez rolünü üstlenebilmesi için;
katma değerli taşıma hizmetlerinin zenginleşmesi, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm, taşıma
modlarının daha etkin kullanımı ve taşıma türlerinin entegrasyonu gibi alanlarda gelişime açık
yönleri olduğu da gözlemlenmiştir. Araştırma bulguları ışığında, Azerbaycan Devleti tarafından
planlanan ulaşım projelerinin, boru hattı harici taşıma modlarının gelişimi ve lojistik
faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından yararlar sağlayabileceği öngörülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Ulaştırma Yönetimi, Azerbaycan Ulaştırma SWOT Analizi,
Azerbaycan Ulaştırma Yapısı, Azerbaycan Ulaştırma Stratejileri.
ABSTRACT
Regarding the transportation management of Azerbaijan; It is aimed to examine the
transportation strategies together with the determination of the preference of the modes of
transport, the change in the share of the transport types in the national transport over time, and
the indication of the transport structure. For this purpose, Azerbaijan LPI scores, indicators
related to transport infrastructure, transport performance values for each transport types and
their comparison with each other, and the number of participation in international transport
conventions were investigated. In addition, a SWOT analysis was applied on the Azerbaijani
transport structure based on airway, road, rail, waterway and pipeline modes in freight
transportation. Along with the SWOT analysis, the strengths and weaknesses of Azerbaijan's
transport management and current transport structure have been investigated. In the light of the
findings obtained as a result of the SWOT analysis, the transportation strategies of Azerbaijan
were tried to be put forward.
Findings of the research; It has been obtained by making use of official, public and
secondary type data taken from official websites and portals of United Nations Institutions such
as the World Bank, ADB, IMF, OECD, UNECE, World Trade Organization, especially
Azerbaijan official state institutions. Since the data are publicly announced by official
institutions and organizations, they are ethically competent and appropriate. The data used,
transportation types, share and performance changes were examined with the interpolation
approach and SWOT analysis was made. In this research, APA 7 literary style was applied.
Azerbaijan has an extremely important transportation potential not only on a national
and regional scale, but also on a global level, in addition to its road, airway, waterway and rail
transport infrastructure in global freight transportation, it is rare countries that can effectively
use pipeline transportation in freight transportation. It has been observed that there are
important changes in transportation strategies. However, it is foreseen that Azerbaijan will be
able to reach levels far beyond the existing transport structure and participation in international
cooperation to achieve this will be of great benefit. On the other hand, in order for Azerbaijan
to assume the role of a regional logistics center in terms of its transportation structure; It has
also been observed that there are aspects open to improvement in areas such as the enrichment
of value added transportation services, transformation from transportation to logistics, more
efficient use of transportation modes and integration of transportation types. In the light of the
research findings, it is predicted that the transportation projects planned by the Azerbaijan State
can provide benefits in terms of the development of non-pipeline transportation modes and the
development of logistics activities.
Keywords: Azerbaijan Transport Management, Azerbaijan Transport SWOT Analysis,
Azerbaijan Transport Structure, Azerbaijan Transport Strategies.
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GİRİŞ
Taşıma ya da taşımacılık; “yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği
yerden varış noktasına götürülmesini” ifade ederken (Doğan, 2018), lojistik; “en geniş
kapsamla tedarik zincirini tasarlama ve yönetme süreci” olarak tanımlanabilir (United Nations
Economic Commission for Europe, 2001).
Azerbaycan, Asya ve Avrupa Kıtaları arasında ulaşım köprüsü konumunda olup, ayrıca deniz
ulaşımında da bölgesinde lider ulaşım merkezlerden birisi durumundadır. Bu nedenle ulaştırma
ve lojistik faaliyetler Azerbaycan için son derece önemli bir konumda yer almaktadır
(Makgetlaneng, 2016: 3). Ayrıca 2013 yılından 2019 yılına kadar Azerbaycan ulaştırma
sektörü, dünya ortalamasının yaklaşık iki kata kadar büyüme göstermiştir (World Trade
Organization, 2020). Azerbaycan, 4.277 km uzunluğunda demir yolu ağına sahip (United
Nations Economic Commission for Europe, 2019a) olup bu ağın 2.140 km uzunluğunu ana
hatlar oluşturmaktadır (World Bank, 2021a). Ayrıca Azerbaycan 2019 yılı itibari ile 19.176
km kara yolu, 5.453 km uzunluğunda da boru hattına sahiptir (The State Statistical Committee
of the Republic of Azerbaijan, 2021).
World Economic Forum (2019) tarafından yapılan “Global Competitiveness” raporuna göre,
Azerbaycan ulaştırma altyapı genel değerlendirmesi 65,8 puan elde etmiş ve bu puanla raporda
değerlendirilen 141 ülkeden 31. sırada yer almıştır (aynı rapora göre Türkiye 33, Rusya
Federasyonu 49. sıradadır). Dolayısıyla genel olarak Azerbaycan ulaştırma altyapısının iyi
seviyede olduğu söylenebilir.
Azerbaycan 2020 yılı sonu itibari ile, Birleşmiş Milletler tarafından oluşturularak ülkelerin
katılımına sunulan toplam 57 adet ulaştırma konvansiyonundan 15 adedine taraf olmuştur
(yaklaşık ¼ katılım oranı) (United Nations Economic Commission for Europe, 2021).
YÖNTEM
Araştırmada elde edilen bulgular; Azerbaycan resmi devlet kuruluşları başta olmak üzere
Dünya Bankası, ADB, IMF, OECD, UNECE, Dünya Ticaret Örgütü gibi Birleşmiş Milletler
Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden ve portallarından alınan resmi, kamuya açık ve ikincil
tür nitelikteki verilerden yararlanılarak elde edilmiştir. Veriler, resmi kurum ve kuruluşlarca
kamuya açık olarak ilan edilmiş olmaları nedeni ile etik açıdan yeterlilik ve uygunluğa sahiptir.
Kullanılan veriler, taşıma türleri pay ve performans değişimlerine göre interpolasyon yaklaşımı
ile irdelenmiş ve SWOT analizi yapılmıştır. Bu araştırmada, APA7 yazın tarzı uygulanmıştır.
Taşıma eğilimleri; yolcu taşıma sayıları, yük taşma miktarları ile yolcu ve yük taşıma
performansları esasında araştırılmıştır. Lojistik performansı ise Dünya Bankası tarafından
oluşturularak ilan edilen Lojistik Performans İndeksi (LPI) dereceleri temelinde irdelenmiştir.
Taşıma performansı; yolcu taşıma için yolcu-km (ykm), yük taşıma için ton-km (tkm) ölçütleri
kullanılmıştır. Tkm olarak kısaltılan ton-kilometre; “belirli bir taşıma modu (kara yolu, demir
yolu, hava yolu, deniz yolu, iç su yolları, boru hattı vb.) ile bir ton yükün (intermodal taşıma
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birimlerinin ambalaj ve dara ağırlıkları dahil) bir kilometrelik bir mesafede taşınmasını temsil
eden bir yük taşımacılığı ölçü birimidir” (European Comission Eurostat, 2016a). Ykm olarak
kısaltılan yolcu-kilometre ise “bir yolcunun bir kilometre boyunca, bir ulaşım modu (kara yolu,
demir yolu, hava yolu, deniz yolu, iç su yolları vb.) ile taşınmasını temsil eden ölçü birimidir”
(European Comission Eurostat, 2016b).
Lojistik Performans İndeksi (LPI); “ülkelerin ticaret lojistiği performanslarında karşılaştıkları
zorlukları ve fırsatları ve performanslarını iyileştirmek için neler yapabileceklerini
belirlemelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş etkileşimli bir kıyaslama aracıdır” LPI
uluslararası ve ulusal olmak üzere iki düzeyde yapılmaktadır (World Bank, 2021b). Ülke
kıyaslamaları için yapılan Uluslararası puan, ülkelerin lojistik performansını karşılaştırmak için
altı temel boyut kullanır. LPI, altı gösterge ve genel LPI endeksi ile dünya, bölge veya gelir
grubu karşılaştırmalarına olanak tanır. LPI, verileri ülkeler arası karşılaştırmalar için
kullanılabilecek tek bir göstergede toplamak için standart istatistiksel teknikleri kullanmakta ve
altı temel boyutun (parametre) ağırlıklı ortalamaları ile ülke LPI puanlarını oluşturmaktadır.
Söz konusu altı adet parametre (World Bank, 2021c): 1-Gümrük ve sınır yönetimi işlemlerinin
etkinliği (Gümrükler). 2-Ticaret ve ulaşım altyapısının kalitesi (Altyapı). 3-Rekabetçi fiyatlara
sahip sevkiyatları düzenleme kolaylığı (Uluslararası taşımalar). 4-Lojistik hizmetlerinin
yeterliliği ve kalitesi-nakliye, nakliye ve gümrük komisyonculuğu (Lojistik yetkinlik). 5Sevkiyatları izleme ve takip etme yeteneği (İzlenebilirlik). 6-Gönderilerin planlanan veya
beklenen teslimat süreleri içinde alıcılara ulaşma sıklığı (Zamanlama) biçiminde belirlenmiştir.
LPI genel ve parametre puanları, 1 ile 5 (5, en çok) arasında derecelendirilmektedir.
BULGULAR
Yolcu taşımacılığı yapısı; yolcu taşıma sayısı ve yolcu taşıma performansına (ykm), yük
taşımacılığı yapısı, yük taşıma miktarı ve yük taşıma performansına (tkm) göre ve lojistik yapı
ise LPI değerleri referans alınarak irdelenmiştir.
Azerbaycan Yolcu Taşımacılığı Yapısı
Azerbaycan yolcu taşımacılığı, yolcu taşıma sayıları itibari ile nerdeyse tamamen kara yolu
üzerinden yapılmaktadır (Şekil 1). 2019 yılı yolcu taşıma sayılarının, 2000-2019 dönemi
kümülatif ortalamasına göre önemli oranda artış göstermiş olduğu da gözlemlenmektedir. Kara
yolu ile genel yolcu taşımacılığı benzer bir artış göstermiştir (Şekil 2). Bu durumun grafik
incelenmesinde, kara yolu yolcu taşımanın hava yolu ile beraber artmakta olduğu, demir
yolunun nispeten sabit bir seyir izlediği görülmektedir (Şekil 3).
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Şekil 1.
Azerbaycan yolcu taşıma sayılarının taşıma türlerine göre dağılımı
Deniz yolu Demir yolu Hava yolu
0%
0%
0%

Kara yolu
100%
Not. Azerbaycan yolcu taşıma sayılarının taşıma türlerine göre dağılımı, %, 2019 yılı. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020a). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 2.
Azerbaycan 2019 yılı yolcu taşıma sayılarının 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi
2.000.000
1.800.000
1.600.000

1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000

200.000
0
Toplam

Demir yolu

2019

Deniz yolu

Hava yolu

Kara yolu

2000-2019 ortalama

Not. Azerbaycan 2019 yılı yolcu taşıma sayılarının (bin yolcu) 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi. (The
State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020a). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.
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Şekil 3.
Azerbaycan yolcu taşıma sayılarının 2000-2019 yılları arasında eğilimi

Not. Azerbaycan yolcu taşıma sayılarının (bin yolcu) 2000-2019 yılları arasında eğilimi. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020a). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Azerbaycan 2019 yılı toplam yolcu taşıma performansında, taşıma türleri içinde kara yolu
ağırlıklı paya (%83) sahipken hava yolu (%15) ve demir yolu (%2) onu izlemektedir (Şekil 4).
2019 yılı yolcu taşıma performansının, 2000-2019 ortalama değerine göre karşılaştırılmasında;
kara ve hava yolunda artış gerçekleşirken demir yolu yolcu taşıma performansında düşüş
gerçekleşmiştir (Şekil 5). 2000 yılı ile 2019 yılları arasında yolcu taşıma performans
eğiliminde; kara yolu için artış, demir yolu için düşüş, hava yolunda da özellikle 2010 sonrası
bir artış eğilimi söz konusudur ancak hava yolu taşıma performansında 2017 yılından sonra
dikkat çeken bir azalma eğilimi gözlemlenmektedir (Şekil 6).
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Şekil 4.
Azerbaycan yolcu taşıma performansının taşıma türlerine göre dağılımı
Demir yolu Deniz yolu
2%
0%

Hava yolu
15%

Kara yolu
83%
Not. Azerbaycan yolcu taşıma performansının taşıma türlerine göre dağılımı, %, 2019 yılı. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020b). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 5.
Azerbaycan 2019 yılı yolcu taşıma performansının 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Toplam

Demir yolu
2019

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

2000-2019 ortalama

Not. Azerbaycan 2019 yılı yolcu taşıma performansının (milyon ykm) 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi.
(The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020b). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.
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Şekil 6.
Azerbaycan yolcu taşıma performansının 2000-2019 yılları arasında eğilimi

Not. Azerbaycan yolcu taşıma performansının (milyon ykm) 2000-2019 yılları arasında eğilimi. (The State
Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020b). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Azerbaycan Yük Taşımacılığı Yapısı
Azerbaycan 2019 yılı yük taşıma miktarının taşıma türleri göre dağılımında; %66 oranındaki
payla kara yolu öne çıkarken boru hattı %25, demir yolu %6, deniz yolu %3 paylara sahiptir
(Şekil 7). Boru hattı taşımacılığının hariç tutulması durumunda, yük taşıma miktarına göre
taşıma paylarında kara yolu %88, demir yolu %9 ve deniz yolu %3 oranında payları almışlardır
(Şekil 8). 2019 yılı yük taşıma miktarının, 2000-2019 ortalamasına göre genel toplam, kara
yolu, boru hattı taşımalarında artış, demir yolu ve deniz yolu yük taşımalarında ise azalma
görülmektedir (Şekil 9). Yük taşıma miktarının 2000-2019 yılları arasında göstermiş olduğu
eğilimlerde; kara yolu en yüksek oranda ve önemli artış göstermiş, boru hattı özellikle 2006
yılından sonra artmış, demir yolu ve deniz yolu ise azalma eğilimi göstermişlerdir (Şekil 10).
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Şekil 7.
Azerbaycan yük taşıma paylarının taşıma türlerine göre dağılımı
Demir yolu
Deniz yolu
6%
3%

Boru hattı
25%

Hava yolu
0%

Kara yolu
66%

Not. Azerbaycan yük taşıma paylarının taşıma türlerine göre dağılımı, %, 2019 yılı. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020c). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 8.
Azerbaycan yük taşıma paylarının taşıma türlerine göre dağılımı (boru hattı taşımaları hariç)
90%

88%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

9%
3%

0%

10%
0%
DEMİR YOLU

DENİZ YOLU

KARA YOLU

HAVA YOLU

Not. Azerbaycan yük taşıma miktarlarının (bin ton) taşıma türlerine göre dağılımı (boru hattı taşımaları hariç), %,
2019 yılı. (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020c). Kaynak verilerinden
oluşturulmuştur.

Page 106

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Şekil 9.
Azerbaycan 2019 yılı yük taşıma miktarının 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
Toplam

Demir yolu
2019

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Boru hattı

2000-2019 ortalama

Not. Azerbaycan 2019 yılı yük taşıma miktarının (bin ton) 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişimi. (The State
Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020c). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Şekil 10.
Azerbaycan yük taşıma miktarının 2000-2019 yılları arasında eğilimi
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Demir yolu

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Boru hattı

Not. Azerbaycan yük taşıma miktarının (bin ton) 2000-2019 yılları arasında eğilimi. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020c). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.
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2019 yılı Azerbaycan yük taşıma performansının taşıma türlerine göre dağılımında; boru hattı
%70, kara yolu %19, demir yolu %6, deniz yolu %4 ve hava yolu %1 oranında payları
almışlardır (Şekil 11).

Şekil 11.
Azerbaycan yük taşıma performanslarına göre taşıma türleri payları
Demir yolu
6%

Deniz yolu
4%
Kara yolu
19%

Hava yolu
1%
Boru hattı
70%

Not. Azerbaycan yük taşıma performanslarına (milyon tkm) göre taşıma türleri payları, %, 2019. (The State
Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020ç). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Yük taşıma performansında boru hattının hariç tutulması durumunda; kara yolu %66, demir
yolu %19, deniz yolu %12, hava yolu %3 oranında paylara sahip olduğu gözlemlenmektedir
(Şekil 12). 2019 yılı yük taşıma performansının 2000-2019 yılı ortalamasına göre değişiminde,
boru hattı ve kara yolunda artış, deniz yolu ve demir yolunda ise azalma gerçekleşmiştir (Şekil
13). Özellikle 2005 yılından sonra boru hattı taşıma performansında büyük bir sıçrama
görülürken, kara yolu yük taşıma performansında düzgün ve sürekli bir artış eğilimi
gözlemlenmiştir (Şekil 14).
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Şekil 12.
Azerbaycan yük taşıma performanslarına göre taşıma türleri payları (boru hattı taşımaları
hariç)
66%

70%
60%
50%
40%
30%
19%
20%

12%

10%

3%

0%
Demir yolu

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Not. Azerbaycan yük taşıma performanslarına (milyon tkm) göre taşıma türleri payları (boru hattı taşımaları hariç),
%, 2019. (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020ç). Kaynak verilerinden
oluşturulmuştur.

Şekil 13.
Azerbaycan 2019 yılı yük taşıma performansının 2020-2019 ortalamasına göre değişimi
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Toplam

Demir yolu
2019

Deniz yolu

Kara yolu

Hava yolu

Boru hattı
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Not. Azerbaycan 2019 yılı yük taşıma performansının (milyon tkm) 2020-2019 ortalamasına göre değişimi. (The
State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020ç). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.
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Şekil 14.
Azerbaycan yük taşıma performansının 2000-2019 yılları arasında eğilimi
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60.000
50.000
40.000
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10.000
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Not. Azerbaycan yük taşıma performansının (milyon tkm) 2000-2019 yılları arasında eğilimi. (The State Statistical
Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020ç). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Azerbaycan Hava Yolu Taşımacılığı
Azerbaycan hava yolu taşımacılığı 2010 yılından itibaren 2019 yılına kadar, hem yolcu hem de
yük taşımalarında dikkat çeken bir gelişim göstermiş (Tablo 1), özellikle yolcu ve yük taşıma
performansları önceki dönemlere nazaran dikkat çeken bir artışı gerçekleştirmiştir (Şekil 15).
Bu durum, taşıma sayısı ve miktarının artmasından öte, taşıma mesafesinin uzamış olması ile
açıklanabilir.
Tablo 1.
Azerbaycan hava yolu taşıma göstergeleri
Azerbaycan hava yolu taşımaları

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Yolcu taşıma sayısı, bin yolcu
Yolcu taşıma performansı, milyon
ykm
Yük taşıma miktarı, bin ton
Yolcu taşıma performansı, milyon
tkm
Yüklerin ortalama taşıma mesafesi,
km
Yolcuların ortalama taşıma mesafesi,
km

1.017 1.394 1.599 1.664 1.788 1.818 1.980 2.359 2.399 2.704
1.613 2.106 2.476 2.579 2.918 3.338 3.549 5.601 5.199 4.750
40
51
82 126 125 129 160 173 208 183
139

224

357

443

481

582

683

738

919

947

3.475 4.392 4.354 3.516 3.848 4.512 4.269 4.266 4.418 5.175
1.586 1.511 1.548 1.550 1.632 1.836 1.792 2.374 2.167 1.757

Not. Azerbaycan hava yolu taşıma göstergeleri, 2010-2019. (The State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, 2020d). Kamusal alanda.
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Şekil 15.
Azerbaycan, 2019 yılı hava yolu taşıma verilerinin 2000-2019 yılları ortalamasına göre
değişimi
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Yolcu taşıma
sayısı,bin yolcu

Yolcu taşıma
performansı,
milyon ykm

Yük taşıma
miktarı, bin ton
2019

Yolcu taşıma Yüklerin ortalama
Yolcuların
performansı, taşıma mesafesi, ortalama taşıma
milyon tkm
km
mesafesi, km

2000-2019 ortalama

Not. Azerbaycan, 2019 yılı hava yolu taşıma verilerinin 2000-2019 yılları ortalamasına göre değişimi. (The State
Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2020d). Kaynak verilerinden oluşturulmuştur.

Azerbaycan Deniz Yolu Taşımacılığı
2010-2019 yılları arasındaki dönemde; Azerbaycan deniz yolu yük taşıma miktar ve
performansında önemli oranda azalma, yolcu taşımacılığında ise artış görülmektedir. Aynı
dönem içinde gemi sayısındaki azalmaya karşın ortalama taşıma mesafeleri artmıştır (Tablo 2)
Tablo 2.
Azerbaycan deniz yolu taşıma göstergeleri
2014 2015 2016 2017 2018 2019

20002019
ortalama

11.714 12.499 12.371 11.510 9.934 6.626 5.807 8.345 8.236 5.969

10.617

2010
Yük taşıma miktarı,
bin ton
Yük taşıma
performansı, milyon
tkm
Yolcu taşıma sayısı,
bin yolcu
Yolcu taşıma
performansı, milyon
ykm
Yüklerin ortalama
taşıma mesafesi, km

2011

2012

2013

4.859

5.187

5.062

4.632 4.124 2.937 3.002 4.418 4.576 3.351

12,0

17,3

17,1

13,7

14,7

8,5

19,6

17,1

15,7

22,2

15,0

4,5

6,8

6,4

4,8

5,2

3,4

9

7,8

6,8

9,5

6,1

414,8

415,0

409,1

402,5 415,1 443,3 516,9 529,4 555,6 561,4

503,4
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Bir yolcunun
ortalama taşıma
mesafesi, km
Gemi sayısı, birim
Gross kapasite, bin
ton
Yolcu kapasitesi,
koltuk sayısı

375,0

393,1

374,3

80

80

82

431,1

448,2

228,0

228,0

350,4 353,7 400,0 459,2 456,1 433,1 427,9
81

62

62

67

50

50

403,4

50

70

459,4

452,7 376,4 376,4 395,4 321,7 321,7 321,7

384,4

300,0

300,0 312,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0

711,8

Not. Azerbaycan deniz yolu taşıma göstergeleri. (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan,
2020e). Kamusal alanda.

Azerbaycan Demir Yolu Taşımacılığı
Azerbaycan demir yolu taşımacılığı, 2010 yılı ile 2019 yılları arasındaki dönemde; yolcu taşıma
miktarında, yolcu taşıma performansında, yük taşıma miktarında ve yük taşıma performansı
başta olmak üzere tüm değerlerde azalmış ve halen azalma eğilimi içindedir (Tablo 3). Bu
durum, demir yolu taşımacılığı için adeta “terk edilmiş” bir görüntü vermektedir.
Tablo 3.
Azerbaycan demir yolu taşıma göstergeleri
2010

2011

2012

2013

İşletilen
toplam hat
2.079 2.079 2.068 2.068
uzunluğu,
km
Yük taşıma
miktarı, bin 22.349 22.203 23.116 23.127
ton
Yük taşıma
performansı,
8.250 7.845 8.212 7.958
milyon tkm
Yolcu taşıma
sayısı, bin
4.803 3.451 2.668 2.508
yolcu
Yolcu taşıma
performansı,
917
660
591 609
milyon ykm
Yüklerin
ortalama
369,1 353,3 355,3 344,1
taşıma
mesafesi, km
Yolcunun
ortalama
190,9 191,2 221,5 242,8
ulaşım
mesafesi, km
Yük vagonu
18.062 17.971 17.885 17.875
sayısı, birim
Yolcu vagon
719
719
669
669
sayısı, birim
Konteyner
3.036 3.025 3.049 3.085
sayısı, birim

20002019
ortalama

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.066

2.068

2.071

2.132

2.133

2.140

2.101

21.795 17.090 15.479 14.558 13.954 15.222

20.594

7.371

6.210

5.192

4.633

4.492

5.152

7.407

2.517

1.883

1.978

2.490

2.841

3.850

4.150

612

495

448

467

466

544

694

338,2

363,4

335,4

318,2

321,9

338,5

358,5

243,1

262,9

226,5

187,6

164,0

141,3

177,1

17.860 18.240

9.879

9.499

7.623

7.156

18.055

669

669

214

213

211

218

619

3.104

3.094

1.092

598

598

389

5.139
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Not. Azerbaycan demir yolu taşıma göstergeleri. (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan,
2020f). Kamusal alanda.

Azerbaycan Kara Yolu Taşımacılığı
Azerbaycan kara yolu taşımacılığı; yolcu yaşıma sayısı ve performansı ile yük taşıma miktarı
ve performansında önemli bir artış göstermiş, söz konusu artış eğilimin 2019 yılında da devam
ettiği gözlemlenmiştir (Tablo 4).
Tablo 4.
Azerbaycan kara yolu taşıma verileri
2010
Yük taşıma
miktarı, bin
ton
Yük taşıma
performansı,
milyon tkm
Yolcu
taşıma
sayısı, bin
yolcu
Yolcu
taşıma
performansı,
milyon ykm
Yüklerin
ortalama
taşıma
mesafesi,
km
Bir
yolcunun
ortalama
ulaşım
mesafesi,
km

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20002019
ortalama

99.891 109.780 118.123 125.222 128.603 137.605 141.459 144.854 149.344 155.318

99.343

11.325

12.356

13.307

14.120

14.516

15.532

15.967

16.334

16.857

17.531

11.021

36.159

39.052

42.176

45.380

48.556

49.034

49.671

50.365

51.142

52.472

35.759

16.633

18.264

20.034

21.880

22.992

23.825

24.429

24.886

25.276

25.950

16.871

113,4

112,6

112,7

112,8

112,9

112,9

112,9

112,8

112,9

112,9

109,2

13,9

14,0

14,1

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

13,6

Not. Azerbaycan kara yolu taşıma verileri, 2010-2019 yılları. (The State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, 2020g). Kamusal alanda.

Azerbaycan Boru Hattı Taşımacılığı
Azerbaycan boru hattı taşımacılığı tüm taşıma göstergeleri açısından artış eğilimi içindedir
(Tablo 5).
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Tablo 5.
Azerbaycan boru hattı taşıma verileri

Boru hatları,
bin km
petrol
gaz
Taşıma
miktarı, bin
ton
petrol
gaz
Taşıma
performansı,
milyon tkm
petrol
gaz

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20002019
ortalama

5.499

6.526

6.370

5.710

5.402

5.355

5.431

5.376

5.438

5.453

5.121

1.673
3.826

1.673
4.853

1.677
4.693

1.531
4.179

1.527
3.875

1.526
3.829

1.522
3.909

1.523
3.853

1.523
3.915

1.523
3.930

1.464
3.657

66.441 62.870 61.092 62.211 65.832 65.146 63.685 62.281 62.152 62.347

49.848

53.966 49.419 47.238 47.819 50.082 49.895 48.258 46.350 45.241 42.538
12.475 13.451 13.854 14.392 15.750 15.251 15.427 15.931 16.911 19.809

38.600
11.249

76.390 69.018 66.427 67.278 70.606 71.020 69.351 69.026 69.564 65.881

47.541

72.263 65.128 62.426 62.818 65.597 66.016 64.334 63.763 63.770 58.911
4.127 3.890 4.001 4.460 5.009 5.004 5.017 5.263 5.794 6.970

44.255
3.286

Not. Azerbaycan boru hattı taşıma verileri, 2010-2019 yılları. (The State Statistical Committee of the Republic of
Azerbaijan, 2020ğ). Kamusal alanda.

Azerbaycan Lojistik Yapısı
Azerbaycan LPI değerlendirmelerinde 2,64 puan ile en yüksek dereceyi 2010 LPI döneminde
yakalamış ve bu puanla 155 ülke arasında 89. sırada yer edinmiştir. LPI parametrelerine göre
ortalama en yüksek puan “Zamanlama”, en düşük puan ise “Lojistik yetkinlik” ve “Gümrük”
parametrelerinde görülmektedir. Azerbaycan genel olarak 2010 yılından sonraki LPI
dönemlerinde sürekli olarak düşüş eğilimi göstermiştir (Tablo 6). Öte yandan tüm LPI
parametrelerin eğilimleri, tüm dönemlerde değişken ve istikrarsız bir seyir izlemişlerdir (Şekil
16 ve Şekil 17). Her ne kadar genel olarak Azerbaycan ulaşım altyapısı nispeten iyi durumda
ise de lojistik altyapısının önemli eksikleri olduğundan bahsedilebilir (Şekil 16). Bu sonuçlar
itibari ile Azerbaycan lojistik hizmetlerinin ve lojistik kalitesinin, önemli düzeyde gelişime
ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Ayrıca belirtilmelidir ki Azerbaycan, 2014 LPI döneminden
sonraki LPI dönemlerine (2016 ve 2018) katılım sağlamamıştır.
Tablo 6.
Azerbaycan LPI puanları
LPI
Puan

Uluslararası Lojistik
İzlenebilirlik Zamanlama
taşımalar yetkinlik

Dönem

LPI
Sıralama

2007
2010
2012
2014

111/150
89/155
116/155
125/160

2,29
2,64
2,48
2,45

2,23
2,14
1,92
2,57

2,00
2,23
2,42
2,71

2,50
3,05
2,43
2,57

2,00
2,48
2,14
2,14

2,38
2,65
2,75
2,14

2,62
3,15
3,23
2,57

Ortalama

2,47

2,22

2,34

2,64

2,19

2,48

2,89

Gümrük Altyapı

Not. Azerbaycan LPI puanları, 2007, 2010, 2012, 2014 dönemleri. (World Bank, 2021ç). Kamusal alanda.
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Şekil 16.
LPI dönemlerine göre Azerbaycan LPI puanları
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
2007

2010

2012

LPI Puan

Gümrük

Altyapı

Lojistik yetkinlik

İzlenebilirlik

Zamanlama

2014
Uluslararası taşımalar

Not. LPI dönemlerine göre Azerbaycan LPI puanları, 2007, 2010, 2012, 2014 dönemleri. (World Bank, 2021ç).
Kamusal alanda.

Şekil 17.
Azerbaycan LPI puanları karşılaştırılması
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Not. Azerbaycan LPI puanları karşılaştırılması, 2007, 2010, 2012, 2014 dönemleri. (World Bank, 2021ç). Kamusal
alanda.

Azerbaycan ile Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Merkez Asya bölgeleri LPI karşılaştırması
yapıldığında; Azerbaycan’ın her iki ülke/bölge grubuna ait LPI puanlarının altında oldukları
tespit edilmiştir. Öte yandan, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Merkez Asya bölgeleri LPI
değerlerinin birbirlerine yakın oldukları da ifade edilebilir (Şekil 18).

Şekil 18.
Azerbaycan ile Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Merkez Asya bölgeleri LPI karşılaştırması

Not. Azerbaycan ile Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Merkez Asya bölgeleri LPI karşılaştırması, 2014 dönemi.
(World Bank, 2021ç). Kamusal alanda.

Azerbaycan Ulaştırma ve Lojistik Yapısına İlişkin SWOT Analizi
SWOT analizi; dış (çevre) unsurlardan gelen fırsat ve tehditler ile iç yapıya ilişkin güçlü ve
zayıf yönlerin belirlenmesi ve bir durum matrisinin oluşturulmasından ibarettir (Ülgen ve
Mirze, 2007: 160). Araştırma bulgularına göre Azerbaycan ulaştırma ve lojistik yapısına ilişkin
SWOT analizine aşağıda yer verilmiştir.
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Fırsatlar:
Hazar Denizinde etkin bir taşıma üssü olması,
İki kıta arasında önemli bir ulaşım coğrafyasının merkezinde yer alması,
Küresel düzeyde önemli ulaştırma koridorlarının parçası olması,
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ulaşım koridorunun faaliyete geçmesi (böylece Azerbaycan’ın
doğrudan Avrupa kıtası bağlantısı sağlanmıştır),
Her iki kıta için bir lojistik merkez olabilme potansiyeline sahip olunması,
Önemli ulaştırma koridorlarının üyesi olması (TRACECA, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı,
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaştırma koridorları gibi),
İş birliği karşıtı komşularının haricindeki komşu ülkelerle, etkin ulaştırma iş birliklerinin
önemli fırsatlar sunabilme potansiyeli.

Tehditler:
Özellikle bazı komşu ülkeler ile ulaştırma ve lojistik iş birliği yapmasının güçlüğü (bu durum
hem ilgili komşuların hem de Azerbaycan’ın küresel ulaştırma entegrasyonunu
güçlendirmektedir),
Taşımacılıktan lojistiğe geçiş çağının yakalanamamış olması,
Son derece gelişmiş hizmetleri sunan küresel lojistik yetkinlik düzeyinin artması ve
Azerbaycan’ın bu gelişimin gerisinde kalması,
Uluslararası ulaştırma entegrasyonunun gelişime ihtiyaç duyması (konteyner taşıma, demir
yolu altyapısının standart dışı olması),
Demir yolu ulaşım altyapının yetersiz ve standart dışı olması nedeni ile uluslararası demir yolu
ulaşım entegrasyonunun kolaylıkla sağlanamaması.

Güçlü yönler:
Tüm taşıma türlerinin (demir yolu, deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve boru hattı) mevcut
olması,
Ulaştırma altyapısının iyi seviyede olması (küresel sıralamada 31. sırada),
Yaygın kara yolu ağının olması,
Yeterli seviyede demir yolu ağının olması,
Deniz yolu ulaşımının gelişmesi (özellikle uluslararası yük taşımalarda),
Ulaşım ve lojistik ile ilgili yeni yatırımların yapılması/tamamlanması.
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Zayıf yönler:
Demir yolu taşımacılığı payının sürekli azalması,
Kara yolu taşımacılığının, hem yolcu hem de yük taşımacılığında giderek daha fazla baskın
taşıma türü olması,
Kara yolu ve demir yolu altyapı kalitesinin eksikliği ve önemli düzeyde modernizasyon ihtiyacı,
Lojistik hizmet çeşitliliğinin, kalite ve yetkinliklerinin yetersizliği,
Multimodal taşıma ve taşıma sistemlerinin (intermodal, kombine) gelişmemesi,
Konteynerleşme gibi yüklerin üniteleştirilmesi düzeyinin düşük olması,
Küresel standartlarda bir lojistik merkezin oluşturulamaması,
Ulaştırma ve lojistik yapısının küresel seviyede rekabet edebilir derecede gelişimi için daha
fazla yatırım ve finans desteğinin gerekmesi.
Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan ulaştırma konvansiyonlarına yüksek düzeyde katılım
sağlanmalıdır.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Azerbaycan’ın altyapısı, Avrasya ülkeleri ve bir bütün olarak üst-orta gelirli ülkelere kıyasla
nispeten yüksek kalitededir. Altyapısı, havaalanı ve kara yolu bağlantısının dikkate değer
istisnaları dışında, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin altyapısının çoğu performans
göstergeleri ile denk veya üstünde yer almaktadır (Organisation for Economic Cooperation and
Development, 2021). Azerbaycan ulaşım altyapısı içinde hava yolu en iyi durumda, kara yolu,
deniz yolu (limanlar) ve demir yolu ise nispeten daha düşük seviyede kaliteye sahiptir
(International Monetary Fund, 2019: 53). Azerbaycan demir yolu genişliği 1520 mm olup
(United Nations Economic Commission for Europe, 2008) standart dışıdır (standart ölçü 1435
mm genişliktedir). Bu durum uluslararası demir yolu entegrasyonu için engelleyici bir unsur
olarak görülmektedir. Ayrıca demir yolu altyapısının önemli derecede revizyona ve
modernizasyona ihtiyaç duyduğu da ifade edilmelidir.
Azerbaycan yatırımlarının en yüksek paylarından birine sahip olan ulaştırma ve lojistik sektörü,
2019 yıl sonu itibari ile 20 proje ile toplam 1,46 milyar USD tutarında büyüklüğe sahiptir (Asian
Development Bank, 2020). Azerbaycan, büyük ölçekli altyapı yatırımları ile bölgedeki DoğuBatı ticareti için bir lojistik merkez olarak konumlanmaktadır. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun
ve Alat Limanı'nın tamamlanması, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nın
modernizasyonu önemli yatırımlar arasındadır (International Trade Administration, U.S.
Department of Commerce, 2020).
Azerbaycan yük ve yolcu taşıma performansları, 2009 yılı ile 2015 yılları arasındaki dönemde
demir yolu için azalmakta iken kara yolu için artış göstermiştir (United Nations Economic
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Commission for Europe, 2019b). Bu eğilim günümüze geçerliliğini korumaktadır. Genel olarak
demir yolunun sürekli olarak ve tüm göstergelerde azalmakta olduğu, kara yolunun ise artmakta
olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle multimodal taşıma ve lojistik açıdan son derece
sakıncalı görülmektedir, çünkü demir yolu ve su yolu ana taşıma türleri olup, sistemin ana
eksenini oluşturmaktadırlar.
Azerbaycan kamu ve ulaştırma yönetiminin; öncelikle multimodal, lojistik hizmet çeşitliliği ile
kalite düzeyi, uniteleşme (özellikle konteynerleşme), küresel ulaşım entegrasyonu, demir
yolunu daha etkin kullanma, kara yolunun payının olabildiğince azaltılması, yüksek
standartlarda lojistik merkezler oluşturması, demir yolu altyapısında modernizasyon ve standart
ölçülere geçilmesi gerekli görülmektedir. Bu durumda, Azerbaycan’ın ekonomik gelişimi ve
önemli bir ulaştırma ve lojistik konumunu elde etmesi mümkün olabilecektir. Bununla beraber,
mevcut ulaşım altyapı yatırımları, uluslararası ulaşım iş birlikleri ve koridorlara katılım yerinde
çabalar ve tercihler olarak görülmektedir. Azerbaycan’ın önemli oranda gelirini oluşturan yer
altı kaynaklarına alternatif olabilecek sektörlerden en önemlisinin ulaştırma ve lojistik
olabileceği düşünülmektedir. Azerbaycan, özellikle ulaştırma iş birliği yapabilmesinin güç
olduğu komşularına karşın, mevcut iş birliklerini deniz ve demir yolu üzerinden çok daha fazla
güçlendirmesi yararlı olabilecektir. Bununla beraber Hazar kıyısı ülkelerle ulaştırma
entegrasyonları yapmasının da önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu maksatla, Bakü-TiflisKars demir yolu hattının Hazar Denizi geçişi ile Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a
erişimini sağlayan bir ulaşım ağı oluşturulabilir. Söz konusu bu ulaşım ağı ile Azerbaycan başta
olmak üzere diğer ülkeler kıtasal bir ulaşım merkezleri durumuna gelebileceklerdir. Son iki
dönem (2016 ve 2018) LPI değerlendirmesine katılmayan Azerbaycan’ın, sonraki dönem LPI
değerlendirmelerinin tamamına istisnasız olarak katılmasının (veri paylaşılması) yararlı
olabileceği düşünülmektedir. Son olarak, yüksek standartlarda ulaştırma ve lojistik sektörünün
oluşturulabilmesi için altyapı kalitesinin tek başına yeterli olamayacağı, nitelikli ve yetkin insan
kaynağının da yüksek düzeyde belirleyici unsur olduğu belirtilmelidir.
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ÖZET
İnsan vücudunda oluşan kayıplar veya işlevini yerine getiremeyen hastalıklı biyolojik
yapılardan dolayı vücutta ortaya çıkan sorunlar için biyomedikal malzemeler geliştirilmiştir.
Bu biyomedikal malzemeler vücutta ortaya çıkan sorunları yerine getirileceği yapının
özelliklerini sağlayarak gidermektedir. Biyomedikal malzeme mekanik özelliklerinin yanı sıra
in vivo korozyon direnci de sağlamalı ve vücut dokusu ile reaksiyona girmemelidir.
Titanyumun yüksek dayanım/ağırlık oranına sahip olması yüksek elastiklik modülü ve
korozyona karşı oldukça dayanıklı olması sebebi ile birçok alanda uygulama alanı bulmuştur.
Ti alaşımları üstün mekanik özelliklere hafifliğe ve iyi korozyon dayanımına sahip olduğundan
implantlarda sıkça kullanılmaktadır. Titanyum yaygın olarak kullanılan metalik malzemelere
oranla daha üstün özellikler sergilemektedir.
Çeşitli titanyum alaşımlarının kopma dayanımı, 700-985 MPa arasındadır. Titanyum vücut ile
alerjik reaksiyonlar göstermemekte, bu yüzden biyouyumlu bir materyaldir ve bu
biyouyumluluğu pasif oksit tabakasına bağlıdır. Ti6Al4V (Ti64) ve Ti13Nb13Zr gibi alaşımlar,
osseointegrasyon oluşturur ve dokularla olduça uyumludur. Ti6Al4V alfa + beta alaşımıdır ve
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dental implantlarda kullanılan alaşımlar genellikle alfa + beta alaşımlarıdır. Elastikiyetleri
kemik dokusunun elastikiyetine diğer herhangi bir implant materyalinkinden daha yakındır.
Korozyon dayanımları yüksektir. Ti6Al4V alaşımı iyi mekanik özelliklerinden dolayı en çok
kullanılan titanyum alaşımlarından biridir. Bu Ti-esaslı alaşım, metalik biyomalzemeler
arasında yüksek mukavemete, iyi kırılma tokluğuna, düşük ısıl genleşmeye ve düşük elastik
modülüne sahiptir.
Bu gibi alaşımların üretimi, toz metalurjisi ile yapıldığında istenilen yoğunlukta malzeme
üretiminin yanı sıra düşük safsızlık sağlamaktadır. Toz metalurjisi, karmaşık şekle ve dereceli
mikro yapılara sahip bileşenlerin işlenmesine izin verir. Ayrıca biyomedikal implant ve
ortopedik parçaların imalat maliyetlerini düşürür. Toz metalurjisi ile üretim yapılırken
numunenin yoğunluğu da kontrol edilebilmektedir. Bu sayede istenilen özelliklere sahip
implant üretimi yapılabilmektedir.
İmplant malzeme olarak belirtilen üstün özellikleri ve vücut ile reaksiyon göstermemesi sebebi
ile Ti6Al4V alaşımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Ti6Al4V alaşımının toz
metalürjisi yöntemi ile preslenmesi, sinterlenmesi ve karakterizasyonu ile ilgili literatürdeki
çeşitli çalışmalar özetlenmiş, mikroyapı gelişimi ve mekanik özelliklerin incelemesi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Biyomedikal Malzeme, İmplant, Titanyum, Ti6Al4V, Toz Metalurjisi

ABSTRACT
Biomedical materials have been developed for problems that occur in the body due to losses in
the human body or diseased biological structures that cannot function. These biomedical
materials solve the problems that arise in the body by providing the properties of the structure
to be fulfilled. In addition to its mechanical properties, the biomedical material should provide
in vivo corrosion resistance and should not react with body tissue.

Titanium has found application areas in many areas due to its high strength / weight ratio, high
elasticity and resistance to corrosion. Ti alloys is used in implants as it has superior mechanical
properties, lightness and good corrosion resistance. Titanium exhibits superior properties
compared to commonly used metallic materials.

The tensile strength of various titanium alloys is between 700-985 MPa. Titanium does not
show allergic reactions with the body, so it is a biocompatible material. This biocompatibility
depends on the passive oxide layer. Alloys such as Ti6Al4V (Ti64) and Ti13Nb13Zr create
osseointegration and are very compatible with the tissues. Ti6Al4V is an alpha + beta alloy and
alloys used in dental implants are generally alpha + beta alloys. Their elasticity is closer to the
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elasticity of bone tissue than any other implant material. Corrosion resistance is high. Ti6Al4V
alloy is one of the most used titanium alloys due to its good mechanical properties. This Tibased alloy has high strength, good fracture toughness, low thermal expansion and low elastic
modulus among metallic biomaterials.

When the production of such alloys is made by powder metallurgy, low impurities are obtained
as well as the production of the desired density material. Powder metallurgy allows the work
handle of components with complex shapes and graduated microstructures. It also reduces the
manufacturing costs of biomedical implants and orthopedic parts. Material density can also be
controlled while producing with powder metallurgy. In this way, the desired implant can be
produced.

Ti6Al4V alloy is widely used because it has superior properties specified as an implant material
and does not react with the body. In this study, various studies in the literature on pressing,
sintering and characterization of Ti6Al4V alloy by powder metallurgy method were
summarized, microstructure development and mechanical properties were investigated.
Keywords: Biomedical Materials, Implant, Titanium, Ti6Al4V, Powder Metallurgy

GİRİŞ
Titanyum
Titanyum yer kabuğunda bulunan elementlerin %0.6’ sını oluşturan elementtir. 1789 da
William McGregor tarafından bulunmuştur. %98-99’ luk saf titanyum ilk olarak 1910 yılında
Hunter’ ın tarafından elde edilmiştir (Perihan OYAR 2015).
Titanyum bir geçiş elementidir, atom numarası 22’ dir ve atomik ağırlığı 47.88’ dir. ve
Periyodik tablonun IV A grubundadır ve yoğunluğu 4.51 g/cm3 ’tür. Titanyum da birçok
metalde olduğu gibi poliformik dönüşümler göstermektedir. Titanyum alaşımları alfa, alfa+beta
ve beta olmak üzere üç ana grupta toplanır. Alfa fazındaki titanyum oda sıcaklığında kararlıdır,
beta fazındaki titanyum ise yüksek sıcaklıklarda kararlıdır. Saf titanyum ve alaşımları düşük
sıcaklılarda hekzagonal yapıya sahiptirler ve alfa titanyum olarak isimlendirilirler (Perihan
OYAR 2015).
Titanyum 882.5 0C de (1625 0 F) yüksek mekanik dayanıklılığa ve iyi şekil verilebilirlik
özelliklerindeki hegzagonal alfa fazındayken, bu sıcaklığın üzerinde hacim merkezli kübik
yapıdaki beta fazına döner ve bu form soğuma sırasında da korunur. Beta formdan alfa forma
geçiş çok yavaş olmaktadır. Yalnızca çok düşük ısıda bu geçiş hızlanabilir. 882.5 0C’ de alfa
fazından beta fazına geçer ve bu fazda 1668 0C’ de eriyene kadar kalır. Alfa fazında titanyum,
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yumuşak ve şekil verilebilirdir. Beta fazında sert, dayanıklı ve şekil verilebilirliliği zordur
(Perihan OYAR 2015).
Titanyumdaki oksijen miktarının artışı, metalin akma dayanıklılığı ve sertliğini arttırır,
uzamayı azaltır. Az miktarda oksijen, demir veya vanadyumun metale eklenmesi, sertliği ve
direnci arttırmaktadır. Oksijen veya azotun katılması ile çekme direnci ve esneklik sınırı artar
(Perihan OYAR 2015).
Saf titanyumun çekme dayanıklılığı yaklaşık 250 MPa’ dır. Çeşitli titanyum alaşımlarının
kopma dayanıklılığı 700-985 MPa arasındadır. Germe/akma dayanıklılığı 550- 860 MPa
arasında değişmektedir. Saf titanyumun uzaması ise yaklaşık %50 dir.12 Saf titanyumun sertliği
160 VHN (Vickers), alaşım ve ısıl işleme tabi tutulmuş titanyumun sertliği 250-500 VHN
arasındadır. Saf titanyumun elastik modülü yaklaşık 15x106 psi, alaşım halindeki titanyumun
elastik modülü ise18x106 psi dir (Perihan OYAR 2015).
Titanyum ve alaşımları, yüksek mukavemet, korozyon direnci, yüksek sıcaklık dayanıklılığı,
hafiflik ve biyouyumluluk gibi yararlı özelliklerin bir kombinasyonunu sergiler. Titanyumun
bu özellikleri, tıp, otomotiv ve havacılık uygulamalarında birçok uygulama bulabilir (Dongguo
Lin vd. 2017).

Tİ6AL4V Alaşımı
1950’ lerde yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda test edilen 3000’ den fazla Ti alaşımı
arasında bir alfa + beta alaşımı olan Ti6Al4V alaşımı en başarılı olanı oldu. Bu alaşımın
başarısı özel uygulamalar için ayarlanabilen özellikler bakımından çok yönlü olmasından
kaynaklanmaktadır (L. Bolzoni vd. 2013; J. Chávez vd. 2017).
En yaygın olarak kullanılan Ti alaşımı olan Ti-6 alüminyum-4 Vanadyum (Ti6Al4V) alaşımı,
yüzeyde kısa zamanda çok ince bir oksit tabakası oluşturması sayesinde yüksek korozyon
direnci ve osseointegrasyonu nedeniyle dental ve ortopedik implantlarda başarıyla
kullanılmıştır (Wonki Jeong vd. 2020). Al ve V ilavesi, saf Ti ile aynı sertlik ve termal
özelliklere sahip önemli ölçüde daha yüksek mukavemete neden olur (Dongguo Lin vd. 2017;
M. M. COSTA vd. 2019).
Oksit tabakasının herhangi bir kalıcı bozulması, implant malzemesini aşınmaya ve yığın olarak
aşınmaya bağlı korozyona oldukça yatkın hale getirir. Malzeme doğrudan vücut sıvılarındaki
agresif iyonlara maruz kalır. Bir diğer önemli endişe, titanyum bazlı implantların zayıf aşınma
direncidir. Tribokorozyon olarak adlandırılan birleşik aşınma ve korozyon etkisi, implant
bölgesi yakınında metal iyonlarının / kalıntıların salınmasına yol açar. Bu durum, sonunda
osteolize, implantın gevşemesine ve implant başarısızlığına neden olan bir dizi immünojen ve
sinyal molekülü aktive eder. Bu nedenle, Ti64'ün yüzeyle ilgili özelliklerinde iyileştirme son
derece önemlidir (Revathi A vd. 2019).

Page 125

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Ti6Al4V alaşımı (Ti64), mükemmel korozyon direnci, düşük yoğunluğu, yüksek sertliği ve
biyouyumluluğu nedeniyle havacılık, biyomedikal, otomobil, denizcilik, nükleer ve petrol
endüstrilerinde saat parçaları, ve spor malzemeleri gibi uygulamalar için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca, Ti alaşımlarının düşük sertlik ve nispeten yüksek sürtünme
katsayısına sahip olduğu iyi bilinmektedir. Bu, zayıf aşınma direnci ile sonuçlanır. Buna ek
olarak, nispeten yüksek fiyatları ve üretim maliyetleri Ti alaşımlarının kullanımını sınırlar (J.
Chávez vd. 2017; Q. Yan vd. 2020; H. Ö. Gülsoy vd. 2014; Bing Liu vd. 2017).
Dental implantlarda kullanılan alaşımlar, genellikle alfa-beta karışımlarıdır. Dental implant
materyali için gereken fiziksel ve kimyasal özellikleri ısı ile muamele edildikten sonra
kazanırlar. Elastikiyetleri kemik dokusunun elastikliğine diğer herhangi bir Ti alaşımı implant
materyalinkinden daha yakındır. Bu sayede daha iyi stres dağılımı sağlarlar (Perihan OYAR
2015).
En yaygın olarak kullanılan titanyum alaşımı, >1000MPa ortalama nihai gerilme
mukavemetine, > 900MPa ortalama akma dayanımına ve > 350 HV ortalama sertliğe sahip 110
GPa elastik modülüne sahip Ti-6Al-4V (Ti64) 'tür. Ti64 biyoinerttir ve saf titanyum ile
karşılaştırıldığında (α + β) mikro yapı nedeniyle daha yüksek yorulma direnci sergiler (J.D.
Avila vd. 2018).

Ti6Al4V ile ilgili bir sorun, insan vücuduna vanadyum (V) iyonları ve alüminyum (Al) iyonları
da salabilir. Bu iyonların her ikisinin de insanlar üzerinde nörotoksik etkiler yarattığı
belgelenmiştir ve Alzheimer hastalığı, nöropati ve osteomalazi ile ilişkili olabilir. Bununla
birlikte, şu anda kullanımda olan milyonlarca Ti6Al4V implant arasında, V iyon salınımına
bağlı toksisite, literatürde nadiren bildirilmektedir (J.D. Avila vd. 2018).
İnsan vücuduna kemik dokusu ile yerleştirildiğinde, metalik özelliklerinden dolayı kemiklerle
zayıf bağlanma olasılığı vardır ve implantasyondan sonra düşmeye neden olur. Aynı zamanda
insan kemiğinden (4 ~ 30 GPa) çok daha yüksek bir elastik modül (~ 110 GPa) sergiler. Alaşım
ve çevresindeki kemik arasındaki bu büyük modülüs uyumsuzluğu, genellikle gerilmeye karşı
koruma sağlar ve kemiğin rezorpsiyonuna neden olarak implantın gevşemesine neden olur. 10
ila 15 yıl sonra bu implantların çevresinde yaygın olarak kemik erimesi meydana gelir (F.
Bartolomeu vd. 2020). Bu nedenle, kemik replasmanının biyomalzemelerini hazırlamak için,
modülün bu uyumsuzluğunu en aza indirmek arzu edilir. Yukarıdaki eksikliklerin üstesinden
gelmek için en umut verici yöntemlerden biri, hem Ti6Al4V hem de hidroksiapatit (Ca10 (PO4)
6 (OH) 2, HA) gibi biyolojik bileşenlerden oluşan biyokompozitlerin hazırlanmasıdır (Qian
Peng vd. 2020).
İmplantın biyouyumluluğunu arttırmak kemik ile olan modül uyumsuzluğunu gidermek için
implantın özelliklerini kemiğe daha yakın hale getirmek gerekmektedir. Bunun için implantın
yüzeyinde bazı iyileştirmeler yapmak ve modülünü kemiğinkine yakın hale getirilmek gerekir.
Üretilen implantın gözenekli üretilmesi ile modül uyumsuzluğu giderilebilmektedir ayrıca
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yüzeyine hidroksiapatit gibi kaplamalar yapılarak daha iyi özelliklere sahip bir biyokompozit
elde edilebilmektedir. Bu kaplama Ti6Al4V implantın yüzeyindeki oksit tabakasının
tribokorozyon olarak adlandırılan birleşik aşınma ve korozyon etkisinden dolayı bozulması
sonucu vücut sıvılarındaki agresif iyonlara maruz kalmasını ve vücuda iyon salınmasını
engeller.
Ti6Al4V bununla birlikte, diğer Ti alaşımları gibi, bu malzeme de implant-doku
osseointegrasyon süresini azaltmak ve ardından daha kısa iyileşme süresini desteklemek için
gerekli hiçbir biyoaktivite sunmaz (M. M. COSTA vd. 2019).
HA, kemik yapısının doğal bir bileşeni olduğu için, biyomimetik implant Ti64 / HA
kompozitleri ve gelişmiş osteoblast gibi biyolojik aktiviteyi teşvik etmek için işlevselleştirilmiş
Ti64 yüzeyler üzerindeki HA kaplamaları dahil olmak üzere bir dizi biyomedikal uygulama
için büyük ilgi görmüştür.
Canlı bir vücutta kullanıldığında, kimyasal bağlanma ile kemik dokusunu sıkı bir şekilde
bağlama potansiyeline sahiptir. Az miktarda HA'nın alaşımla birleştirilmesiyle, kompozitin
elastik modülü de etkili bir şekilde düşürülebilir. HA'nın eksik mekanik özellikleri, örneğin
düşük basınç dayanımı nedeniyle genellikle tek başına kullanılması amaçlanmadığı
belirtilmelidir. Örneğin, insan kortikal kemiğinin basınç dayanımı yaklaşık 20 ~ 193 MPa'dır.
Bu gerçeğin ışığında, kemikle temas eden implantlar olarak potansiyel biyokompozitlerin
basınç dayanımı mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır (genellikle > 200 MPa) (Qian Peng
vd. 2020).

YÖNTEM
Toz Metalurjisi
Toz metalürjisi, metal tozlarının belirli oranda karıştırılarak, oda sıcaklığında hassas kalıplarda
istenilen teknik değerlere uygun basınçlarda sıkıştırılması ve sonrasında kontrollü atmosfer
şartlarında sinterlenmesi ile parça üretme yöntemidir.
Toz metalurjisi, toz üretimi, harmanlama ve karıştırma, presleme, sinterleme ve isteğe bağlı
tekrar presleme ve sinterlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.
Toz metalurjisi, karmaşık şekle ve dereceli mikro yapılara sahip bileşenlerin işlenmesine izin
verir. Ayrıca biyomedikal implant ve ortopedik parçaların imalat maliyetlerini düşürür. Katı hal
sinterleme, geleneksel toz metalurjisinin en önemli adımıdır. Ana bileşenin erime noktasının
altındaki sıcaklıklarda herhangi bir erimiş katkı maddesi olmaksızın toz halindeki bir
malzemeyi konsolide eden bir ısıl işlemdir. Parçacıklar arasında bağ oluşturarak bileşenin
mukavemetini arttırır (J. Chávez vd. 2017).
Titanyum ve alaşımları esas olarak döküm, dövme veya haddeleme gibi geleneksel metalurji
prosesleri ile üretilse de, bunlar aynı zamanda toz metalurjisi (PM) teknikleri için de
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düşünülmüştür. Bunun nedeni, PM tekniklerinin üretim maliyetlerinde düşüşe izin veren işleme
yöntemleridir, çünkü hammaddenin yaklaşık % 90'ı kullanılır ve final şekilli veya finale yakın
şekilli teknikler olan makineyle işlemeyi önleme veya sınırlama olasılığı vardır (L. Bolzoni vd.
2013).
Toz Metalurjisinin Avantajları
•

Yüksek üretim hızları, düşük malzeme firesi

•

Düşük maliyet

•

Bitmiş parçada arzulanan hassas toleransı yakalama

•

Karmaşık şekilli parçaların imalatı

•

Yüksek yoğunluğa sahip parça üretimi

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ti üretimindeki son gelişmeler, esas olarak, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli tozların
üretimine yönelik olup, havacılık endüstrisi için metal bileşenlerin üretimi için toz
metalurjisinin kullanımını mümkün kılmaktadır (S.A. Tsipas vd. 2014).
Öte yandan hızlı üretim, tasarım odaklı bir üretim süreci olduğundan, çeşitli karmaşık
geometrilere ve minimum malzeme israfına sahip implant parçalarının tek bir işlemde
üretilmesini sağlar. Hızlı imalatla, kalıplar veya özel aletler geliştirmek için gereken zaman ve
maliyet ortadan kaldırılabilir, bu da onu uygun maliyetli ve zaman kazandıran bir teknik haline
getirir (Revathi A vd. 2019).
Geleneksel PM işleminde, PM Ti parçaları, harmanlanmış elementel (BE) tozların
karıştırılması, preslenmesi ve vakumla sinterlenmesi yoluyla üretilir . Bununla birlikte, PM Ti
alaşımlarının geniş uygulama alanı, oda sıcaklığındaki düşük mekanik özellikleriyle sınırlıdır.
PM Ti alaşımlarının özelliklerini iyileştirmek için birçok girişimde bulunulmuştur. Eşit kanallı
açısal presleme (ECAP), hidrojen sinterleme ve faz dönüşümünün (HSPT) ve sıcak izostatik
preslemenin (HIP), ürünlerin nispi yoğunluğu, böylece daha iyi mekanik özellikler elde edilir
(Boxin Lu vd. 2020; Y. Lu vd. 2019).

Titanyumun toz metalurjisi ile ilgili olarak, genel olarak, alaşım elementlerinin eklenme
şeklinin bir fonksiyonu olarak iki yaklaşım vardır. Ön alaşımlı (PA) tozlar söz konusu
olduğunda, her bir toz partikülü halihazırda nihai bileşime sahipken, harmanlanmış elemental
(BE) yaklaşımında, elemental titanyum tozu alaşım elementleri tozlarıyla karıştırılır. Bu son
durumda, nihai bileşimi ayarlamak için özel olarak tasarlanabilen ana alaşım tozları aracılığıyla
alaşım elementlerinin eklenmesi olasılığı da mevcuttur. Her iki yaklaşımın da başlangıç
tozlarının doğası ile ilişkili teknolojik avantajları ve dezavantajları vardır, ancak tanımlanmış
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olan ana alaşım ekleme yaklaşımı, istenen bileşime sahip titanyum alaşımları elde etmenin en
ucuz yoludur. Titanyumun PM'si üzerinde yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu Ti-6Al-4V
alaşımına odaklanmış ve 1980'li yıllarda sünger titanyum tozlarından başlayarak yapılmıştır (L.
Bolzoni vd. 2013).
Geleneksel toz metalurjisinde, ön alaşımlı (PA) veya harmanlanmış elementel (BE) Ti64
tozları, Ti64 alaşım parçalarını üretmek için kullanılan iki ana Ti64 tozu türüdür. PA Ti64
tozunun küresel şekli ile karşılaştırıldığında, BE Ti64 tozu genellikle düzensiz bir şekle ve tek
tip olmayan bir boyut dağılımına sahiptir. BE Ti64 tozu ile yapılan ürünler daha düşük mekanik
özellikler sergiler, ancak PA Ti64'ten daha uygun maliyetli olduğu düşünülmektedir (Dongguo
Lin vd. 2017).

Ti6Al4V’ nin Toz Metalurjisinde Toz Şeklinin Etkisi
Geniş dağılıma sahip küresel parçacıklar genellikle daha yüksek paketleme yoğunluğu sergiler,
bu da daha yüksek bir kritik katı yüklemesi ve gelişmiş mekanik özellikler ile sonuçlanır
(Dongguo Lin vd. 2017).
Küresel Ti64'ün sinterlenmiş yoğunluğunun teorik olarak % 99,3 olduğunu, düzensiz şekilli
Ti64 tozunun ise teorik yoğunluğun yalnızca % 97,9'una sinterlenebildiğini bildirdi. Bununla
birlikte, düzensiz parçacıklar daha uygun maliyetli ve daha yüksek parçacıklar arası sürtünme
nedeniyle sinterlenmiş ürünlerin nihai şeklinin tutulmasını iyileştirdikleri bildirilmiştir
(Dongguo Lin vd. 2017).

Ti6Al4V Ön Alaşımlı ve Master Alaşımlı Numunelere Farklı Sinterleme Sıcalık Ve
Sürelerinin Etkileri
L. Bolzoni vd. Ti64-(PA) ön alaşımlı tozunun dikdörtgen şekilli üç noktalı bükme testi
numunelerini birleştirmek için uygulanan sıkıştırma basıncı, delaminasyonu önlemek için 400
MPa seçmiştir. Bunun nedeni, alaşım elementlerinin halihazırda titanyum matris içinde
çözülmüş olması nedeniyle, önceden alaşımlı tozun çok daha sert ve preslenmesinin zor
olmasıdır. Sıkıştırma basıncı, daha yumuşak olan ve şekillendirme araçlarının önemli ölçüde
daha az aşınmasına yol açan Ti64-MA tozu için PM endüstrisinde kullanılan tipik bir değer
olan 700 MPa seçerek preslemiştir.
Alaşımların sinterleme sırasındaki davranışını ve nispi yoğunluk değerlerini daha iyi anlamak
için ham yoğunluğu, hacim değişimini ve yoğunlaştırmayı bilmek önemlidir.
1250 C ile 1350 C arasında değişen sinterleme sıcaklığının etkisinin incelenmesi, 2 saat ve 4
saat olmak üzere iki bekleme süresi kullanılarak gerçekleştirildi. Sinterlenen numuneler, nispi
yoğunluk açısından karakterize edildi. Ham yoğunluk ortalama değerleri, farklı sıkıştırma
basıncı nedeniyle Ti64-PA için (400 MPa'da şekillendirilmiş) % 72.13 ± 0.50 ve Ti64-MA için
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(700 MPa'da şekillendirilmiş)% 85.85 ± 0.22'dir. Numunelerin yoğunlaşması sinterleme
sıcaklığı ve süresi ile artar ve bir kez daha Ti64-PA tozu için elde edilen değerler (ortalama%
74) Ti64-MA tozuna kıyasla (ortalama% 59) çok daha yüksektir. Bu, daha düşük bir ham
yoğunluk ve daha yüksek bir yoğunlaştırma ile sonuçlanan sıkıştırma basıncının başka bir
doğrudan sonucudur (L. Bolzoni vd. 2013).
Ti64-PA ve Ti64-MA örneklerinin bağıl yoğunluk verilerinden bağıl yoğunluğun sinterleme
sıcaklığı ile arttığı ve tozdan bağımsız olarak daha uzun işlem süresi için her zaman biraz daha
yüksek olduğu şekil 1’ de görülebilir. Genel olarak, sinterleme sıcaklığının 1250 ° C'den 1300
° C'ye yükseltilmesi, daha yüksek nispi yoğunluğa ulaşmak için 1300 ° C'den 1350 ° C'ye göre
daha etkili görünmektedir. Bekleme süresinin 2 saatten 4 saate ikiye katlanmasıyla ilgili olarak,
sinterleme sıcaklığının artmasıyla faydasının azaldığı görülmektedir. Ti64-PA ve Ti64-MA
örneklerinde elde edilen nihai bağıl yoğunluk değerlerini karşılaştırarak, genellikle Ti64-MA
örneklerinin Ti64-PA örneklerinden daha yüksek bağıl yoğunluğa ulaştığı, ancak 1350'de
sinterlenen örnekler hariç olduğu açıktır (L. Bolzoni vd. 2013).

Şekil 1. Ön alaşımlı (PA) Ti64 ve master alaşımlı (MA) Ti64’ ün farklı sıcaklık ve sürelerde sinterleme sonucu
bağıl yoğunluk değerleri

1250 C'de 2 saat veya 4 saat sinterlenmiş Ti64-PA dışında, Ti – 6Al– 4V alaşım için bağıl
yoğunluk değerleri, elemental ile harmanlanmış temel titanyum sünger tozları kullanan diğer
yazarlar tarafından elde edilene benzer şekilde % 95 ile% 96 arasında değişir.

Mikroyapısal analiz, mikro yapının gelişimini ve gözenekliliğin gelişimini incelemek için
gerçekleştirildi ve her iki malzemenin temsili mikrografları Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil
2’ de gösterilen mikro yapı analizinin sonuçları, Ti – 6Al – 4V titanyum alaşımı alfa taneleri ve
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beta alanının yukarısından yavaş soğuyan a + b titanyum alaşımına özgü a + b lamelleridir.
Hem Ti64-PA hem de Ti64-MA numuneleri için, alfa tanesinin boyutunun hem sinterleme
süresinin hem de işlem süresinin artması ile büyüdüğü, buna karşın a + b lamellerinin daha ince
ve uzadığı fark edilebilir. Toz üretim yolunu karşılaştırırken, Ti64-PA numunelerinin mikro
yapı bileşenleri normalde Ti64-MA numunelerinden daha küçüktür (L. Bolzoni vd. 2013).

Şekil 2. Ön alaşımlı (PA) ve master alaşımlı (MA) numunelerinin farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlemesi
sonucu mikroyapı görüntüleri

Ti64-PA'nın daha ince mikro yapısının nedeni, başlangıç tozunun daha küçük partikül boyutu
ile yoğunlaştırma için harcanan daha büyük termal enerjinin birleşimidir.
Mikroyapıda gösterilen sonuçlardan, elde edilen bağıl yoğunluk değerleriyle, gözenekliliğin
esas olarak küresel, izole olduğu ve sinterleme sıcaklığının artması ve işlem süresinin iki katına
çıkması ile toplam miktarın azaldığı da görülebilir.
Ti64-PA'nın sinterlenmiş numunelerinde tablo 1’ de görülebileceği gibi bulunan oksijen
yüzdesi, bekleme süresinden bağımsız olarak 1250 C ve 1300 C için ağırlıkça % 0.60'da
neredeyse sabit kalır ve sırasıyla 2 saat veya 4 saat sinterleme süresi için 1350 ° C‘de önemli
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ölçüde ağırlıkça % 0.75 veya ağırlıkça % 0.83'e yükselir. Öte yandan, Ti64-MA'nın oksijen
içeriği, sinterleme sıcaklığı ile her zaman artar, 1300 C-2 saat, bu 1250 C-2 saate eşittir, ancak
özellikle Ti64-PA'ya kıyasla daha düşük değerlere ulaşır. Devam edersek, başlangıç tozlarının
içeriğine göre sırasıyla Ti64-PA ve Ti64-MA için her zaman en az ağırlıkça% 0.20 ve
ağırlıkça% 0.12 oksijen toplanması vardır (L. Bolzoni vd. 2013).
Tablo 1. Ön alaşımlı (PA) ve master alaşımlı (MA) numunelerinin farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlemesi
sonucu kimyasal analiz, ısıl iletkenlik ve elektriksel dirençleri

Bu kontaminasyon, tozun işlenmesinden, ham numunelerde hapsolmuş havadan veya tozların
farklı yüzey alanlarından kaynaklanabilir. Azot içeriği ile ilgili olarak, Tablo 1’ de not
edilebileceği gibi, bu ara elementin sıcaklık veya işlem süresiyle o kadar büyük bir varyasyonu
yoktur, çünkü elde edilen değerler benzerdir ve yaklaşık % 0.02 wt. Tozun başlangıç içeriğiyle
ilgili olarak bir miktar nitrojen toplanmış olsa bile, bu elementin nihai miktarı uluslararası
standartlarda belirtilen sınırın oldukça altındadır (ağırlıkça% 0,05) (L. Bolzoni vd. 2013).
Şekil 3’de görülebileceği gibi, PM Ti – 6Al – 4V sertliği sinterleme sıcaklığı ve işlem süresi ile
daha yüksek sıcaklıkta ve daha uzun süre maksimum değerlere ulaşır. Özellikle, Ti64-PA
alaşımı durumunda, sinterleme sıcaklığındaki artış, daha yüksek sertliğe ulaşmak için işlem
süresinin 2 saatten 4 saate çıkmasından daha faydalı görünmektedir.Tersine, Ti64-MA
numuneleri durumunda, bekleme süresinin artışı, sıcaklığın artmasından biraz daha etkilidir.
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Şekil 3. Ön alaşımlı (PA) ve master alaşımlı (MA) numunelerinin farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlemesi sonucu
sertliğin değişimi

Bağıl yoğunluk verilerine dayanarak beklenebileceği gibi, Ti64-MA numuneleri, mikroyapıda
bulunan daha düşük kalıntı gözeneklilik miktarı nedeniyle Ti64-PA numunelerine göre daha
yüksek değerlere ulaşır. Bununla birlikte, fark o kadar belirgin değildir. Tİ6Al4V numunelerin
sertliği, sertliği 321HV olan tavlanmış haldeki işlenmiş Ti6Al4V alaşımı ile karşılaştırıldığında
hem ön alaşımlı hem master alaşımlı numuneler (1250 oC de sinterlenen Tİ64-PA haricinde)
oldukça serttir (L. Bolzoni vd. 2013).
Üç nokta eğme testinde PA ve MA Ti6Al4V numunelerden en yüksek mekanik değerlere sahip
olanlar şekil 4’de görüldüğü gibi 1250 oC -4 saat sinterlenmiş numunelerdir. MA Ti6Al4V
numunelerin mukavemeti daha yüksek bağıl yoğunluğa sahip olduğundan dolayı PA
numunelerden daha yüksektir. MA numuneler daha yüksek yüklere dayanmakta ve daha
yüksek uzama göstermektedir.

Şekil 4. Ön alaşımlı (PA) ve master alaşımlı (MA) numunelerinin farklı sıcaklık ve sürelerde sinterlemesi sonucu
yük/uzama grafiği

TARTIŞMA VE SONUÇ
Titanyum ve alaşımları, yüksek mukavemet, korozyon direnci, yüksek sıcaklık dayanıklılığı,
hafiflik ve biyouyumluluk gibi yararlı özelliklerin bir kombinasyonunu sergiler. Titanyumun
bu özellikleri, tıp, otomotiv ve havacılık uygulamalarında birçok uygulama bulabilir.

En yaygın olarak kullanılan Ti alaşımı olan Ti-6 alüminyum-4 Vanadyum (Ti6Al4V) alaşımı,
mükemmel korozyon direnci, düşük yoğunluğu, yüksek sertliği ve biyouyumluluğu nedeniyle
havacılık, biyomedikal, otomobil, denizcilik, nükleer ve petrol endüstrilerinde saat parçaları,
ve spor malzemeleri gibi uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Yüzeyde kısa zamanda çok ince bir oksit tabakası oluşturması sayesinde yüksek korozyon
direnci ve osseointegrasyonu nedeniyle dental ve ortopedik implantlarda başarıyla
kullanılmaktadır.
Oksit tabakasının herhangi bir kalıcı bozulması, implant malzemesini aşınmaya ve yığın olarak
aşınmaya bağlı korozyona oldukça yatkın hale getirir. Malzeme doğrudan vücut sıvılarındaki
agresif iyonlara maruz kalır. Bir diğer önemli endişe, titanyum bazlı implantların zayıf aşınma
direncidir. Tribokorozyon olarak adlandırılan birleşik aşınma ve korozyon etkisi, implant
bölgesi yakınında metal iyonlarının / kalıntıların salınmasına yol açar. Bu durum, sonunda
osteolize, implantın gevşemesine ve implant başarısızlığına neden olan bir dizi immünojen ve
sinyal molekülü aktive eder. Bu nedenle, Ti64'ün yüzeyle ilgili özelliklerinde iyileştirme son
derece önemlidir.
Ti6Al4V ile ilgili bir sorun, insan vücuduna vanadyum (V) iyonları ve alüminyum (Al) iyonları
da salabilir. Bu iyonların her ikisinin de insanlar üzerinde nörotoksik etkiler yarattığı
belgelenmiştir ve Alzheimer hastalığı, nöropati ve osteomalazi ile ilişkili olabilir.
İnsan vücuduna kemik dokusu ile yerleştirildiğinde, metalik özelliklerinden dolayı kemiklerle
zayıf bağlanma olasılığı vardır ve implantasyondan sonra düşmeye neden olur. Aynı zamanda
insan kemiğinden (4 ~ 30 GPa) çok daha yüksek bir elastik modül (~ 110 GPa) sergiler. Alaşım
ve çevresindeki kemik arasındaki bu büyük modülüs uyumsuzluğu, genellikle gerilmeye karşı
koruma sağlar ve kemiğin rezorpsiyonuna neden olarak implantın gevşemesine neden olur. 10
ila 15 yıl sonra bu implantların çevresinde yaygın olarak kemik erimesi meydana gelir
Ti6Al4V bununla birlikte, diğer Ti alaşımları gibi, bu malzeme de implant-doku
osseointegrasyon süresini azaltmak ve ardından daha kısa iyileşme süresini desteklemek için
gerekli hiçbir biyoaktivite sunmaz.
İmplantın biyouyumluluğunu arttırmak kemik ile olan modül uyumsuzluğunu gidermek için
implantın özelliklerini kemiğe daha yakın hale getirmek gerekmektedir. Bunun için implantın
yüzeyinde bazı iyileştirmeler yapmak ve modülünü kemiğinkine yakın hale getirilmek gerekir.
Üretilen implantın gözenekli üretilmesi ile modül uyumsuzluğu giderilebilmektedir ayrıca
yüzeyine hidroksiapatit gibi kaplamalar yapılarak daha iyi özelliklere sahip bir biyokompozit
elde edilebilmektedir. Bu kaplama Ti6Al4V implantın yüzeyindeki oksit tabakasının
tribokorozyon olarak adlandırılan birleşik aşınma ve korozyon etkisinden dolayı bozulması
sonucu vücut sıvılarındaki agresif iyonlara maruz kalmasını ve vücuda iyon salınmasını
engeller.
HA, kemik yapısının doğal bir bileşeni olduğu için, biyomimetik implant Ti64 / HA
kompozitleri ve gelişmiş osteoblast gibi biyolojik aktiviteyi teşvik etmek için işlevselleştirilmiş
Ti64 yüzeyler üzerindeki HA kaplamaları dahil olmak üzere bir dizi biyomedikal uygulama
için büyük ilgi görmüştür.
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Canlı bir vücutta kullanıldığında, kimyasal bağlanma ile kemik dokusunu sıkı bir şekilde
bağlama potansiyeline sahiptir. Az miktarda HA'nın alaşımla birleştirilmesiyle, kompozitin
elastik modülü de etkili bir şekilde düşürülebilir.
Titanyum ve alaşımları esas olarak döküm, dövme veya haddeleme gibi geleneksel metalurji
prosesleri ile üretilse de, bunlar aynı zamanda toz metalurjisi (PM) teknikleri için de
düşünülmüştür. Bunun nedeni, PM tekniklerinin düşük maliyet, bitmiş parçada arzulanan
hassas toleransı yakalama, karmaşık şekilli parçaların imalatı ve yüksek yoğunluğa sahip parça
üretimi avantajlarına sahip olmasıdır.
Ti64-PA ve Ti64-MA örneklerinin bağıl yoğunluk verilerinden bağıl yoğunluğun sinterleme
sıcaklığı ile arttığı ve tozdan bağımsız olarak daha uzun işlem süresi için her zaman biraz daha
yüksek olduğu anlaşılmıştır. Genel olarak, sinterleme sıcaklığının 1250 ° C' den 1300 ° C'ye
yükseltilmesi, daha yüksek nispi yoğunluğa ulaşmak için 1300 ° C' den 1350 ° C' ye göre daha
etkili görünmektedir. Bekleme süresinin 2 saatten 4 saate ikiye katlanmasıyla ilgili olarak,
sinterleme sıcaklığının artmasıyla faydasının azaldığı görülmektedir. Ti64-PA ve Ti64-MA
örneklerinde elde edilen nihai bağıl yoğunluk değerlerini karşılaştırarak, genellikle Ti64-MA
örneklerinin Ti64-PA örneklerinden daha yüksek bağıl yoğunluğa ulaştığı, ancak 1350'de
sinterlenen örnekler hariç olduğu açıktır.
Hem Ti64-PA hem de Ti64-MA numunelerde alfa taneleri boyutu sinterleme sıcaklık ve
süresinin artması ile büyüdüğü anlaşılmıştır. Alfa + beta lamelleri incelip uzamaktadır. Ön
alaşımlı numunelerin daha ince mikroyapıya sahip olması, başlangıç tozunun daha küçük
boyutu ve yoğunlaşma için harcanan daha büyük termal enerjiden kaynaklanmaktadır.
Sinterleme sıcaklığının ve süresinin artması ile birlikte gözeneklilik miktarı azalmaktadır.
Ti64-PA'nın sinterlenmiş numunelerinde bulunan oksijen yüzdesi, bekleme süresinden
bağımsız olarak 1250 C ve 1300 C için ağırlıkça % 0.60'da neredeyse sabit kalır ve sırasıyla 2
saat veya 4 saat sinterleme süresi için 1350 ° C‘de önemli ölçüde ağırlıkça % 0.75 veya ağırlıkça
% 0.83'e yükselir. Öte yandan, Ti64-MA'nın oksijen içeriği, sinterleme sıcaklığı ile her zaman
artar, 1300 C-2 saat, bu 1250 C-2 saate eşittir, ancak özellikle Ti64-PA'ya kıyasla daha düşük
değerlere ulaşır. Bu kontaminasyon, tozun işlenmesinden, ham numunelerde hapsolmuş
havadan veya tozların farklı yüzey alanlarından kaynaklanabilir. Azot değerleri ise benzerdirbir
miktar nitrojen toplanmış olsa bile bu uluslarası standartlarda belirtilen değerin altındadır.
PM Ti – 6Al – 4V sertliği sinterleme sıcaklığı ve işlem süresi ile daha yüksek sıcaklıkta ve daha
uzun süre maksimum değerlere ulaşır. Özellikle, Ti64-PA alaşımı durumunda, sinterleme
sıcaklığındaki artış, daha yüksek sertliğe ulaşmak için işlem süresinin 2 saatten 4 saate
çıkmasından daha faydalı görünmektedir.Tersine, Ti64-MA numuneleri durumunda, bekleme
süresinin artışı, sıcaklığın artmasından biraz daha etkilidir.
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Bağıl yoğunluk verilerine dayanarak beklenebileceği gibi, Ti64-MA numuneleri, mikroyapıda
bulunan daha düşük kalıntı gözeneklilik miktarı nedeniyle Ti64-PA numunelerine göre daha
yüksek değerlere ulaşır. Bununla birlikte, fark o kadar belirgin değildir. Tİ6Al4V numunelerin
sertliği, sertliği 321HV olan tavlanmış haldeki işlenmiş Ti6Al4V alaşımı ile karşılaştırıldığında
hem ön alaşımlı hem master alaşımlı numuneler (1250 oC de sinterlenen Tİ64-PA haricinde)
oldukça serttir.
Üç nokta eğme testinde PA ve MA Ti6Al4V numunelerden en yüksek mekanik değerlere sahip
olanlar 1250 oC -4 saat sinterlenmiş numunelerdir. MA Ti6Al4V numunelerin mukavemeti
daha yüksek bağıl yoğunluğa sahip olduğundan dolayı PA numunelerden daha yüksektir. MA
numuneler daha yüksek yüklere dayanmakta ve daha yüksek uzama göstermektedir.
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“LANGUAGE AND THE ART OF PERSUASION: A CRITICAL DISCOURSE
ANALYSIS OF JOE BIDEN’S VICTORY SPEECH”.

Ms. Arooj Nasreen
National University of Modern Languages Islamabad, Pakistan
Department of English UGS

ABSTRACT:
Politics is a power monopoly erected on covert intents. it’s a chess board stabilized on various
balusters, and on it political players struggle to compete in diplomatic, economic and social
grounds to manifest their respective ideologies in actions, which ultimately influences the social
behavior of the spectators (members of the society). In political arena, these competitors use an
influential tool of language to manipulate the thinking patterns of the society. Politics and
language are inextricable as it is a medium through which political actors make their claims
rational. Speech is a domain of discourse, adopted by many with great care and is further
ornamented with persuasive strategies and skills to turn the flow of public opinion towards their
respective dogmas. Speech encompasses various elements that assist the researchers to interpret
the actions. Presidential speeches are pregnant with number of strategies that influence the
general thought patterns of the society.
The year 2020 is marked with various significant events and turmoil, and in the middle of all
this Americans chose their new representative, Joseph Robinette Biden Jr. He gave his victory
speech in Wilmington as a newly elected President of America on November 8, 2020. Which
seems to be a beginning of a new era in the hands of democrats. This paper firstly, aims to
examine the rhetorical and oratorical strategies embedded in Joe Biden’s victory speech and
investigates its relationship with the covert ideologies of the orator. Secondly, it measures the
impact of coaxed language on the audience or its effect on molding the people’s intellect in
ever-changing political atmosphere.
The current study is designed as explanatory qualitative research that is descriptive in its nature.
The research performs the analysis under Fairclough’s three dimensional model and scrutinizes
it pragmatically by applying Austin’s speech act theory. Furthermore, the paper inspects the
reviews on the speech by the other key participants in the socio-political realm, under the light
of socio-cognitive theory. It will make the findings more valid and will strengthen the
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researcher’s stance. This study would be a catalytic aid to understand the art of persuasion in
American political and social context, which can also be generalized. Moreover, the article will
be a great help to uncover the stance of Democratic manifesto to the audience and to examine
the Joe Biden’s oratorical skills as a political leader.
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MƏRASİM FOLKLORU: QADIN VƏ ONUN PSİXOSOSİAL SEMANTİKASI
CEREMONIAL FOLKLORE: WOMAN AND HER PSYCHOSOCIAL SEMANTICS
ARZU VAQİF qızı ƏLİYEVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu
ORCID NO: 0000-0002-0447-3118
XÜLASƏ
Cəmiyyətin ənənələrə olan münasibətini, bu ənənələrlə bağlı olan fərqli yanaşma tərzini,
mərasimlərlə əlaqədar olaraq müəyyən qədər ritual xarakter kəsb edən davranışlarını təhlilə
cəlb etsək bu zaman cəmiyyətdəki mövcud olan qadın obrazının hansı mövqedə çıxış etdiyini
aydın görə bilərik. Qənaətimizcə, mərasimlər insan düşüncəsinin ən sakral olan, gizlədilmiş
duyğularının qabarıq şəkildə ifadə olunmuş bariz nümunələridir. Ulu əcdadlarımız məişətində
rast gəldiyi hadisələrə müxtəlif münasibətlər bəsləyərək öz duyğu və düşüncələrini ənənələrin
tərkib hissəsi kimi günümüzə qədər ötürməyi bacarmışdırlar. Araşdırmamızın əsas tədqiqat
obyekti məişətdə baş verən həmin hadisələrdə qadınların və onların psixoloji şüurlarının,
ümumbəşəri əxlaqi dəyərlərinin necə və hansı tərzdə əks olunmasıdır. Tədiqatımızda bu
mücərrəd dəyərlər anlayışının, varlığın psixoloji təkamülünün qadın obrazlarının
hərəkətlərində təcəssüm olunması aşağıdakı aspektlərdən araşdırılacaqdır:
- Qadının mərasimlərdən öncə təmizliyə olan inancı;
- Qadının yasdançıxarma mərasimindəki rolu;
- Qadının gələcək anlayışı ilə bağlı inancı;
- Qadının ata evi evinə olan bağlılığı;
- Qadının ana olmaqla bağlı inancı;
- Məişət həyatı ilə bağlı mərasim nəğmələrində qadının psixososial semantikası.
Təhlillərimizi yuxarıda qeyd etdiyimiz aspektlərdə aparmağa cəhd edəcəyik. İlkin olaraq, qadın
düşüncəsinin hərəkətlərdə, inanclarda təcəssümü məsələsinə diqqəti mövsüm mərasimləri ilə
əlaqələndirməyə çalışacağıq. Digər tərəfdən isə, qadın düşüncəsini, onun sevinc və
təlatümlərini, qorxu və narahatlıqlarını poetik misralarla məişət mərasimləri fonunda təhlilə
cəlb olunacaqdır.
Açar sözlər: mərasim, analitik psixologiya, qadın, psixososial semantika, məişət nəğmələri.

SUMMARY
If we analyze the attitude of the society towards the traditions, the different approach to these
traditions, and the behaviors that have a certain ritual character in connection with the
ceremonies, we can clearly see the position of the existing image of women in the society. In
our opinion, ceremonies are the clearest examples of the most sacred, hidden feelings of human
thought. Our great ancestors were able to convey their feelings and thoughts as an integral part
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of the traditions by maintaining different attitudes to the events they encountered in their lives.
The main object of our research is how and in what way women and their psychological
consciousness, universal moral values are reflected in those events that take place in the home.
In our study, the embodiment of this concept of abstract values, the psychological evolution of
existence in the actions of female images will be examined from the following aspects:
- Women's Belief in Pre-Ceremonial Cleanliness;
- The role of women in mourning ceremonies;
- A woman's belief in her future perception;
- A woman's attachment to her father's house;
- A woman's belief in motherhood;
- Psychosocial semantics of women in ceremonial songs about everyday life.
We will try to conduct our analysis in the above-mentioned aspects. First of all, we will try to
connect the focus on the embodiment of women's thinking in actions and beliefs with the
ceremonies of the season. On the other hand, women's thoughts, their joys and sorrows, fears
and anxieties will be analyzed with poetic verses against the background of everyday
ceremonies.
Keywords: ceremony, analytical psychology, women, psychosocial semantics, ceremonial
songs.
GİRİŞ.
Mərasimlər hər bir xalqın etnik kimliyi, ictimai cinsiyyət rolları, mental təfəkkür tərzi,
kollektiv-şüursuzluğu, inanclar, ənənələri, əsas etibarilə mədəniyyəti barədə məlumat verən ən
ümdə qaynaqlardan biridir. Mədəniyyət anlayışının mahiyyəti isə geniş və intəhasız yaradıcılıq
yolundan ibarət olub, özündə ictimai-mədəni, tarixi-iqtisadi, mənəvi-didaktik dəyərləri
birləşdirir. Belə ki, mədəniyyət konsepsiyasında əsas rollardan birini xalqın mənəvi
mədəniyyəti, dəyərlər sistemi, ənənələri tutmuşdur. Bütün bu xarakterik xüsusiyyətlər xalq
sənəti fonunda təzahür etmiş, müəyyən qədər arxaik meyarlara söykənmişdir (Фиденко,
2014:5). “Xalq” etik-mənəvi dəyərlərdən ibarət olub, özündə hər hansı bir cinsi, dini, irqi ayrıseçkiliyi təcəssüm etdirməyən, ümumiliyi, cəmliyi, bütövlüyü simvolizə edən, dərin məna yükü
olan anlayışdır. Tədqiqatımızda isə sadaladığımız, xalqa məxsus olan mücərrəd dəyərlər
anlayışının, varlığın psixoloji təkamülünün qadın obrazlarının hərəkətlərində təcəssüm
olunması psixososial aspektdən təhlil olunacaqdır. Bu zaman isə mərasimlər və qadın anlayışı
iki kontekstdə diqqətimizi çəkmişdir:
- Qadının mövsümlərlə bağlı yaranmış mərasimlərdəki psixososial semantikası;
-

Qadının məişət həyatı ilə bağlı mərasim nəğmələrində təcəssüm olunan psixososial
semantikası.

Təhlillərimizi yuxarıda qeyd etdiyimiz aspektlərdə aparmağa cəhd edəcəyik. İlkin olaraq, qadın
düşüncəsinin hərəkətlərdə, inanclarda təcəssümü məsələsini mövsüm mərasimləri ilə
əlaqələndirməyə çalışacağıq. Digər tərəfdən isə, qadın düşüncəsini, onun sevinc və
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təlatümlərini, qorxu və narahatlıqlarını poetik misralarla məişət mərasimləri fonunda təhlilə
cəlb edəcəyik.

1) Qadının mövsümlərlə bağlı yaranmış mərasimlərdəki psixososial semantikası:
Mövsümlərlə bağlı yaranmış mərasimlərdə ulu əcdadlarımızın bir sıra erkən və müxtəlif
dövrlərdəki dünyagörüşləri, animistik və antropomorfik düşüncə tərzləri, ziddiyyətləri və
təzadları öz əksini tapmışdır. Mərasimlər qadınlarla əlaqəli arxaik düşüncənin ən erkən tiplərini,
xalqların etik-estetik dünyagörüşlərini, əxlaqi, ritual etiqadlarını özündə təzahür etdirir.
Bununla bağlı qadın obrazının və qadın dəyərinin formalaşdığı, qadın mövcudluğunun dərki
ilə əlaqəli folklorun ən erkən nümunələrinə mövsüm mərasimi nəğmələrində rast gəlmək olar.
Bəzi mövsüm mərasimi nəğmələrində qadına xüsusi bir obraz verilir ki, bu da bəşəri dəyərlər
fonunda təsvir edilir:
Ağ örpəyim, tülüm gəl,
Ay ağ gülüm, gülüm gəl (Nəbiyev, 2009:222)
“Gülüm gəl” nəğməsində “Qar” qadınla əlaqəli olan, qadının təmizliyinin, gözəlliyinin,
əxlaqının simvolu kimi tərənnüm olunan ağ örpək şəklində təsvir edilmişdir.
Mövsüm mərasimlərinin ən bariz təcəssümü Novruz bayramı ərəfəsində həyata keçirilən
ənənələrdə, oxunan nəğmələrdə əks olunur. Novruz bayramı, ümumilikdə yeni həyatın
başlanmasını və ya köhnə həyatın yenisi ilə əvəz olunmasını, dolayısı ilə isə yaradılışı
simvolizə edir.Türk mifoloji dünya modelində zamanla bağlı inkişaf etmiş etnokosmik
təsəvvürlər sistemi vardır və Novruz bayramının kosmoqonik təqvim strukturunda həmin
təsəvvürlər sistemi asanlıqla bərpa olunan ayrıca lay şəklində mövcuddur (Qurbanov,
2011:43). Bəzi tədqiqatçılara görə, Novruz Hun mənşəli bir türk bayram olaraq Türklər
tərəfindən Asiya və Avropaya yayılmaq ehtimalı daha böyükdür (Gündüz, 2000: 4). Bu
nöqteyi-nəzərdən Novruz bayramında “türk qadını” varlığının nə dərəcədə geniş oriyentasiyaya
sahib olduğunu görmək mümkündür. Bu həm də özünü Novruzqabağı ənənələrdə göstərir ki,
“Novruzqabağı nəğmələr” (“Çillə nəğmələri”, “İlaxır çərşənbə nəğmələri”, “Bayram məişəti
nəğmələri”) adı ilə tanınan həmin nəğmələr buna misal ola bilər. Novruzla bağlı başqa bir
inanışda Su, Atəş, Yel Torpaq xatunun yeraltı məbədinə qonaq gəlirlər. Burada yatmış Torpaq
xatunu oyadıb adamların aclıq və qıtlıq çəkdiklərini ona söyləyirlər. Torpaq xatun, “Adamları
fəlakətə salan özü fəlakətə düşər”,- deyə yerindən qalxır, Su, Atəş, Yel, Torpaq xatun əl-ələ
verib:
Zəmzəm gəldi, Atəş gəldi, Yel gəldi,
Təzə ömür, təzə məhsul, il gəldi (Nəbiyev, 2009:230).
Göründüyü kimi, qadın obrazı, yəni Torpaq xatunun oyanışı təbiətin oyanışına, bərəkətin
gəlməsinə səbəb olur.
Novruz bayramı ilə bağlı digər bir məqam isə qadınların öz mental və psixoloji keyfiyyətlərinin
sinkretik şəkildə müxtəlif ayinlərdə təzahür olunması məsələsidir. Axır çərşənbədən etibarən
qadınlar şənlik və mərasimlər təşkil edər, suya tapınma ayinləri keçirər, su ilə bağlı müxtəlif
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fallar sınanar, su üstünə çıxar, su üstündən atlanar, dərdini arzusunu suya danışar və ondan
imdad dilərlər. Su üzərindən tullanmaq, qırx açardan su tökmək və sairə kimi ayinlər su kultu
ilə bağlı olub daha ilkin təsəvvürlərin izləri ilə əlaqədardır. Bu isə qadınların kollektivşüursuzluq məsələri ilə nə dərəcədə əlaqəli bir rola sahib olduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən,
qadınların Novruz ərəfəsində buğda göyərtmək ənənəsi zərdüştlükdən daha əvvəl xalqın
çörəyə, qüdsiyyətə ehtiramı, səcdəsi kimi rəmzi mahiyyət daşımış, qədim xalqların şifahi
poeziyasında bolluq, səadət arzusunda ifadə etmişdir (Nəbiyev, 2009:230). Bu inanışda
keçmişdən günümüzə ötürülən ruziyə ehtiram məsələsi də kollektiv şüur yolu ilə qadın
təfəkkürünə ötürülməsinin göstəricisidir.
Qadının mərasimlərdən öncə təmizliyə olan inancı: Qadınların mərasimlərdən öncə təmizliyə,
evlərin, istifadə olunan əşyaların təmizlənməsinə, paklanmasına qarşı olan düşüncə tərzləri də
onların psixososial mənalarının ifadə şəkillərindən biridir. Görülən təmizlik işləri xalq arasında
“gülə-gülə”, “ev tökmə” olaraq adlandırılır (Arık, 2019:171-172). Otaqlar tək-tək
təmizləndiyinə görə qadınların bir neçə günü buna həsr olunur. Şüşələr çəkməcələr silinir,
pərdələr, xalçalar yuyulur, yorğan və döşəklər havalandırılır. İnanışlara görə bu yeni il,
insanlara bərəkət və sağlıq gətirir. Təmizlənmiş, saflanmış bir mühidə yeni mövsümə daxil
olmaq qadın şüurunun daha gözələ və saflığa olan ehtiyaclarının təzahürüdür.
Kişi və qadın arasında aydın şəkildə seçilən fərqliliklərdən söhbət açan Karen Baldwin qadının
detallara, həqiqətlərə, xırdalıqlara yanaşma tərzini xüsusi olaraq vurğulamışır (Baldwin, 1985).
Buradan yola çıxıb deyə bilərik ki, qadının mərasimlərdən öncəki təmizlik inancı onun fərqli
dünyagörürşünün, bütünə, gələcəyə olan rəngarən düşüncə tərzinin, yenidən başlanğıcın daha
saf və təmiz bir şəkildə həyata keçirməsindəki inamının həm psixoloji, həm də mental
təcəssümüdür.
Qadının yasdançıxarma mərasimindəki rolu: Yeni bir mövsümün başlanğıcında yasdan
çıxarma mərasimi təşkil olunur ki, bu da birbaşa qadın fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Belə ki,
qadınlar yas mərasimindən bir neçə gün əvvəl yaxın qonşuların və qohumların anasını, arvadını,
bacısını ziyarət edər, onlara qənd, quru çay, xına və hicab götürərlər. Yasdan çıxarma mərasimi
mərhumun yaşına görə dəyişir. Əgər gənc bir adam ölmüşdürsə, qənd və quru çay; Yaşlı bir
adam ölmüşdürsə, qənd və qurudulmuş çayla birlikdə xına və şərf aparılar (Arık, 2019: 173).
Bütün bunlar qadının özündə başqa insanlarda ölüm hissindən doğan kədərin yox edilməsi,
insanlara həyat ilə bağlı inam və sevinc düşüncəsinin aşılanması mahhiyyətini görməsi ilə
əlaqəlidir. Ölüm psixi faktın dinamikası hesab oluna bilər, çünki ölüm anlayışı insanı təlaşa
gətirə bilən, şüurunda dəyişkən hislər oyada bilən prinsipial əhəmiyyətli gücə sahibdir. Bu
ənənələrdə isə qorxu və təlaş hissi qadın obrazı üzərindən yox edilir.
Qadının ata evi evinə olan bağlılığı: Qadın Bayram ərəfələrində ata evindən nişanlı qızlara,
yeni gəlinlərə, bacılara bayram payı göndərməyə böyük əhəmiyyət verilir. Bu adət qadına
verilən dəyərin bölgədə davam etdiyinin göstəricisi kimi qəbul edilsə də, özlüyündə qadın
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psixologiyasının kiməsə ehtiyac duyma məsələsinin bir göstəricisi kimi də qəbul edə bilərik.
İnanclara görə bayram günü qızın gözü ata evində qalır və bu səbəbdən qızın bayram payı
qaranlıq düşmədən və axşamdan əvvəl göndərilməlidir (Arık, 2019: 174). Tarixə nəzər salsaq
və cəmiyyətin kollektiv düşüncəsini əsas götürsək, görərik ki, qadın yaşadığı dövrlərdə daim
kiminsə himayəsində olmuşdur. Öncə atanın, sonra qardaşın, sonra həyat yoldaşının, daha sonra
isə oğul övladının. Bu məsələyə gender və psixososial semnatika nöqteyi-nəzərindən yanaşsaq
bayramlardakı bu adəti qadın himayəçiliyinin davamı kimi də anlaya bilərik.
Qadının ana olmaqla bağlı inancı: Qadının anan olmaqla bağlı Ana olmaq hər bir qadının
idrakında xüsusi əhəmiyyətə sahib olan fəaliyyət prinsiplərindən biridir. Qadın üçün dünyanın
nəzəri mənzərəsi övlad dünyaya gətirdikdən sonra tam olur və əsas mənəvi mahiyyət qazanır.
Qadın yaradılış üçün nəsil artırma yolunda önəmli substansiyaya malikdir. Sırf bu səbəbdən də,
sonsuzluq məsələsi qadının çoxtərəfli fəaliyyətinə mane olan əsas ünsürlərdən biridir. Mövsüm
mərasimləri zamanı uşağı olmayan gəlinlər sonsuzluqdan qurtulmaq arzusu ilə səməni
yaşıllaşdırırlar. Buğda cücərdikdən sonra uşaq, nəvə sahibi olan yaxın qonşu və qohum qadınlar
İl Axır çərşənbə günü övladı olmayan gəlinin evində toplanır və gəlinin sonsuzluqdan
qurtulmasına kömək etmək üçün bəzi inanışları həyata keçirirlər. Uşağı olmayan gəlin otağın
ortasındakı bir stulda oturdulur, başı və üzü qırmızı bir çadra ilə örtülür. Qadınlardan ən yaşlı
biri cücərmiş buğdanı gəlinin başına tökür və ucadan dua edir: "Ya Rəbb, bu gəlini səməni kimi
yaşıllaşdır, bir körpə ver" (Arık, 2019: 175). Digər tərəfdən, körpəsi olmayan qadınlar axşam
yeməyində sonsuzluqdan qurtarmaq üçün bir dilək edərək bir qaşıq düyünü boşqabın üstünə
qoyurlar. Yeməkdən sonra qadın boşqabı götürür, meyvə verən ağacın altına girir və düyünü
ağacın dibinə tökərək "Mən sizə xeyir-dua verdim, siz də mənə öz meyvənizi verin" -deyir.
İnanclara görə, bu hadisədən sonra qadının övladı olur. Bu adət Kaşkay Türkləri arasında da
tətbiq olunur (Arık, 2019: 178).
Biz ictimai şüurda ana olmağa verilən dəyəri də kollektiv-şüursuzluqla əlaqələndirə bilərik,
belə ki Yunqun “ana arxetipi” bu nəzəriyyənin əsaslarından biridir. Çünki ana olmaq ideyası
qadınlarda kollektiv şüura xidmət edən, onu nəsildən-nəsilə ötürən geniş idraki vəzifəyə xidmət
edir.
Qadının gələcək anlayışı ilə bağlı inancı : Gələcəyə ümid məsələsi nəinki qadınların, hətta
bütün yaradılışın var olma potensialının əsas layını təşkil edir. Ümidsizlik psixi faktın keyfiyyət
mexanizminə birbaşa təsir etmək qabiliyyətinə sahibdir. Bir sıra ayinlərdə, inanışlarda qadının
bu məsələ ilə bağlı öz şəxsi düçüncəsinin olduğuna şahid ola bilərik, qadın başqa əşya və
məfhumlarla gələcklə bağlı öz arzu və istəklərinin olub olmayacağını sınayır. Bunlardan biri,
kül ilə həyata keçirilən mərasimdir, belə ki bu zaman küldən istəklər üçün istifadə olunur. Gənc
qızlar biraz kül götürürlər və üzərinə daş qoyaraq dilək tuturlar (Arık, 2019: 182). Bir neçə
gündən sonra daş altında bir cücərmə olarsa, arzunuzun həyata keçəcəyinə inanırlar. Bənzər
inanc və praktika digər türk xalqları arasında da mövcuddur. Gənc qızlar külləri paltarın,
yastıqlarının altına qoyurlar və gördükləri yuxuları şərh edirlər.
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Bununla bağlı digər bir mərasim kimi “qodu-qodu”nü nümunə gətirə bilərik. Tətildən bir gün
əvvəl qadınlar taxta bir qaşıqı sarı və qırmızı parça ilə taxta bir çömçə ilə bağlayaraq bir bez
kuklası kimi bir "Qodu" (kukla) düzəldirlər. Çömçə kuklanın başı, qaşıq isə üzü kimi bəzədilib.
Qaşığın arxasına gülərüz bir üz çəkilir, qaşığa qırmızı və ya sarı bir çadra bağlanır. İnanclara
görə, "Qodu" güldüyündə günəş çıxacaq, ağlasa yağış yağacaqdı. “Qodunun qırmızı və sarı
parçalarla bəzədilməsi, bu rənglərin günəşi simvollaşdırdığına inanışından irəli gəlir.
Hazırlanan "Qоdu" oğlanlardan birinə verilir. Uşaq bir neçə dostu ilə küçələrdə gəzir və günəşi
havanı istiləşdirməyə çağırır və mahnı oxuyur (Arık, 2019: 181).
Qadınlar da axşam yeməyindən sonra bir yerə yığılaraq əylənir və istəklərinin gerçək olubolmayacağını bilmək üçün bəzi mərasimləri gerçəkləşdirirlər. Bölgədə "Qapı dinləmə" və
"Kilid salma" inanışları tətbiq olunur. İstəyi olan şəxs ağzına su götürür, istənilən evin qapısına
gedir və evdəki insanların söhbətini dinləyir. Eşitdiyi nitq məna baxımından yaxşıdırsa,
arzusunun reallaşacağına inanır və qapını döyərək uzaqlaşır. "Kiliddən salma"da isə bir istəyi
olan qadın qapıya bir açar qoyaraq evdəkiləri dinləyir.
Gələcək anlayışı mahiyyət etibarilə mücərrəd olub, insanlar tərəfindən daim maraq və diqqət
obyektinə çevrilmişdir. Buradakı əsas məsələsi isə gələcəyin həm kollektiv, fərdi maraqlara
xidmət etməsindən ibarətdir. Yəni sadaladığımız ayin və rituallar qadının öz gələcək
dünyagörüşü, özünün fərdi istəkləri ilə birbaşa əlaqəlidir. Digər məqam isə hamının ümumi
olaraq həyata keçirdiyi bu mərasimlər ortaq bir düşüncədən, ümumi dəyərlərdən, maraqlardan
qaynaqlanmışıdır. Yəni bir tərəfdən günəşin çıxmasını, yağışın yağmasını arzulayan qadın,
digər tərəfdən, qapını dinləmə mərasimi ilə özünün gələcəyi, gələcək niyyəti, aqibəti barədə
fikir sahibi olmaq istəyir.
2)
Məişət həyatı ilə bağlı mərasim nəğmələrində təcəssüm olunan psixososial
semantika: İnsan həyatının ən vacib dövrlərininin ailə ritualları ilə əlaqələndiyini vurğulayan
Валерия Еремина bunları əsas üç başlıq altında təqdim etmişdir: doğum, evlilik və ölüm.
Tədqiqatçı, həmçinin bu ritualların arxaik folklor hadisələrinin semantikasının öyrənilməsində
önəmli rola sahib olduğunu, analıq, toy və dəfn mərasimlərinin bir tərəfdən obyektiv, digər
tərəfdən isə tamamilə formal və şərti xarakter daşıdığını qeyd etmişdir (Еремина, 1991:4).
Şifahi poeziyamızda da xalqın gündəlik məişəti ilə bağlı olan mərasimlər xüsusi yer tutur. İnsan
həyatının mərhələləri xüsusi mərasimlərlə əlaqələndirilmişdir (İmanova, 2007:30-31) Bu
barədə demək mümkündür ki, Azərbaycan folklorunun ən qədim lirik incilərindən sayılan
mərasim nəğmələri xalqın çoxəsrlik həyati təcrübəsi əsasında yaranıb formalaşmışdır. Bu
mərasimlər insanın həyatında baş verən ən mühüm hadisələrdən qaynaqlanmış, xalqın
sevincini, fərəhini, arzusunu və kədərini ifadə etmişdir. Xalq yaradıcılığında geniş yayılmış
məişət mərasimlərində oxunan nəğmələri təxminən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
doğumla bağlı nəğmələr; adqoyma mərasimi nəğmələri; toy nəğmələri; ağılar (Nəbiyev,
2009:251). Bu nöqteyi-nəzərdən mərasimlərdə, həmçinin lirik mərasim nəğmələrində təzahür
olunan qadın obrazının psixososial semantikasının araşdırılması bu istiqamətdə aparılmışdır.
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Doğumla bağlı nəğmələrdə qadın: Xalq poeziyasında övladsızlıqla bağlı ənənəvi sujet doğumu
müəyyənləşdirmiş, xalq doğumla bağlı müxtəlif nəğmələr yaratmışıdır. Məişət mərasimi
içərisində daha çox doğum mərasimi qadınının psixoloji və bioloji xarakterinə görə seçilir. Bu
məişət törənini müşaiyət edən poetik mətnlərin, inam və sınamaların ovsunların, tabuyasaqların, bir sözlə, mərasim kompleksinin müəllifinin və icraçıların qadın olması şəksizdir.
Doğum mərasiminin, ayin və ritualların qadınlar tərəfindən yaranması bioloji və psixoloji
amillərlə əlaqədardır. Doğum mərasimi yalnız insan həyatının bu həlledici anında icra edilən
ayinləri deyil, eyni zamanda uşağın böyüdülməsi və himayəsi ilə bağlı olan rəngarəng ritualları
da əhatə edir (Ramazanova, 2006).
Bu nəğmələrdə anaya salamatlıq arzusu, uşağın sağlamlığı, onun varislik taxtına yiyələnməsi,
nəslə çəkməsi, ataya oxşaması və s. tərənnüm edilmişdir. Doğum nəğmələrini adətən doğum
zamanı ananın yanında olan kəslər, doğum prosesində birbaşa iştirakı olan şəxslər ifadə edir.
Doğum nəğmələrində doğum zamanı ananın ağrı və narahatlıqlarını ardan götürmək üçün
fikirlər də səsləndirilir.:
Sancılar gələr-gedər,
Çıxar mıxdan ələyin,
Atalar gülər gedər,
Yaxın gətir bələyim.
Nənələr nənni qoyar
Bir də güc ver, naz qızım,
Nəvəsin bələr gedər.
Qılçı qalıb kələyin (Nəbiyev, 2009:252)
Doğumla bağlı mərasim nəğmələri içərisində ağılar da vardır. Bunlar isə doğuş zamanı bədbəxt
hadisə baş verdikdə (ya ana, ya da doğulan körpə vəfat etdikdə) yaxın adamlar tərəfindən
oxunur:
Görmədi lala dağı.
Çox gəzdi lala dağı.
Yaralar keçib gedər,
Sağalmaz bala dağı (Nəbiyev, 2009:252).
Doğum faktı istər bioloji, istərsə də mənəvi-psixoloji baxımdan qadın dəyərinin anlaşılması
yolunda əsas məqamlardan biridir. Uşağın öz varlığını qoruması və davam etdirə bilməsi üçün
“ana” təməl varlıq rolunda çıxış edir (Fedakar, 2014:6).
Toy mərasimləri ilə bağlı nəğmələrdə qadın: Toy mərasimi yeni bir ailənin qurulmasını, yeni
başlanğıcı simvolizə edir. Ümumbəşəri əxlaqi dəyərlər kontekstindən yanaşsaq, ailə olmağın,
qadının ailədəki yerinin, qadının cəmiyyətə qazandıracağı yeni fərdlərin idrakı mövcudluğu
məhz həmin ərəfədə formalaşdır. Bu nöqteyi-nəzərdən toy mərasimləri ilə bağlı yaranmış
nəğmələrdə qadına aid mücərrəd psixoloji dəyərlər kompleksinin izlərinə rast gəlmək
mümkündür. Məişət mərasimi nəğmələrinin böyük əksəriyyətini toy nəğmələri təşkil edir. Belə
nümunələrdə qızın gözəlliyi, əsli-nəsli, sədaqəti, evdarlığı, igidliyi tərənnüm edilir. Oğlanla
qızın nişanlı olduğu dövrdə oxunan mahnılarda onların bir-birinə mehribanlığı, etibarı, sədaqəti
tərənnüm edilir. Nişanlanmış gənclərin toyu gecikəndə bayramlarda oğlan adamları xonça tutub
qız evinə gedirlər (Nəbiyev, 2009:254). Toy nəğmələrinin bəzi nümunələrində toyu olan qız
yaxın bildiyi biri ilə dərdləşir, ürəyindən keçənləri dilləndirir:
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Qız: Anda aman deyəllər,
İncə daban deyəllər.
Elə arıma gələr,
Yara çoban deyəllər.
Ana: Andın amansız olmaz,
İncə dabansız olmaz.
Heç arına gəlməsin,
Qoyun çobansız olmaz (Mər. şən. nəğ, 2010:24).
Toy nəğmələrinin bəzi variantlarında gəlinin dilnindən qarğış mahiyyətli lirik parçalar
səsləndirilir ki, bu da məhz qadının öz yarına olan sevgisindən qaynaqlanmışdır:
Mən aşıq tar çalana,
Tarı ver tar çalana,
Məni yardan edənin,
Ürəyi parçalana (Mər. şən. nəğ, 2010:37).
Oğlan ərgən olanda əgər bir gözaltısı və ya qohumlar arasında münasib qız yoxsa, anası sağasola qoca qarılar salar, qız araşdırar. Qarı gözəl bir qız görsə xəbər verər, qızı ürəkdən tərifləyər.
Bu tərif isə qızın daxili-mənəvi yox, birbaşa fiziki keyfiyyətlərinin dəyərləndirilməsi ilə
ölçülür:
Xamır edər saqqız kimin,
Kündə kəsər bibər kimin,
Əkmək yapar qalxan kimin,
Nənəm, alın bu qızı!
Bacım alın bu qızı (Folk. İraq-Türk, 2009:46).
Nişantaxdı ilə bağlı mərasim nəğmələrdə qadın: Toyun həlledici mərhələlərindən biri
nişantaxtıdır. Nişantaxtıda qızla oğlanın adaxlılığını rəsmiləşdirən mərhələlərdən sonra qız
üçün başqa elçi gəlməz, hamı qızın toyunu gözləyər (Nəbiyev, 2009:255). Nişantaxtıdan sonra
toyun kiçik mərhələsi- qız və oğlan evində şənliklər başlanır. Qızgörmə, gələcək bəyi yoldaşları
ilə qız evinə dəvət etmə və s. şənliklər keçirilir. Toy başlandıqdan sonra üç gün-üç gecə, yaxud
yeddi gün-yeddi gecə keçirilərdi. Nağıllarda tez-tez rast gəldiyimiz qırx gün, qırx gecə isə
rəmzi xarakter daşıyır. Əgər bu bir tərəfdən 40 rəqəminin səadət rəmzi olması ilə əlaqədardırsa,
digər tərəfdən, toydan sonra, gəlin gələndən 40 gün sonra bəy evində şənliyin davam etməsinə
işarədir (Mər. şən. nəğ, 2010:18).
Ay qız, nişanın gəlir,
Al almağa gəlmişəm,
Qırmızı şalın gəlir.
Şal almağa gəlmişəm.
Dur yüyür eyvanına,
Oğlanın bacısıyam,
Baldızın, canın gəlir
Aparmağa gəlmişəm
(Mər. şən. nəğ, 2010:17).
(Mər. şən. nəğ, 2010:21).
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Xınayaxma mərasimləri ilə bağlı nəğmələrdə qadın: Xınayaxdı gecəsi çox zaman qadın
xanəndə və çalğıçılar gətirilir. Xanəndə oxuyarkən qızlar rəqs edirlər. Qədim təsəvvürlərə görə,
xına gecəsindən gəlinin səadəti başlayır. Xınayaxanlar təmiz qəlbli olmalı, pak duyğularla
yanaşmalıdırlar. Həmzətli qadınlar, al, cin vuran adamların qızların xına gecəsinə gəlməsi
məsləhət görülmür. Xına yaxılan evdə silah, patron olmamalı, axşamdan yandırılan lampa
söndürülməməlidir (Nəbiyev, 2009:258). Xına nəğmələrində əsasən gənc qızlar toplanar və
onların dilindən əyləncə xarakterli nəğmələr səsləndirilər:
Getdiyin tanış olsun ,
Qapımızda qələmə, haxışta,
Yara sifariş olsun.
Quzu təki mələmə, haxışta.
Yara yaylıq demişəm,
Məni sənə verməzlər haxışta,
Zəri beş qarış olsun
Özün həlak eləmə, haxışta.
(Mər. şən. nəğ, 2010:113).
(Azərb folkloru, 2005:111).
Gəlinaparma mərasimləri ilə bağlı nəğmələrdə qadın: Gəlinaparma hələ qədimdən türk
tayfaları içərisində çox dəbdəbəli keçirilmişdir. Bu mərhələdə nəğmələr gəlinin belinin
bağlanması ilə başlayır. Bəzi yerlərdə qayınata, bəzi yerlərdə əmi, və ya yaxın adamlar gəlinin
belini qurşaqla bağlayır, başına gəlinlik duvağı atır. “Ay gedirsən məni apar”, “Yalvarıb aldadıb
bağa salmısan”, “Hey, yara xoş gəldin deyin”, “Bu toy kimin toyudur” kimi gəlinaparma
nəğmələrində qızların sevinci, onların xoşbəxtlikləri ilə bağlı məqamlar xüsusi olaraq qeyd
edilmişdir:
Ay dəryadan keçdim, gəldim,
Gəlin deyər: “Hanı anam?”
Ay suyundan içdim gəldim.
Yaxılmamış qalıb xınam.
Ay igidlərin üçündən
Qaynanandı sənin anan,
Ay mən səni seçdim, gəldim
Gəlin, xoş gəldin, xoş gəldin
(Mər. şən. nəğ, 2010:118).
(Mər. şən. nəğ, 2010:7).
Gəlinaparma mərhələsində gəlinlik paltarının-qızın öz atasının aldığı qırmızı, ya da ağ çitdən
tikilmiş bəxt köynəyi də geydirirlər. Bəxt köynəyinə yeddi cavan qız tikiş vurmalıdır. Köynəyin
yaxasını kəsmirlər. Gəlini bəzəyərkən yaxın adamlardan bir qadın gəlinin başı üstündə bəxt
köynəyinin yaxasını açır, oğlan tərəfi zamin adama xələt verir (Nəbiyev, 2009:259).
Gecəyarısına qədər qız evində musiqi çalınar, gəlin rəfiqələri ilə əylənər, nəşələnərdi. Evdə
şamlar yandırılardı. Bu da gəlinin həyatı ər evində işıqlı olsun deyə edilərdi. Toyun əvvəlki
günü axşam qız evində şənlik olardı. Buna “həsrət gecəsi” deyirlər. Qızın rəfiqələri şərqilər
oxuyar, hələy təpərdilər. Xalq inanışına görə duvaq gəlin göz-nəfəsdən və çilləli qadınlardan
qorumaq üçün buraxılmışdır. Hətta inanclara görə, gəlin olan ilk gün nəfəsə uğrarsa, uşağı
olmazmış (Folk. İraq-Türk, 2009:57).
Yas nəğmələr ilə bağlı nəğmələrdə qadınlar: Məişət mərasimi nəğmələrinin xalq arasında
geniş yayılan nümunələrindən biri də yas nəğmələridir. Onlar xalq arasında yuğ, yuğlama və
ağı adları ilə yayılmış, xalqın kədəri, hüznü ilə bağlı meydana gəlmişdir (Nəbiyev, 2009:259).
Ağıların özlərinin də matəm baxımından tipoloji yaşı vardır. Məzmununa görə ağılar müxtəlif
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tiplərə ayrıla bilər: Anaların dilindən, bacıların dilindən, əri ölmüş qadının dilindən, mərhum
üçün yaxın qohumlarının dilindən deyilən ağılar (Nemətova, 2007:92). Ağıların səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, onlar özlərində həm dərin kədər hissinin, həm də dünyaya
fəlsəfi münasibətin ifadəsini gerçəkləşdirir (Nemətova, 2008:93).
Varlığın mövcudluğunu sübut edən fakt doğumdursa, həyatın müvəqqəti və ötəri olduğunu dərk
etməyimizə səbəb olan fakt isə ölümdür. İnsan həyatı ilə bağlı rituallar məhz həmin bu doğum
və ölüm arasında baş verən fəaliyyətlərdən ibarətdir. Bu kimi mədəni-psixoloji dəyərlər
folklorda birmənalı şəkildə qadın obrazlarının rollarında təzahür olunmuşdur. Yas mərasimləri
ilə bağlı yarnamış lirik parçalar nə qədər fərqli məzmun çalarlarına sahib olsa da, vahid bir
meyara, kədər meyarına xidmət edir. Qadının yaşadığı həmin kədər hissi ağılarda təzahür
edilmişdir:
Çantaları evimizdə qalan
Araz aşanda ağlar,
Kitabları əllərdə qalan.
Kür qovuşanda ağlar
Cavanlar çiynində gedən,
Analar-balasından,
Balama özüm qurban olaram
Ayrı düşəndə ağlar
(Qob. Top, 1976:64).
(Azərb folkloru, 2005:118).
Baxçada gül, bağda gül,
Bağda danış, bağda gül,
Öldürdülər bülbülü,
Al qan oldu bağda gül
(Azərb. Bay, 1984:240).

Bu dağlar, yalın dağlar,
Möhnəti qalın dağlar,
Sizdə igid basdırdım,
Keşikdə qalın dağlar
(Azərb folkloru, 2005:118).

Nəticə. Mədəniyyət hər bir xalqın təməl göstəricisidir. Türk qadınının əsas etik-mədəni dəyəri
və keyfiyyəti barədə də ilk məlumatları erkən dövr folklor qaynaqlarından, həmçinin erkən
dövrdən günümüzə miras qalmış mərasim nümunələrindən əldə etmək mümkündür.
Tədqiqatımızda mərasim folklorundakı qadın obrazları ilə bağlı bu təzahürlər fərqli psixoloji
məqamlardan ibarət olduğu müəyyən edilmişdir:
Qadının mərasimlərdən öncə təmizliyə olan inancı- Qadınların mərasimlərdən öncə
təmizliyə, evlərin, istifadə olunan əşyaların təmizlənməsinə, paklanmasına qarşı olan düşüncə
tərzləri də onların psixososial mənalarının ifadə şəkillərindən biridir.
Qadının yasdançıxarma mərasimindəki rolu- Yeni bir mövsümün başlanğıcında yasdan
çıxarma mərasimi təşkil olunur ki, bu da birbaşa qadın fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.
Qadının gələcək anlayışı ilə bağlı inancı- Ümidsizlik psixi faktın keyfiyyət mexanizminə
birbaşa təsir etmək qabiliyyətinə sahibdir. Gələcəyə ümid məsələsi nəinki qadınların, hətta
bütün yaradılışın var olma potensialının əsas layını təşkil edir.
Qadının ata evi evinə olan bağlılığı- Bayram ərəfələrində ata evindən nişanlı qızlara, yeni
gəlinlərə, bacılara bayram payı göndərməyə böyük əhəmiyyət verilir. Bu adət qadına verilən
dəyərin bölgədə davam etdiyini göstəricisi kimi anlaşılsa da, özlüyündə qadın psixologiyasının
kiməsə ehtiyac duyma məsələsinin bir göstəricisi kimi də qəbul edə bilərik.
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Qadının ana olmaqla bağlı inancı- Ana olmaq hər bir qadının idrakında xüsusi əhəmiyyətə
sahib olan fəaliyyət prinsiplərindən biridir. Qadın üçün dünyanın nəzəri mənzərəsi övlad
dünyaya gətirdikdən sonra tam olur və əsas mənəvi mahiyyət qazanır.
Məişət həyatı ilə bağlı mərasim nəğmələrində qadının psixososial semantikası- Şifahi
poeziyamızda xalqın gündəlik məişəti ilə bağlı olan mərasimlər xüsusi yer tutur. Bu mərasimlər
insanın həyatında baş verən ən mühüm hadisələrlə əlaqələndirilmiş, xalqın sevincini, fərəhini,
arzusunu və kədərini ifadə etmişdir.
Sonda deyə bilərik ki, cəmiyyətin kədər hissi, ağrı və acıları, sevinci, özünüdərki mərasimlər
və mərasim nəğmələrində qadın üzərindən təcəssüm olunmuşdur.
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XÜLASƏ
Dünya tarixində önəmli bir yer tutmuş və Türk dünyasında ilklərə imza atmış Azərbaycan
xalqının formalaşması prosesi haqqında elmi ədəbiyyatda birmənalı fikir mövcud deyildir. Belə
ki, Azərbaycanda ilkin soyların yaşaması və onların tarixi Azərbaycan coğrafiyasında yayılması
əski çağlara gedib çıxır. Həmin soyların etnik kökü haqqında mövcud olan ziddiyyətli fikirlər
günümüzədək davam etməkdədir. Bir qrup tarixçilər Azərbaycan xalqını Hind-İran və Qafqazİber kökənli hesab etsələr də, bu fikri ciddi elmi əsaslarla isbatlaya bilmirlər. Tarixçilərin
önəmli bir qrupu isə Azərbaycanda yaşayan insanların soykökünün türklərə dayandığını qəbul
edirlər. Təbii ki, bu yanaşma Azərbaycanda əksər tarixçilər tərəfindən qəbul
edilir.Azərbaycanda xalqın formalaşması prosesi ilkin orta çağlarda yeni bir mərhələyə qədəm
qoymuşdur. Görkəmli tarixçi alim Prof. S.Əliyarlının təbirincə, tarixçilər bu dövrdə
Azərbaycanda yaşayan soyları Quzey Azərbaycan xəritəsi üzrə “albanlar” və Güney
Azərbaycan xəritəsi üzrə “atropatenalılar”adlandırmışlar.1 Azərbaycan tarixçilərinin önəmli bir
qismi albanların və Atropatenanın qədim sakinlərinin məhz türk kökənli olduğunu qəbul
edirlər.
Açar sözlər: Azərbaycan, əhali, söykök
ABSTRACT
There are many approaches in the scientific literature about the process of formation of the
Azerbaijani people, who took an important place in the world history and became the first in
the Turkic world. Thus, the existence and spread of primitive tribes in Azerbaijan in the
historical geography of Azerbaijan goes back to the ancient times. The contradictory opinions
about the ethnic roots of these tribes continue to this day. Although a group of historians
consider the Azerbaijani people to be of Indo-Iranian and Caucasian-Iberian origin, they cannot
1

Süleyman Əliyarlı, Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə, Mütərcim, Bakı 2012, s. 20
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prove this idea by providing a serious scientific basis for this issue. A majority of historians
believe that the roots of the people living in Azerbaijan date back to the Turks. This approach
is accepted by most historians in Azerbaijan. The process of people’s formation in Azerbaijan
entered a new phase in the early Middle Ages. According to the prominent historian Prof.
Aliyarli, historians called the tribes living in Azerbaijan “Albanians” on the map of North
Azerbaijan and “Atropatenians” on the map of South Azerbaijan at that time. A significant
number of Azerbaijani historians believe that the ancient inhabitants of Albania and Atropatene
are of Turkic origin.
Keywords: Azerbaijan, population, ethnic roots
GIRIŞ
Erkən orta əsrlərdə Albaniyada yaşamış sak, qarqar, sabir, kəngər, barsil, onoqur, xəzər, hun və
başqa bu kimi tayfaların adına diqqət yetirsək, onların türk kökənli olmasını müəyyən edə
bilərik. Azərbaycanda yerləşən yer və boy adlarının İran coğrafiyasının bir çox yerlərində və
Xəzərin qərb sahilində də eyni adı daşıması onların türk olmasını heç bir halda şübhə altına ala
bilməz. Tyan-Şan dağının ətəyində çinlilərin azerbey-jan adlandırdığı (çinlilər “azebayjan”
demiş, türklər isə “r” səsini əlavə edərək həmin sözü “azerbayjan” kimi tələffüz etmişlər) Qazax
xalqının alban adlı boyunun və Türkmənistanda alban adını daşıyan yer adının günümüzədək
mövcud olması albanların türk kökənli olmasını isbat edən faktlar arasında yer alır.2 Təbii ki,
bu faktlar Quzey Azərbaycanda Alban adını daşıyan əhalinin kökünün türk olmasını göstərir.
Eyni zamanda Güney Azərbaycanda da əhalinin soykökü haqqında eyni fikirləri söyləyə
bilərik. Qərb elmi ədəbiyyatında İran Azərbaycanı adını almış Güney Azərbaycanda Urmiya
gölünün şərqində qədim dövlətçilik ənənələrinin mövcud olması və Azərbaycan adının Güney
Azərbaycanda formalaşması tarixdən bizə bəllidir. Azərbaycanın güneyindəAtropatenadan
öncə Kuti, Lullubi, Su, Turukki və Manna adını almış ilkin dövlətlər mövcud olmuşdur. AssurUrartu qaynaqları həmin dövlətlər və onların əhalisi haqqında məlumat verən ilk qaynaqlardan
biri hesab edilir. Həmin qaynaqlar Urmiya gölü ətrafında yaşayanları məhz türk
adlandırmışdır.3 Bu da turukki adı ilə eynilik təşkil edir. Farsdilli qaynaqlardan olan Avestada
da türk adına rast gəlmək olar.

Süleyman Əliyarlı, Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə, Mütərcim, Bakı 2012, s. 28
Ali Asghar Haghdar, İran Türklerinin Kimlik Renösansı, Sonçağ yayınları, Ankara 2017, s. 25
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Soykökümüz Kimdir?!
Yuxarıda verilən bu məlumatlar Azərbaycanda yaşayan türklərin bu ölkənin yerli əhalisi
olduğuna heç bir şübhə yeri qoya bilməz. Təbii ki, bu tarixi gerçəyi qəbul etməyənlər də vardır.
Bu da 28 Aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Sovet Rusiyası tərəfindən işğal
edilməsindən sonra Azərbaycan xalqının soykökünün saxtalaşdırılmasından qaynaqlanır. Belə
ki, rus işğalı dönəmində Rusiyada Y.P.Alekseyevin başçılığı altında Azərbaycan xalqının
soykökü haqqında yeni bir məktəb yaradıldı. Bu məktəbin tərəfdarları Quzey Azərbaycan
əhalisini Qafqaz və Güney Azərbaycan əhalisini isə fars mənşəli hesab edirdilər. Bənzər siyasət
1925-ci ildəQacarların devrilməsi və Pəhləvilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə İranda da həyata
keçirildi. Bundan da ən böyük zərəri azərbaycanlılar gördü. Türk xalqlarına qarşı kəskin
millətçi (anti-türk) siyasət yeridən Rza şah Pəhləvi azərbaycanlıların assimilyasiya edilməsinə
çalışırdı. Buna görə də azərbaycanlıların kimliyi və kökü haqqında yanlış bir siyasət yeridilirdi.
Bu işin başında duran şəxs isə əslən azərbaycanlı olan İran tarixçisi Əhməd Kəsrəvi idi.
Ə.Kəsrəvinin 1921-ci ildə Tehranda işıq üzü görmüş “Azəri və ya zəban-e bastan-e
Azərbaycan” adlanan əsərində azərbaycanlıların kimliyi, soykökü və dili haqqında bu fikirlər
yazılmışdır: “Azəri dili Türk dili ailəsinə mənsub deyildir. Azəri dili İran kökənli bir dildir.
Azərilər, Səlcuqların İranagəlməsindən sonra türkləşmişdir. Quzey Azərbaycan tarix boyu
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Azərbaycan adını daşımamışdır. Qafqaz Albaniyası olan Quzey Azərbaycana Azərbaycan adını
M.Ə.Rəsulzadə vermişdir. İranın tərkibində olan Azərbaycan hər zaman Azərbaycan olaraq
adlandırılmışdır.”4 Biz də deyirik ki, biz azəri yox, türkük, azərilər isə irandillidir! İrandilli
azərilərin türkləşməsi isə təbii bir prosesdir. Bu proses yerli türklərə deyil, irandilli azərilərə aid
ola bilər və bu prosesə aid deyimlərinə görə Kəsrəvini qınaya bilmərik. Kəsrəvini ona görə
qınamalıyıq ki, o, Səlcuqların gəlişinə kimi bu ərazidə türklərin mövcudluğunu inkar edir və
guya, yerli əhali ancaq iran/fars dillilərdən ibarət olmuşdur, XI əsrin II yarısında Orta Asiyadan
gələn türk axını onları türkləşdirmişdir! Səlcuqların Azərbaycana gəlməsindən yüz illər öncə
də bu torpaqlarda türklər yaşamışdır. Urartu, Bizans və Ərəb qaynaqlarında da Azərbaycanda
türk izlərinə rast gəlmək olar. Azərbaycanda yaşayan irandilli xalqlar isə Azərbaycan
torpaqlarının Sasanilər tərəfindən işğalından sonra bu torpaqlara köçürülmüşdür. Hətta
Azərbaycanda yerli əhalini assimilyasiya etməyə ilk cəhdlər məhz Sasanilər zamanı həyata
keçirilmiş və sonralar bu ənənə Ərəb Xilafəti tərəfindən də təkrarlanmışdır.
Azərbaycanda Yerli Əhalini Assimilyasiya Etməyə Cəhdlər
Azərbaycanın Sasani imperiyası tərəfindən işğalından sonra yerli türkləri assimilyasiya etmək
və bölgənin etnik tərkibini dəyişmək üçün köç siyasəti həyata keçirilmiş, lakin bu köçlər heç
vaxt yerli əhalinin dilini və kökünü dəyişə bilməmişdir. Belə ki, Sasani dövlətinin
yaranmasından dərhal sonra Atropatena müstəqilliyini itirdi və Sasani imperiyasının tərkibində
bir vilayətə (satraplığa) çevrildi. Hətta Albaniya (yəni, Azərbaycanın quzeyi) da bir müddət
Sasani imperiyasından asılı vəziyyətə düşdü. Lakin bu asılılıq uzun sürmədi. Buna baxmayaraq
Sasani şahları yerli əhalinin etnik tərkibini dəyişdirmək üçün köç siyasəti həyata keçirmişdir.
Günümüzdə Azərbaycanın Xəzəryanı bölgələrində yaşayan irandilli azlıqlar da vaxtilə Sasani
şahı I Xosrov tərəfindən bu torpaqlara köçürülmüşdür.5 Təbii ki, bu köç siyasəti Azərbaycanda
yerli əhalini assimilyasiya edə bilmədi.
Azərbaycanda yaşayan türkdilli əhalini assimilyasiya etmək cəhdləri Sasanilərdən sonra Ərəb
xilafəti tərəfindən də həyata keçirilmişdir. Ərəb Xilafətinin 226-cı ildə Sasani dövlətini məhv
etməsi ilə Azərbaycanın güney torpaqları da Xilafətin tərkibinə qatıldı. Bunun da məlum səbəbi
vardır. Atropatena Sasanilərin güclənməsindən sonra müstəqilliyini itirmiş və imperiyanın
əyalətinə çevrilmişdi. Lakin Azərbaycanın quzeyində müstəqil dövlətçilik davam edirdi.
Bizans, Xilafət və Xəzər xaqanlığı ilə ağıllı diplomatik siyasət yeridən Qafqaz Albaniyası 705ci ilədək varlığını qoruya bildi. Qafqaz Albaniyasının işğal edilib varlığına son qoyulması ilə
bütövlükdə Azərbaycanda dövlətçilk ənənələrində bir durğunluq yarandı. Yaranmış bu
durumdan məharətlə istifadə edən Xilafət Azərbaycanda yerli əhalini din pərdəsi altında
ərəbləşdirmək siyasətini yeritdi və Küfə, Bəsrə, Suriya və Yəməndən on minlərlə ərəb ailəsini
Azərbaycan torpaqlarına, xüsusilə də Ərdəbilə və Arrana köçürdü (Azərbaycanın bütün
Əhməd Kəsrəvi, Azəri ya Zəbane Bastane Azərbaycan, Tehran 1304
Murtuza Nizamettin Tebrizli, Bugünkü Azerbaycan Davası esas ve sebepleri, Gün Basımevi, İstanbul 1946, s.
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bölgələrinə yox, əsasən isti bölgələrinə köçürdü).6 Bu köç siyasəti Azərbaycanda yerli əhalinin
dinini dəyişsə də, dilini dəyişə bilmədi. Əksinə həmin ərəb ailələri türklərin içində əriyib yox
oldular. Bu gün Azərbaycanın Şəki-Şirvan zonasında Ərəb-Bəsrə, Ərəb uşağı, Ərəb ocağı və s.
bu kimi kəndləri misal çəkmək olar. Həmin ərazilərə ərəblər köçürülmüş və həqiqətən də yerli
türkdilli əhali ilə qaynayıb-qarışıb, yəni ailə qurmuş və türkləşmişlər. Fərqli dövrlərdə həyata
keçirilmiş bu köç proseslərində başlıca məqsəd Azərbaycanda yerli türk əhalisini assimilyasiya
etmək olub. Lakin bu heç vaxt mümkün olmamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yerli əhalini assimilyasiya etmək və bölgənin etnik
tərkibini dəyişmək Çar Rusiyası tərəfindən də həyata keçirilmişdir. Bildiyimiz kimi, Qacarların
zəiflədiyi bir zamanda Çar Rusiyası Böyük İpək yoluna nəzarət və isti dənizlərə çıxış əldə
etmək məqsədi ilə İrana doğru istiqamət aldı. Qacarlar ruslarla savaşda iki dəfə məğlub duruma
düşdülər. Rusiya və İran arasında müharibənin bitməsi ilə bağlı 1828-ci il 10 fevral tarixində
yekun Türkmənçay anlaşması imzalandı və bununla da Azərbaycan rəsmən iki hissəyə bölündü.
Bu bölünmə Azərbaycan xalqının gələcək faciələrinin və milli problemlərin təməlini qoydu.
Türkmənçay anlaşmasından sonra Quzey Azərbaycan rəsmi olaraq Çar Rusiyası tərəfindən
işğal edildi. Bundan sonra Rusiya Qafqazda özünə etnik dayaq yaratmaq məqsədi ilə İran,
Türkiyə və Suriyadan yüz minlərlə erməni ailəsini Azərbaycanın İrəvan, Qarabağ və Naxçıvan
bölgələrinə köçürdü.7 1836-cı ildə Alban kilsəsinin ləğv edilərək Qriqoryan kilsəsinə
birləşdirilməsi ilə xristian albanların erməniləşdirilməsi və tarixi Azərbaycan torpaqlarında
Ermənistan dövlətinin yaradılması prosesinə başlanıldı. Təəssüf ki, bu köç siyasəti Azərbaycan
xalqının və dövlətinin əleyhinə işlədi. Təbii ki, daima işğalçılıq məqsədi güdən Çar Rusiyası
Quzey Azərbaycanda yerli əhalini tamamilə assimilyasiya etməyə çalışırdı. Bu məqsədlə də
ermənilərdən alət kimi istifadə edirdi. Lakin işğalçı Çar Rusiyası və xarici siyasətdə eyni
siyasəti yürüdən davamçısı – Sovet Rusiyası bu məqsədində heç bir zaman tamamilə uğurlu ola
bilməmişdir.

Ziya Bünyadov, Azərbaycan VII-IX Əsrlərdə, Şərq-Qərb, Bakı 2007, s. 216-217
Səməd Bayramzadə, “Bir daha Türkmənçay müqaviləsi haqqında”, Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik,
Zərdabi nəşriyyatı, Bakı 2014, s. 38-39
6
7
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NƏTİCƏ
Göründüyü kimi, həm Rusiyada, həm də İranda anti-türk cərəyanın nümayəndələri Azərbaycan
əhalisinin oğuzların və səlcuqların Türküstandan Ön Asiyaya gəlməsindən sonra türklər
tərəfindən assimilyasiya edildiyini əsaslandırırlar, lakin bunu elmi əsaslarla isbatalaya
bilmirlər. Sözsüz ki, Azərbaycanda irandilli və qafqazdilli xalqlar da yaşamış və bu gün də
yaşamaqda davam edirlər. Ancaq bir gerçəyi qəbul etmək gərəkdir. Türklər tarixən
Azərbaycanda hakim etnos olmuş və bu gerçək günümüzdə də dəyişməz olaraq qalır.
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NEVRUZ ÖNCESİ TÖRENLERİMİZ: “ÇİLLE GECESİ” VE ONUN RİTÜEL
AMACI
OUR PRE-NOVRUZ CEREMONIES: “CHILLA” ( PERIOD OF SIXTY DAYS OF SIXTY
WINTER) NIGHT AND ITS RITUAL ESSENCE
Doç. Dr. Ateş AHMEDLİ
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü
Merasim Folkloru Şubesi, Azerbaycan, Bakü
ORCID NO: 0000-0002-5774-4727
ÖZET
Makalede, Nevruz öncesi törenlerimizden bahsedilmiş ve “Çille Gecesi” ritüeli folklor
biliminde ilk kez sistematik bir çalışma içerisinde incelenmiştir. Şimdiye kadar yapılan
araştırmanın bu soruna tek başına yaklaştığı ve Nevruz tören kompleksi ile ritüel bağlantıları
olduğunu hesaba katmadığı ortaya çıkar. Folklor biliminde ilk defa bu bağlantı yakından takip
edilmektedir, “Çille Gecesi” ritüeli ile “İl Ahır Çarşambası” ritüeli arasındaki bağlantı yeniden
sağlanılır ve bunların Nevruz tören kompleksinin “giriş” ve “çıkış” kapıları oldukları
kanıtlanmaktadır.
Bu kutuplar arasındaki bağlantı ritüelin doğası tarafından belirlenir, burada mitolojik diyalektik
(kapalı sistem) esas alınır, bu, kutupların tek bir kültürel olayın “başlangıcı” ve “sonu” sınırları
olduğunu iddia etmemize izin verir. Mitolojik doğanın yanı sıra (görüntüye dayalı olarak),
bunun gerçek temele ilişkin yönleri de burada ele alınmıştır.
Daha sonra ritüele tipolojik bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır, Türk halkları arasında yapılan
versiyonlar ve varyantlar ele alınmış ve bu geleneklerin ortak bir kültür sisteminin parçası
olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızın Nevruz çalışmalarına yeni bir katkı olarak
değerlendirileceğini umuyoruz.
Anahtar kelimeler: Nevruz, Çille Gecesi, ritüel, mit, gelenek, kompleks tören, ortak kültür
ABSTRACT
In the article it is said about our pre-Novruz ceremonies, for the first time the ritual “Chilla
night” is involved to the systematic investigation in our folklore-study. It is known that in the
studies carried out till nowadays this problem was investigated differently and it was not taken
into account that it had ritual relations with Novruz ceremony complex. For the first time in our
folklore-study, this connection has been followed carefully, the connection between the “Chilla
night” and the “pre-Tuesday” ritual has been restored and it has been proved that Novruz
ceremony complex has “entrance” and “exit” doors. The connection between these poles was
determined by ritual characteristics, the mythological dialectics (closed system) was main there,
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which allowed us to substantiate that the poles were the limits of a single cultural event with
“the beginning” and “the end”. In addition to the mythological character (not based on the
image), the aspects of this relationship with the real ground have also been looked through.
Later, the ritual was approached from the typological point of view, the versions and variants
executed among the Turkic peoples were studied, it was determined that these customs were
part of a common cultural system.
We hope that our study will be considered that it is a new contribution to Novruz-study.
Keywords: Novruz, Chilla night, ritual, myth, tradition, complex ceremony, common culture
Anons: 2016-cı ildə İran İslam Respublikası YUNESKO-ya müraciət edərək “Çillə gecəsi”
mərasimini Celebration of Yalda (Yelda bayramı) adı altında bu təşkilatın qeyri-maddi mədəni
irs (reprezentiv) siyahısına salınması istəyi ilə təklif irəli sürdü. Elə həmin il müraciətə baxıldı
və razılıq qərarı verildi. Buna etiraz olaraq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət
ünvanladıq və etirazımızın da səbəbi bu idi ki, min illər boyu otuz milyondan artıq azərbaycan
türklərinin də yaşadığı ərazidə mövcud olan və “Çillə gecəsi” adı altında qeyd olunan bu
mərasimi akt təkcə farsların mədəni mirası kimi bu təşkilatda qeydiyyata alına bilməz. Hesab
edirik ki, ən optimal variant o olardı ki, həmin dəyər iki dövlətin, yəni Azərbaycanla İranın
ortaq mənəvi mirası qısmində gündəmə gətirilərdi (Muğam sənəti, Novruz bayramı, Tar
ifaçılığı nominasiyalarında olduğu kimi). Çünki min ildən çox (bəlkə də daha artıq) müddətdə
Azərbaycan türklərinin də icra etdiyi və əziz tutduğu bu mərasim indi də bu soyun yaşadığı bir
çox areallarda (Təbriz, Ərdəbil, Marağa, Naxçıvan, lənkəran, Qarabağ və s.bölgələrdə) arxaik
tərzini qoruyub saxlamaqla icra olunur. Deməli, bunun ciddi əsasları var və hesab edirik ki,
türk soyluların bu mərasimi aktın üzərində səciyyəsi daha üstündür. Nazirliyin məsul yetkilisi
etirazımızın nəzərə alınacağını bildirsə də, son açıqlaması bu oldu ki, 2016-cı ildə Azərbaycan
YUNESKO-ya müraciət ünvanlaya bilməz, yalnız belə bir səlahiyyət bu ölkəyə 2017- ci ildə
verilə bilər (Üzv olan dövlətlər bu təşkilata iki ildən bir müraciət edə bilərdi və Azərbaycan
2015-ci ildə Lahıc miskərlik sənəti üzrə artıq öz nominasiyasını qazanmışdı). Məsələyə elə
bununla da xitam verildi. Lakin halal haqqımız uğrunda çalışmalarımıza davam etdik, müxtəlif
mətbuat və informasiya kanallarında bu problemə həsr olunmuş müzakirələr açdıq. Güman
etdik ki, bu yanlışlığın aradan qaldırılmasına hansısa əlavə güzəştlər olunar. Amma rəsmi
qurumlardan heç bir dəstək almadıq və buna görə də çalışmalarımız yarıda qaldı. Çox təəssüf
ki, belə mühüm bir mədəni irs hazırda YUNESKO-da yalnız İran İslam Respublikasının adı ilə
hallanlr. İranın bu məsələnin üzərində ciddi dayanmasının əslində çox ciddi səbəbi vardır.
Belə ki, “Çillə gecəsi” ritualı Novruz mərasim kompleksinin başlanğıc mərhələsidir. Daha
dəqiq desək, “giriş qapısı” dır. Əlavə şərhə ehtiyac qalmır və yalnız əlacımız problemi
oxucularla bölüşməyə qalır........!
GİRİŞ
Novruz xalqımızın ən önəm verdiyi və ən böyük coşqu ilə keçirdiyi milli bayramıdır.
Maraqlıdır ki, Novruza qədər icra olunan və Novruzla dolayısı ilə ilişkədə olan təqvım
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mərasimlərimiz də vardır ki, indilikdə onlar unudulmaq üzrədir. Bir vaxtlar xalqımız arasında
kütləvi keçirilmiş və “Çillə gecəsi” adı ilə elatda məşhur olmuş mərasımi akt da bu qəbildəndir
və düşünürük ki, mövzunun araşdırılması bu cür öləziməyə gətirən səbəbləri aramaqda, bu
sferada müəyyən bərpa işləri aparmaqda açar funksiyasını yerinə yetirəcək.
Bəllidir ki, “çillə” sözü türk xalqları arasında “çətinlik”, “sınaq”, “zorluq” anlamında qəbul
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, bu mahiyyətin hardan qaynaqlandığı, tapındığı ritual-mifoloji
əndişəsi, nə kimi sosial-mənəvi resurslara dayanıqlı olduğu və hazırkı funksionallığına dair
araşdırmamızda bilgi veriləcək, imkan daxilində problemin qaranlıq qalmış məqamlarına
aydınlıq gətiriləcəkdir.
ARAŞTIRMA
Yerin Günəş ətrafında illik dövriyyəsinin (365 günün) üç aya nisbətdə bölümlənməsinə
əsaslansaq ölkəmiz qış fəslinə dekabr ayının 21-dən 22-sinə keçən gecə daxil olur. Xalq
təqviminə görə həmin dövr, həm də “Böyük çilləyə” daxil olmamızın başlanğıcı, yəni ilk günü
hesab olunur. Maraqlıdır ki, həmin gün ilin ən uzun çəkən gecəsinin günü kimi ölkəmizdə
müşahidə olunur. Ona görə də, xalqımız bu gecəni “çillə gecəsi”, “ağır gecə”, “zülmət gecə”,
“ən qaranlıq gecə” və s. bu məzmunlu ifadələrlə adlandırmışdır. Məsələn, həmin gün Bakıda
9 saat 9 dəqiqə gündüz, 14 saat 51 dəqiqə gecə vaxtı qeydə alınır. Bu o deməkdir ki, həmin
vaxt Günəş ən uzaq məsafədən (73,5 düşmə bucağı fərqilə) enerjisini Azərbaycana ötürür.
İstilik minimuma enir və ən yaxın məsafədən belə (26,5 düşmə bucağı altında) bu şüalar çox
zəif şəkildə ölkəmizə paylanır. Qeyd olunduğu kimi, bu astronomik bir hadisədir və bu
dialektika hər il təkrarlanır (Fəsillərin əvəzləndiyi paralellərdən yanaşsaq, ilboyu belə keçid
dörd dəfə baş verir).
Bütün bu prosesə xalq etimoloji fikrində necə münasibət bəslənildiyini də diqqətdən keçirmək
heç şübhəsiz, maraqlı olar. Əslində hər şey qış fəslinə daxil olmadan başlanır. Ümumiyyətlə,
qış bütün dövrlərdə mənfi emosionallıq doğuran fəsil kimi assosiasiya olunub. Özəlliklə də,
əski çağlarda qışa hazırlıq ciddi bir məsələ kimi elatın qarşısında dayanardı. Soyuq, qaranlıq,
kəsalət, xəstəlik və s. kimi göstəricilər qışın fonunda təsəvvürə gələn xoşagəlməz
keyfiyyətlərdir. Bu hallardan sığortalanmaq üçün isə elat camaatı həm ərzaq, həm də isti
geyim hazırlığı edər, digər məişət təhcizatlarının işləkliyini bir daha diqqətdən keçirərdi.
Özündən savayı, mal-qarasının, toyuq-cücəsinin də qışdan salamat çıxması üçün hazırlıq işləri
görırdi.
Müşahidələr göstərir ki, qış fəsli obrazlı düşünməsi üçün həm də xalqımıza fürsət verib.
Məsələn, bir çox folklor örnəklərimiz, o cümlədən, nağıl və qaravəllilərimiz, atalar sözü və
məsəllərimiz, bayatı və yanıltmaclarımız əsasən bu dövrdə düzülüb-qoşulub, təkmilləşdirilib,
mükəmməl hala gətirilib. Yay və payız dövrünün uzun və ağır təsərrüfat həyatı bitdikdən sonra
bu mövsümdə insanlar bir yerə toplaşar, məclislər keçirərdilər. Estetik tələbatını ödəməsindən
savayı, belə məclislər həm də toplumun mənəvi tələbatının ödənilməsinə, dünyagörüşünün
zənginləşməsinə də bir növ stimul verirdi. Yemək və əyləncə ilə müşaiyət olunan belə
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məclislərdə təbii ki, qışın necə keçəcəyi və buna necə müqavimət göstəriləcəyi haqda fikirlər
də mübadilə olunurdu. Məhz bu mübadilələr nəticə və qənaətlərin tapılmasına zəmin
hazırlayırdı. Əldə olunan qənaətlər sınaqdan keçirilər, özünü doğruldanlar təcrübə şəklində
toplanardı. Yığılan təcrübə get-gedə məcmu halını aldı və bu təmərküzləşmə əsasında “xalq
empirizmi” adlı təlim meydana gəldi.
“Çillə qarpızı” ritualı. Günümüzdə çox az qism bölgəmizdə, o cümlədən Naxçıvan, Lənkəran,
qismən də Qarabağ bölgəsində qorunub saxlanılmışdır. “Çillə gecəsində” keçirilən bu ritualın
mahiyyət və məğzinin hansı növ təcrübədən qaynaqlandığı, bu resursa (bazaya) arxalanan etnomədəni sferanın ətraf aləmlə necə təmasda olduğu, bu təması hansı əsaslarla (təsərrüfat və
müşahidə kanalları ilə) qurduğu, yaxın və uzaq strategiyası (bizə məlum və məchul
düşündükləri) maraqlıdır ki, çox incə şəkildə ritualda şifrələnmişdir. Əsasən qışın ilk
gecəsində keçirilən bu mərasimi akt çox təəssüf ki, indiyədək sistemli araşdırılmamış, başlıcası
isə ritualın icra məqsədi və diktə etdiyi ana ideyası natamam açıqlamalarla izah olunmuşdur.
Mənbələrdən bilmək olur ki, ritualın funksional olduğu bölgələrimizlə müqayısədə “Çillə
gecəsi” ritualı Naxçıvan MR-nın ərazilərində daha təmtəraqlı qeyd olunub. (Nəzərə alaq ki, bu
mərasimi akt indi də Naxçıvanda mükəmməl şəkildə icra olunmaqdadır). Ümumiyyətlə,
Naxçıvanda qış mövsümü daha sərt keçir, gündüzləri qarlı-boranlı, gecələri şaxtalı olur. Ona
görə də burada qış mövsümünə hazırlıq işləri hələ yay bitməmişdən başlanır. Qədim təsəvvürə
görə, bu bayramın əsas qayəsi işığın qaranlıq, xeyirin şər üzərindəki qələbəsinin təntənəsidir.
“İnanclara görə, bahar öz barını-bərəkətini qışdan alır. Qış nə qədər qarlı olarsa, bahar da bir o
qədər bol-bərəkətli, məhsullu olar. Naxçıvanda insanlar Çillə axşamı qarpız kəsmək kimi dədəbaba adət-ənənəsinə bu gün də sadiq qalırlar. Çillə axşamı ailə üzvləri, qohum-əqraba bir yerə
yığışır və ilin ən uzun gecəsini süfrəyə düzülmüş çoxlu meyvə, şirniyyat, quru meyvələr,
çərəzlər, meyvə şirələri və əsasən də xəmirdən hazırlanmış xörəklərlə qeyd edirlər. Bu gecənin
ən əhəmiyyətli atributlarından biri də qarpızdır. Hər bir ailə həmin gecə mütləq bir qarpız
kəsməyə çalışır. Bu qarpızı isə hələ bir neçə ay əvvəldən, qarpız mövsümünün sonlarından
xüsusilə çillə üçün saxlayırlar. Çillə qarpızı xüsusi növ qarpızdır, qabığı qalın olduğu üçün
soyuğa davamlı olur və uzun müddət saxlamaq olur. Onu tayalarda samanın içərisində və ya
zirzəmidə saxlayırlar. Çillə axşamı süfrəyə ən sonda qarpız gətirilir və ailənin ağsaqqalı,
böyüyü tərəfindən kəsilərək dilimlənir və paylanır. Əgər çillə üçün bir neçə qarpız saxlanılıbsa,
onda onlar kəsilib pay göndərilirdi. Bu ona görə belə edilirdi ki, ola bilsin qohum-əqrabadan,
qonşulardan kiminsə çillə qarpızı almağa imkanı çatmasın. Bu adət həm də qohum-əqraba,
qonşular arasında mehribanlığı, qohumluq bağlarının möhkəmliyini də göstərirdi” (Əhmədli,
2018: 156-157).
Qeydlərdən aydın olur ki, güzəranını oturaq həyatın təsərrüfat qaydaları çərçivəsində
müəyyənləşdirən toplumun səciyyəsi bu mərasimi aktın üzərində hakimdir. Daha dəqiq desək,
oturaq həyatın əkin və digər məşğulluq sahələri olan bağ və bostançılığın dekorasiyası bu
düzəndə üstün mövqedədir. Süfrəyə qoyulan nemətlərin çeşidi və əlvanlığı da bunu birbaşa
əsaslandırır. Əlbəttə bu məsələnin zahiri tərəfidir və nəticə çıxarmaq üçün bu əsaslandırma
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yetərli görünmür. Həmin təsərrüfat dövründə yetişən məhsula təbiətdən olan təsirlərin
(məhsulun yetişməsini şərtləndirən bütün təbii amillərin) intensivliliyi (faydalılığı) sayəsində
bu məhsulda cəmləşmiş komponentlərin (rəng, şirə və dadın) nələri ifadə və təlqin etməsi
əslində məsələnin daha maraqlı və mahiyyətlə birbaşa ilişkəli olan tərəfidir.
Bu anlamda, kəsilmiş qarpızın içərisinin hansı rəng çalarlarında aşkarlanması və bu
çalarlar üzərində aparılan müşahidə, bunun da əsasında ortaya çıxarılan fikir və qənaətlər,
fikrimizcə, mərasimin ən maraqlı mərhələsi hesab oluna bilər. Çünki mərasimin kuliminasiya
nöqtəsini təşkil edən bu mərhələ həm illərcə yığılmış təcrübənin sınağa çəkilməsi üçün bir
“fürsət” idi, həm də çınaqdan çıxmış təcrübənin (empirizmin) növbəti illərə ötürülməsinə bir
növ “zəmanət” idi. “Çillə qarpızının içinin tünd qırmızı və ya ağlı qırmızılı olması da qışın sərt
və ya mülayım keçəcəyinə yozular” (Əhmədli, 2018:158). Şübhəsiz, bu yozum hər şəxsin
biləcəyi səviyyə deyildi, buna nail olmaq üçün illərin sınağından çıxmış təcrübəyə yiyələnmək
lazım idi. Əbəs yerə deyilmirdi ki, yalnız “el ağsaqqalı” kimi tanınan şəxs bu haqda bilgi
verərdi (Belə şəxslərə el arasında “ağzı dualı” da deyilərdi). Rənglərin qışın necə keçəcəyini
bildirməsi ilə bağlı əlimizdə tutumlu məlumat olmasa da, ehtimalımıza görə, tünd qırmızı çalar
qışın sərt, açıq qırmızı çalar isə mülayim keçəcəyini işarələdir. Belə baxsaq, “tünd”,
tündməcaz” kimi bənzətmələrdən kəskin xarakterli insanları səciyyələndirmək üçün də istifadə
olunur (“Boz ay” ifadəsini bunun alternativi kimi qəbul etmək olar). Cəlbedici bir məqam da
ondan ibarətdir ki, qarpız həm də burada “keçıd nəsnəsi” qismində funksionaldır. Çox
maraqlıdır ki, payız dövrünün qovun və balqabaq kimi (formaca dairəvi və ellepisvari)
məhsulları da olduğu halda ritualda sınaq üçün məhz qarpız seçilmişdir. Məsələ burasındadır
ki, qarpız təbiətdə gedən dəyişilmələri daha həssasliqla mənimsəyən tərəvəzlərdən hesab
olunur. Bu həm onun səthinin müəyyən (qalın və nazik) forma almasında, həm də içinin
dəyişkən (qırmızı, qırmızımtıl, ağımtıl) rəng çalarlarında özünü vüruzə verir. Şübhə etmirik
ki, təbiətlə iç-içə güzaran sürən xalqımız bu əlamətlərin nəyi ifadə etdiyini və bu çalarlarda
nələrin vəd olunduğunu hiss edə bilərdi (Empirizm müşahidələr hesabına qazanılan təcrübədir:
hiss və emosiyalara əsaslanan bu müşahidə kanalı təsərrüfatın düzgün idarə olunmasında bəzən
həlledici rol oynayır). Yerində ikən, görkəmli alim Kamran Əliyevin məsələyə münasibətini
təqdim edək: “Cillə qarpızı” mərasimi diqqəti qışa cəlb etmək, uşağı, böyüyü ehtiyatlı olmağa
cağırış deməkdir. Hər halda bu mərasim Böyük cillənin, daha geniş mənada qışın gəlməsinin
nümayişkaranə şəkildə elan edilməsidir...... Müdrik adamlar payız havasının təsiri altında
qalmış qarpızın icindən – cox vaxt onun rəngindən qışın necə kecəcəyini müəyyənləşdirərlər”
(Əliyev, 2019:316). (Digər bir tədqiqatçımızın bu haqdakı qeydini öncə təqdim etmişik).
Deməli, payız fəslindən ötürülən müsbət nə varsa, artıq bunlar komponent halında qarpızda
təmərküzləşə bilib. Daha sonra, yanaşmada qarpızın “keçid”i təmin etdiyi, yəni payızla qış
arasında rabitə yaratdığı da təsdiqini tapıb. Lakin məsələni aydınlatmağa ip ucu versə də, etiraf
etməliyik ki, aktın tam açılışı üçün bütün bunlar yetərli görünmür. Məsələ ilə birbaşa əlaqəsi
olduğu üçün yenidən alimin düşüncələrinə nəzər salaq: “Çillə qarpızı” və “Xıdır Nəbi”
mərasimləri, eyni zamanda bayram günlərində səməni göyərdilməsi hadisəsi bir-biri ilə
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qırılmaz tellərlə bağlıdır və hər üc cilləni əhatə edərək insanların gələcək həyat uğrunda
arzularını ifadə edir” (Əliyev, 2019:317). Təqdirəlayiqdır ki, tədqiqatçı bu üç mərhələnin
(“Çillə qarpızı” mərasimi, “Xıdır Nəbi” bayramı və “Səməni göyərdilməsi” aktının) həm birbiri ilə rabitədə olduğunu müşahidə edə bilmiş, həm də bu mərhələlərin Böyük Novruzun
təkamül əsaslarını təşkil etdiyini müəyyənləşdirmişdir. Maraqlıdır ki, müəllif bu dialektikanı
dual əsasda götürmüş, bu mərhələlərin faktoloji əsasda da bir-biri ilə həlqələndiyini incə
şəkildə vürğulamışdır: “Cillə qarpızının buğdanın küləşi – samanı icərisində gizlədilməsi, Xıdır
Nəbi bayramında buğdanın qovurulması və Novruz günlərində buğdanın cücərdilməsi insanın
həyata və zamana bağlılığının konkret faktları və sübutlarıdır”(Əliyev, 2019:317). (Qeyd üçün
deyək ki, obrazlı əsaslandırma buna adekvat mərhələdir.) Yanaşma məntiqidir və doğal şəkildə
bu dialektikanı səciyyələndirir. Amma burada şərti mahiyyət kəsb edən məqam da vardır ki,
bu da fikrimizcə, rəmzi səciyyələndirmədən irəli gəlir. Belə ki, çillə qarpızının saxlanc yeri eyni
olmaya bilər, yəni, bu qarpız zirzəmidə, “əl damı” deyilən yerdə və s. şəraitlərdə də saxlanıla
bilir. Əlbəttə, bu bir inancdır və pozitiv zəmindən qaynaqlandığına şübhəmiz yoxdur. Çünki
buğda Tanrının İnsanlığa bəxş etdiyi alternativsiz qıdadır və bu qidanı (çörəyi) dönə-dönə qəbul
etsək də, yenə də ona gündəlik tələbatımız olur (Başqa qidaları gec-gec qəbul etsək də, o qədər
fərqində olmuruq). Digər tərəfdən, buğda və buğdadan hazırlanmış məmulatlar bu bayramlarda
öncül mövqedə olur. Odur ki, hansı tərkibə (buğda, səməni, küləş və s. formaya) keçməsinə
varmadan əcdadlarımız bu neməti əziz tutmuş və bu münasibət də həmin nemətin “tapınağ”a
çevrilməsini şərtləndirmişdir.
Sözsüz ki, müəyyən bir mahiyyət çoxlu təfərrüatlar törədə bilir və sonra da bunlar həmin
mahiyyətin fonunda analiz olunur. Məsələn, çillə mərasiminin təsiri altında meydana gəlmiş
çoxlu inanc və adətlər vardır ki, bunların izahı dolayısı ilə də olsa, həmin mərasimdən keçir.
Əsl mahiyyət isə səbəb və nəticənin əlaqəsindən doğur (Əslində bu bir mexanizmdir və işləkliyi
qanunauyğunluğa əsaslanır). Məsələnin məğzi budur ki, bizə qədərki araşdırmalarda
mərhələlərin əlaqəsindən bəhs olunsa da, bu əlaqənin hansı səbəb və nəticəyə hesablandığı,
hansı “başlanğıc” və “qurtaracaq” hədləri qovuşdurduğundan bir kəlmə də olsa söz açılmır.
Bildiyimiz kimi, hər il coşqu ilə qeyd etdiyimiz “İl axır” çərşənbədə bir “çillədən çıxma”
ritualı keçirilir. Həmin gün çillədən çıxırıq və bu münasibətlə (şər qüvvələrdən qurtulmuş
statusda) Novruzu bayram kimi qarşılayırıq. Amma heç zaman fərqində olmamışıq ki, biz
çilləyə nə zaman daxil olmuşuq. Yaxud da, “çıxış”ını bayram etdiyimiz ritualla “giriş”inə
bayramsayağı daxil olduğumuz ritualın ilişkəsi varmı, sualını heç vaxt gündəmə gətirməmişik.
Məsələ burasındadır ki, bütöv sistem halinda öyrənilməsi vacib olan problemə
Folklorşünaslığımızda daim mərhələli əsasda nüfuz edilmiş, bu kompleksin ayrı-ayrı
mərhələləri ciddi araşdırılsa da, bunların arasında əlaqə olduğu çox vaxt nəzərə alınmamış, ən
təəssüf doğuranı isə mərhələlərə onları çevrəyə alan və “ana axara” qovuşduran qütblərdən
(çilləyə giriş və çıxışdan) təcrid halında baxılmışdır. Bu isə səbəb və nətıcə arasındakı əlaqənin
qırılmasına gətirmiş və yekcins bir mədəni hadisənin məramı və mahiyyəti tam açılmamış
qalmışdır. (Folklorşünaslığımızdakı mövcud araşdırmalara əsaslanmaqla bu iddianı qaldırırıq).
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Sual oluna bilər ki, bəs, çevrə nəyi ehtiva edir? Bəllidir ki, çilləyə girmək çətin bir
mərhələyə qədəm qoymaq, sınaq dövrü keçirməkdir. Mifologiyada bu dövr “xaos” adlanır və
ritualda qışla simvolizə olunur. Mifik təsəvvürdə qış həm də qapanma dövrüdür. Deməli, qış
qapalı sistemə keçməkdirsə, çilləyə girmə bu keçidin girişidir. Mütləqdir ki, “giriş”i vardırsa,
bu qapanmanın “çıxış”ı da olmalıdır. Yaxud da, “çıxış”ı var idisə, şübhəsizdir ki, haradansa bu
qapanmaya “giriş” olmalı idi. Sadəcə, hansısa təsirdən bu əlaqə qırıla bilir və tərəflərdən biri
(hətta ola bilsin hər ikisi) müəyyən zaman kəsiyində yaddaşlardan silinir. Məsələn, “sənətşünas
C. Bağdadbəyovun “Xatirələr və etnoqrafik qeydlər” kitabından məlum olur ki, Şuşada
bayrama (Novruza A.Ə.) bir ay qalmış çillə çıxarılır, ay ərzində gecələr çalğı-rəqslər ilə
keçərmiş. Xalq köhnə ilin kəsalətindən qurtulmağa çalışıb, təzə ilə daxil olmaqla qış
çillələrindən yaxa qurtarmağa çalışmışdır” (Abbaslı, 2020:200). Daha sonra, müəllif Şuşaya
yaxın Qaybalı kəndində də müşahidə etdiyi “çillədən çıxma” mərasimindən həmin əsərində
maraqla bəhs edir. Amma bu mərasimi aktın İl axır çərşənbədə icra olunduğunu burada qeyd
edir (Abbaslı, 2020:201). Maraqlıdır ki, ritüalın mərhələli və böyük coşqu ilə keçirildiyi bu
bölgədə
onun başlanğşc mərhələsinin, yəni “çilləyə girmə” məqamının müşahidə
olunduğundan bu əsərdə heç nə danışılmır. Şübhəsiz, bu əlaqənin qırılması halıdır və tarixi
zəmin burada mühüm rol oynayır. Qayıdaq məsələnin tədqiqatçıların diqqətindən yayınmış
tərəfinə. İş ondadır ki, bu iki qütb arasındakı zaman fərqinə (qışa daxil olma və yaza çıxmaya)
tarixi, yəni, mərhələli əsasda baxdıqlarına görə bu mövzuya köklənmiş tədqiqatçılarımız çilləyə
girişlə çillədən çıxışın ritual əlaqələri olduğunun fərqinə varmamışlar. Çünki ritual qapalı
sistemdir, bu çevrədə zaman mücərrəd anlam kəsb etdiyi üçün baş verənlər təkrarlana, geriyə
dönüş edə bilir. Bu sistemdə hər şey əlaqəyə əsaslanır, dəyişilmələr ölçü və məsafə həddi
tanımır. Daha sadələşdirsək, ritualda tam bir müddət çevrəyə daxil olma və oradan çıxma anına
hesablanır. Niyyət də odur ki, tezliklə bu qapanma başa çatsın, təbiət əvvəlki halına (xaosdan
kosmosa) keçsin, düzən bərpa olsun. Əslində bu səciyyəni ritualın mahiyyəti doğurur, yoxsa
qış fəsli təkrar-təkrar bölgüyə məruz qalmazdı və bölgülər də “çillə” adı daşımazdı.
“Düşünməyə dəyər ki, qışdan başqa heç bir fəsil bütünlüklə və öz adları ilə müəyyən
mərhələlərə ayrılmır (Xalq təqviminə görə qış fəsli “Böyük çillə” 40, “Kiçik çillə” 20, “Boz
ay” 30 olmaqla 90 gün çəkir. A.Ə.). Bu hal ilin mövsümləri icərisində yalnız qışa aiddir.
Buradan da belə bir nəticə hasil olur ki, qış ağırlıq və ölüm gətirdiyinə görə insanlar ondan
xilas olmaq yolları axtarmışlar. Bu xilas olmanın birinci tərəfi qışın özünü aldatmaq, digər tərəfi
isə insanın günəşi axtarmaq eşqi ilə özünü aldada-aldada, öz başını qata-qata yaza cıxmasıdır”
(Əliyev, 2019:315-316). Obrazlı səslənsə də, maraqlı yanaşmadır və ritualım məqsəd və
məramını bütünlüklə ifadə edir. Mifin obraza əsaslandığını qəbul etmişiksə, deməli, bu cür
baxış ritualda aparıcı mövqedə olmalıdır. Amma toplumun qışa sosial həyat və təsərrüfat
prizmasından da baxışı var idi və qənaətimizcə, hər iki baxış burada bir-birini tənzimləmişdir.
Müşahidələrimizə əsaslanmaqla deyə bilərik ki, təbiətin “kasad” dövrü olmasına baxmayaraq,
bu mərhələdə də insanlar torpaqla əlləşir, müxtəlif alətlərlə onu yumşaldır, ağac əkir, qış dövrü
üçün münasib olan budama işləri aparır və s. Yaza xeyli vaxt qalmasına baxmayaraq, əslində
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bu işlər yaza hazırlığı ehtiva edirdi. Sitatdan da bəlli oldu ki, “günəşi axtarmaq eşqi” həm də
zəruri bir məqam kimi bu dövrdə ortalıqda idi. Bu dövrdə günəşin arzulanması heç də
təsadüfdən qaynaqlanmırdı. Mifoloji zəmini var idisə də, heç şübhəsiz, bunun gerçək zəminə
bağlı dayaqları da var idi.
Elə isə ikinci bir nəsnə üzərindən problemin araşdırılmasına davam edək. Ancaq bu ətrafda
geniş mülahizə yürütməyə əsla tələsmirik. O anlamda ki, mövzu çox şaxəlidir, təfərrüatlar isə
növbə-növ və bu da bizi əsas hədəfdən yayındıra bilər (Bu haqda daha geniş araşdırma aparmağı
növbəti konfransa hesablamışıq).
Məqam odur ki, “Çillə gecəsi” mərasimində qarpızdan savayı, nar meyvəsinin də yer alması
ilə bağlı əlimizdə faktlar vardır. Bu məqam da olduqca maraq doğurur və araşdırma üçün xeyli
əsaslar verir. Azərbaycanda müşahidə olunmasa da, bir çox Türk xalqlarında bu ənənə indi də
davam etməkdədir. Tədqiqatçı-alım Ağaverdi Xəlil yazır ki, “qədimdə dünyanın bir çox
xalqlarında yeni il günəşin yenidən doğulmasından, yəni dekabrın 24-ündə günəşin qış dönüm
nöqtəsindən başlamışdır. Volqaboyu türklərində dekabrın 24-də qeyd olunan Narduqan
bayramı buna bir nümunədir. Bayram 2 həftə davam etmişdir. Bu bayrama başqırdlar da tatarlar
kimi Narduqan, çuvaşlar Nartukan və ya Nartavan, Volqaboyu türkləri ilə qonşuluqda yaşayan
udmurtlar Narduqan, mordvalılar Nardva və Nardvan deyirlər” (Xəlil, 2012:54). Müxtəlif
şəkillənmələrdə təzahürlənməsindən asılı olmayaraq, mahiyyət eynilə qalır, yəni bayram yekdil
mahiyyəti ehtiva edir. Mahiyyət isə günəşin qarşılanması anlamına dayanır və nar vasitəsi ilə
simvolizə olunur. Bunun aydın təzahürü bayramın adlandırılmasında da öz əksini tapıb. Narın
mərkəzi element kimi bu bayramda təqdim olunması fikrimizcə, iki istiqamətdə mahiyyətlə
ilişkəlidir. Birincisi odur ki, nar forma və zahiri görünüş baxımından günəşi modelləşdirmişdir
(Dairəvi olması və qırmızılığı bunu birbaşa təzahür etdirməkdədir). İkincisi də, bu meyvənin
məhsuldarlıq rəmzi olması ilə bağlıdır ki, bunun da nişanəsi bəzi Türk xalqlarının indi də qeyd
etdikləri “Çillə gecəsi” ritualında saxlanılmışdır.
Türk fəlsəfi yazarı Bilge Karasu “Narla incirə qəzəl” kitabında bu haqda maraqlı fikirlər
də irəli sürmüşdür. Müəllif nardan bəhs edərkən yazırdı ki, “anam hər qışın ən qaranlıq vaxtında
evə girərkən bərəkətin artması üçün bütün gücü ilə yaxşı parçalanıb dağılması üçün yerə nar
çırpardı. Nə qədər çox nar dənələri dağılardısa, o qədər yaxşı idi”
(.http://www.avrasyad.com/Makaleler/984549476_b%20senocak%20ebru%20228-251.pdf).
Maraqlı yanaşmadır və deyilənləri birbaşa əsaslandırır. Bu əsasda nümunələrin sayını artırmaq
da olardı, lakin geniş təfərrüata varmaq istəmirik, deyildiyi kimi, mövzu çox şaxəli, həm də
əhatəlidir. Odur ki, daha səciyyəvi bildiyimiz bir neçə ümumiləşmə təqdim etməklə mövzunu
qapatmaq fikrindəyik.
Əslində, adında “nar” komponenti olan obrazların Günəşin təmsilçisi kimi təqdim olunması
əksər türk xalqlarının folkloru üçün səciyyəvidir. Əlbəttə, Narduqan (əslində Nardoğan)
mərasiminin də bu fakta təsiri olduğunu dana bilmərik. Çünki, folklorlaşma sonrakı mərhələdir
və ritualın rudimentlərini üzərinə ala bilir. Ritualın ən maraqlı məqamlarından biri insanların
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gecəni yatmayaraq “danın sökülməsi”ni, sübh zamanı günəşin doğmasını gözləməsidir. Böyük
ehtimalla, nar bu əlaqənin qurulmasına vasitə olduğu üçün ritualda günəşin təmsilçisi kimi
qəbul edilmişdir. Məsələ burasındadır ki, əski təsəvvürdə nar həm də odun, istiliyin təmsilçisi
kimi canlana bilmişdir. Elə isə hər iki hal narın günəşlə ilişkəsini yansıda bilir. Şübhəsiz, əksər
türk xalqlarının mədəniyyətində bu yansımanın əlamətləri mövcuddur və fikrimizcə, bu
əlamətlər türklərin günəşə baxışını aydınlatmada ip ucu ola bilir.
“Türk xalqlarının mifologiyasına görə, insanlar “Ağ Şam / Ağ¬ca Şam / Akçaçam” ağacından
törəyiblər. Ən uzun 21 dekabr gecəsi - “Ana Gecəsi” bütün gecələrin Anası adlanır. Qədim
türklər həmin günü bayram ediblər. Qədim türklərdə isə 21 de¬kabr günü “Nar Doğan / Nar
Duqan” adlanır. Çünki Nar günəşin rəmzi sa¬yılır. Tatar, Çuvaş, Ural türkləri, Erzya, Mokşa,
Mişar türklərində və s. yerlərdə qeyd edilir. Bizdə isə həmin gecə çillə gecəsi adlanır (Yeni ilin
atributları - Ens.az - Ensiklopediya, Azərbaycan, Dünya. https://www.ens.az/az/yeni-ilinatributlari).
F.ü.f.doktoru Elçin Abbasovun da bu haqda fikirləri maraq doğurur və yenidən mövzuya
qayıtmaq və bu tədqiqatı genişləndirmək üçün bizi səfərbər edir. “Bəzi tədqiqatçılara görə, bu
bayram əvvəllər daha geniş və təmtəraqlı şəkildə, ilin ən uzun gecəsinin arxada qalıb, gündüzün
uzanmağa başlaması – qış gündönümü münasibəti ilə Günəş bayramı kimi qeyd olunarmış.
Xristian aləmində bu ərəfə İsa Məsihin doğum tarixi kimi səciyyələndirilir. Ehtimal etmək olar
ki, bu bayram daha əvvəllər, hunlar və bulqarlar dövründə Uzaq Şərq xalqları təqvimində yeni
ilin başlanğıcı kimi qəbul edilən vaxtda – qış ortasında (qış gündönümündən sonrakı yeni Ayın
doğması ilə qeyd olunur) keçirilirmiş. Xristianlığın təsiri ilə, digər yandan İslam dini tərəfindən
də bayram kimi qəbul olunmadığına görə, Narduqan bayramı öz əzəli mahiyyətini itirmiş və
Rusiyada rəsmi bayram olan Milad bayramı ilə, başqa sözlə, Yeni il bayramı ilə
eyniləşdirilmişdir. Nar kəlməsi monqol dillərində “Günəş” anla-mında indi də işlənir, tuqan isə
“doğmaq” felinə bağlanır” (Əhmədli, 2020:166).
SONUÇ
Beləliklə, araşdırma bir daha əsaslandırdı ki, öləziməyə davam etsə də, “Çillə gecəsi” ritualı
hazırda bəzi bölgələrimizdə icra olunmaqdadır. Araşdırmadan o da bəlli oldu ki, bu mərasimi
akt Naxçıvan bölgəsində daha mükəmməl icra qaydaları ilə tətbiq olunur. Bu da çox vacib
məqamdır, çünki Novruzu kompleks mərasim kontekstində öyrənməyimiz üçün öncə bu
mərhələ haqda bilgimiz yetərli olmalıdır. Araşdırmadan bizə bəlli olan digər bir maraqlı
məqam ritualın hazırda digər türk areallarında da funksional olması ilə bağlı sərgilənən faktıdır.
Bu da araşdırmanın miqyasını genişləndirməyə və müstəvisini həmin areallara keçirməyə bizə
fürsət verir. Bu həm türk ellərinin daha sıx inteqrasiya etməsinə, həm də ortaq dəyərlərimizin
öləzimiş layının üzə çıxarılması və bərpası istiqamətindəki çalışmalarımıza təkan verəcəkdir.
Düşünürük ki, bu inteqrasiyada Novruz ənənələrinin tədqiqi və təbliği məsələləri öncül
mövqeyə keçməlidir.
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Qayğılarımız çox olsa da, heç şübhəsiz, tədqiqatımızı genişləndirmək niyyətindəyik və
ümid edirik ki, bu araşdırmalardan aldığımız nəticələr ortaq elmimizə və mədəniyyətimizə
yeni, həm də layiqli bir töhfə olacaq.
KAYNAKLAR
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik”
mövzusunda 3 Respublika Konfransının materialları. (13 noyabr, 2018), səh. 154-161.
“Naxçıvanda qış mərasimləri: Çillələr və Xıdır Nəbi”. Bakı, Elm və təhsil-2019, s.388 .
Əliyev, K. (2019). “Novruz mərasimləri” (313-322), Folklor kitabı, əsərləri 10 cilddə,
6 kitab, Elm və təhsil, Bakı, s.432
Abbaslı, S. (2020). Qarabağ folkloru: janr poetikası və mərasim ənənələri, Bakı, Elm və
təhsil, s.280
Xəlil, A. (2012). Türk xalqlarının yaz bayramları və Novruz. Bakı, Elm və təhsil, s.144.
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AZƏRBAYCANIN QƏRB BÖLGƏSININ KIÇIK QAFQAZ ƏRAZISININ
MEMORIAL ABIDƏLƏRI
MEMORIAL MONUMENTS OF THE LESSER CAUCASUS OF THE WESTERN
REGION OF AZERBAIJAN
Axundova Vüsalə Aslan qızı
Azərbaycan Texnologiya Universiteti,İqtisadiyyat İdarəetmə fakultəsi,
İctimai elmlər və multikulturalizm kafedrasının baş müəllimi,Gəncə,Azərbaycan
XÜLASƏ
Uzun illər ərzində Daşkəsən rayonu ərazisində aparılan arxeoloji və etnoqrafik
tədqiqatlar zamanı ərazidə antik dövrlərə aid xeyli miqdarda yaşayış yerləri, qəbir abidələri,
müdafiə istehkamları və s. abidələr qeydə alınmış, onların bəzilərində tədqiqat işləri aparılmış
və dəyərli nəticələr əldə edilmişdir. İlk orta əsrlər (III - VIII) və orta əsrlər (IX - XV) dövründə
də ərazi yaşayış məskəni kimi öz əhəmiyyətini itirməmiş, buranın sakinləri dini etiqadlarını
möhkəmləndirmək məqsədilə məbədlər tikmiş,gediş – gəlişi asanlaşdırmaq məqsədilə körpülər
salmışlar. Belə abidələr içərisində Dəstəfurda Alban məbədi, Dəstəfur körpüsü və s. xüsusi yer
tutur. Dəstəfur körpüsü-eyni adlı kəndin şərqində, Gəncəçayın üstündə yerləşir. Sel daşqınları
zamanı körpünün kənarlarının uçmaq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün o, hər iki tərəfdən
qayaya söykənmişdir.
Körpü bir tağlı olub çay daşı ilə əhəng qarışığından hörülmüşdür. Körpü 50-ci illərdə sel
daşqınları zamanı qismən uçmuş, kənd sakinləri tərəfindən bərpa edilmişdir. Körpünün
uzunluğu 8 metr, eni 3,5 metr, ortada hündürlüyü 10 metr, kənarlardan 7-8 metrdir. Üstü
tağbənd formada hörülüb. Körpünün yanından əldə edilən arxeoloji materiallar və onların
müqayisəli təhlili bu memarlıq abidəsinin 1225-ci ildəki Gəncə zəlzələsindən sonra, yəni XIII
əsrin ortalarında tikildiyi fikrini söyləməyə əsas verir. Çobanabdallı kəndi ərazisində və
Daşkəsən rayonunun Bayan kəndindəki körpülərin də ticarət əlaqələrinin öyrənilməsi
baxımından əhəmiyyəti vardır. Əhmədli kəndində XV əsrə aid türbə, Dəstəfur kəndində, Gəncə
çayı üzərində uzunluğu 15 metr, eni 3,5 metr olan XII əsrə aid körpü, Bayan kəndində XV və
XVII əsrə aid olan daş körpülər, Xaçbulaq türbələri, VI əsrə aid Çiçarvəng məbədi, VIII əsrə
aid Alban məbədi və s. belə abidələrdəndir.
Açar sözlər: Dəstəfur, Çiçarvəng, körpü, tağ.
ABSTRACT
During the archeological and ethnographic researches carried out in the Dashkasan region for
many years, many ancient settlements, graves, fortifications have been found in the area, and
other monuments have been registered, some of them have been researched and valuable results
have been achieved.
During the early Middle Ages (III - VIII) and Middle Ages (IX - XV), the area did not lose its
importance as a residential settlement, and residents built bridges in order to facilitate the arrival
and departure of the temples to strengthen their religious beliefs.Among such monuments are
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the Albanian temple in Dastafur, the Dastafur Bridge, and so on. take a special place.The
Dastafur bridge is located on the east of the village, above Ganja river. In order to eliminate the
danger of flying the edges of the bridge during the floods, it was leaned against a rock on both
sides.The bridge is made of lime sand with a lumpy roof. The bridge was partially flooded
during floods in the 50s and was restored by villagers. The length of the bridge is 8 meters, its
width is 3.5 meters, the height is 10 meters in the center and 7-8 meters on the sides.The top is
made in the form of an arch. Archaeological materials from the bridge and their comparative
analysis give grounds to say that this architectural monument was built after the Ganja
earthquake in 1225, i.e in the middle of the 13th century. Bridges in the village of Chobanabdalli
and in Bayan village of Dashkasan region are also important for studying trade relations.
Keywords: Dastaphur,Chicharvang,bridge,arch
GİRİŞ
Azərbaycanın Qərb bölgəsini araşdırarkən Daşkəsən,Göygöl ərazisindəki mağara məbədlər göz
önünə gəlir. Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən Mağara məbədi yerli əhali arasında Alban
məbədi kimi tanınır. Çiçarvəng, Dəstəfur və s. kimi alban məbədləri isə öz quruluşuna görə
ərazidəki digər məbədlərdən heç də fərqlənmirlər.Dəstəfur məbədi öz quruluşuna və tikinti
xüsusiyyətlərinə görə Qoşqarçay və İncəçay hövzəsində yerləşən digər alban məbədləri ilə
oxşarlıq təşkil edir. Bu məbədlərin açıq dağlıq ərazilərdə yerləşməsi, yaxınlıqda məbədlərin
dövrünə uyğun yaşayış məskənləri və qəbiristanlıqların olması, onların ərazidə xristanlığın
dövlət dini səviyyəsinə qaldırıldığı dövrdə, yəni V – VII əsrlərdə tikildiyini göstərir. VII əsrdə
Azərbaycana ərəblərin gəlişi ilə butpərəst alban əhalisi arasında İslam dini yayılsa da, xristian
albanlar köhnə dini etiqadlarını saxlayırdılar. Ərəblər də xristanlara toxunmurdular. Çünki
onlar xristian olsalar da Allahın birliyinə inanırdılar. Ərəblər isə əsasən bütpərəstliyə qarşı
mübarizə aparır, xristian əhalidən isə başqa dinə sitayiş etdikləri üçün cizyə adlanan can vergisi
tələb edirdilər. Albaniyanın vergilərdən yaxa qurtarmağa çalışan xristian əhalisi öz dini
etiqadlarını saxlamaq üçün məbədləri qalın meşəliklərə köçürür, ibadətlərini bu cür davam
etdirirdilər. Ərəblər isə səhra döyüşçüləri olduqları üçün dağlıq, meşəlik yerlərdə hərbi
əməliyyatlardan çəkinir, hətta belə yerlərə girməyə cürət etmirdilər.[1.səh.21]
Dəstəfur məbədi Nazik su dərəsinin solunda, Dəstəfur kəndinin girəcəyindən bir kilometr
cənub – qərbdə yerləşir, məbəd yerləşən dağın üstündə Eynal taxtı (Eynal düzü) adlanan sahə
var. Məbədin üzü şərqə - Nazik su dərəsinə doğrudur. Çay və əhəng daşının qarışığı ilə hörülüb.
Məbədin uzunluğu 20 metr, eni 10 metrdir. İçərisində iki hücrə var. Bundan əlavə yaxınlıqda
da hücrələr və yaşayış evləri olub. İlk orta əsrlər dövrünə aid yaşayış yeri Dərin dərənin sağında,
orta əsr yaşayış yeri isə onun solunda, yerləşir.Məbədlə kəndin arasında yerləşən hər bir yaşayış
yerinin uyğun qəbristanlıqları var. İlk orta əsr qəbirlərinin üstündə sandıq formalı daşlar var.
Üstü hamar qəbir-üstü daşların bəziləri sındırılıb. Qəbiristanlıqda ortası ovulmuş ovalşəkilli daş
var. Ehtimal ki, o, daş ustaları tərəfindən hazırlanıb və qəlib kimi istifadə olunub. Digər
baxımdan bu daş qəbir sahibinin sənətindən də xəbər verə bilər.Qəbirstanlıqda dairəvi tikintilər
də var ki, onlar da yerli əhali arasında hücrələr adlandırılan binaların qalıqlarıdır.
İlk orta əsrlər dövrünə aid yaşayış yeri III – VIII əsrlərə aid olub, sahəsi 1,5 hektar, onun
davamı olan orta əsr yaşayış yerinin sahasi isə 2,3 – 2,5 hektar olub, IX – XV əsrləri əhatə edir.
Orta əsr qəbirlərinin üstündə at, qoç və s. təsvirləri vardır.
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Çiçeravan məbədi quruluş etibari ilə Xanlar rayonundakı Çaykənd və Goranboy
rayonundakı Xarxaput məbədlərinə çox oxşardır. Bu onu göstərir ki, bu məbədlərin hamısı eyni
vaxtda yəni ərazidə xristianlığın qəbul edildiyi, lakin özünə geniş dayaq tapa bilmədiyi dövrdə
inşa olunmuşdur. Çünki Albaniyanın ərazisində ilk din bütpərəstlik (atəşpərəstlik) olsa da 314cü ildə burada xristianlıq qəbul edilmiş və dövlət dininə çevrilmişdir. Bu hadisə ilə bağlı
Albaniyanın ərazisində xristian məbədlərinin tikintisinə xüsusi fikir verilmişdir. Hətta Alban
hökmdarı III Mömin Bacaqanın dövründə (487 - 510) bu iş daha da sürətlənmişdir. Daşkəsən
rayonu ərazisindəki məbədlərin bir qismi də məhz bu dövrdə, yəni VII – VIII əsrlərdə
tikilmişdir. Onların içərisində Çiçeravan məbədi müstəsnalıq təşkil edir. Məbəd divarlarının
yanından əldə edilən arxeoloji materiallar və onun memarlıq quruluşu abidənin IV – V əsrlərdə
tikildiyi ehtimalını söyləməyə əsas verir.
Çiçeravan məbədi – Bayan kəndində yerləşir. Böyük məbədin hündürlüyü mərkəzdən 7
m, qarşısında 6,5 metrdir. Məbəd qaya üzərində tikildiyi üçün arxa tərəfdən hündürlüyü 4,5
metrdir. Divarları çay daşı ilə hörülüb. Quruluşuna görə Çaykənd məbədi ilə oxşardır. 5
salondan ibarətdir. Salonlar arasındakı məsafə 3 metrdir.Böyük məbəddən 5 metr məsafədə
Kiçik məbəd yerləşir. Bu məbədində hündürlüyü 7 metr, hündürlüyü 6 metrdir. Üstü kirəmitlə
örtülüb. İçərisində şam qoymaq üçün yerlər, zirzəmisi var. Məbədin içərisində ölünün ruhuna
dini ayinlər icra edilən çalarlar var.Daşkəsən rayonunun Xaçbulaq və Əhmədli kənd
qəbirstanlıqlarında türbələr vardır. Xatirə qoymaq məqsədilə tikilmiş memarlıq abidələridir.
Dairə formada olub kənarları yerli əhəng daşından hörülmüşdür. Türbələrin hündürlüyü 1 metr
80 sm, künbəzin hündürlüyü 1,5 metrdir. Qapının hündürlüyü 1 metr, eni 0,5 metrdir. Diametri
5 metrdir. Qapısı şimala doğrudur. Ziyarətə gələnlərin türbə sahibi qarşısında baş əyməsi
ehtiram bildirməsi üçün onların qapısı alçaq qurulub. Bütün türbələr memarlıqda Gəncə
üslubunun olduğunu göstərir.
ARAŞDIRMA
Araşdırma üçün Azərbaycanın Qərb bölgəsinin Kiçik Qafqaz ərazisində yerləşən
Daşkəsən,Göygöl rayonları seçilmişdir. Burada əldə olunan maddi mənbələr digər ərazilərdə
olan maddi mənbələrlə müqayisə edilmiş,müəyyən oxşarlıqlar ortaya çıxmışdır.Bu maddi
mədəniyyət nümunələrinin eyni əsrdə mövcud olduğu eyni zamanda mağara məbədlərin də eyni
dövrdə tikildiyini söyləməyə əsas verir. Yuxarıda göstərdiyimiz kimi bütün dörd türbə birbirinə oxşardır. Son vaxtlarda yazılmış bəzi tədqiqat əsərlərində Xaçbulağın adı Xoşbulaq kimi
qeyd edilsədə, alimlərimizdən bir qrupu haqlı olaraq bu fikirlə razılaşmırlar.T.e.d. prof. Vəli
Əliyev Xaçbulaq adını xaçkarlarla (iri daşlar) əlaqələndirir. Onların qədim albanlara məxsus
olduğunu və əsasən məsafə bildirmək üçün işlədildiyini söyləyir.[2.səh.114]
T.e.n. Firuzə Muradova Xaçbulağın adının yaxınlıqda yerləşən Alban məbədi ilə bağlı
olduğu qənaətinə gəlir.Yerli əhali arasındakı məlumatlarda bu ad Xaşbulaq kimi işlədilir ki, bu
da bulağın başında daim məclis qurulması ilə əlaqələndirilir.
Qədim insanların təsəvvüründə “svastika” (çərxi-fələk) və onun ilkin variantı olan xaç
işarəsi od, günəş, daimi həyat ölməzlik rəmzi idi. Tədqiqatçılar xaç nişanının yaranmasını iki
ağac parçasını bir-birinə sürtməklə od əldə edilməsi ilə əlaqədar “od”la bağlayırlar. Zaman
keçdikcə bu nişan “svastika” şəklində formalaşmışdır. Odu, günəşi təmsil edən bu nişanı
insanlar əmək alətləri, ev avadanlığı, məişət əşyaları, mənzillərin divarı, paltarlar və s. üzrəində
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təsvir etməklə, həm də “bəd nəzərdən”, “pis gözdən” qorunmağa çalışırdılar. Ehtimal ki,
Xaçbulaqdakı Xaçkarlar da bulağı bəd nəzərdən qorumaq üçün burada qoyulub. Elə ona görə
də həmin bulaq yerli əhali arasında Xaçbulaq adlandırılıb.Göründüyü kimi Xaç işarəsi simvol
kimi Albaniyada Ermənistandan daha əvvəl qəbul edilib. Həm də Albaniyada Xaç təkcə simvol
kimi deyil, eyni zamanda məsafə, yol işarəsi və s. bildirmək üçün istifadə edilib.
Odur ki, hal-hazırda Xaçbulaq adının Xoşbulaq, Xaşbulaq və s. kimi adlandırılması
təqdirə layiq hal deyil. Qeyd edək ki, belə bir Xaçkar Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndi
yaxınlığında var və ondan yol işarəsi kimi istifadə olunmuşdur.Daşkəsən ərazisində aparılan
arxeoloji tədqiqat işləri zamanı əzəmətli binalar nişanəsi olan baza – kalonnalar, bənzərsiz sənət
nişanələri olan kapitellər, sütün hissələri, müxtəlif insan heykəlləri, məişət, təsərrüfat və dini
əhəmiyyət kəsb edən daşyonmaq sənəti nişanələri, xüsusi ilə dəfn abidələri və falloslar,
rəngbərəng- qırmızı, qəhvəyi, qara, boz və başqa nadir rəngli daş cinsindən olan möhürlər və
bəzək vurma nişanələrinin toplanması bunu bir daha təsdiq edir. Gəncəbasar ərazisində əldə
edilən bu nadir tapıntılar Azərbaycanın qədim mədəniyyəti, ticarəet və sənət mərkəzi olan
Mingəçevir, Bərdə, Bakı, Şamaxı, Qəbələ, Gəncə, Şətəl, Beyləqan, Şabran, Qazax, Qax, Quba,
Quşçu, Şərgah, Torpaqqala və başqa şəhər və şəhərtipli yaşayış yerləri ərazisindəki arxeoloji
və memarlıq komplekslərində aparılan geniş arxeoloji tədqiqat işlərindən məlumdur.
Mingəçevir şəhər yerindən tapılan səthi yazılı tovuzquşu rəsmi ilə Daşkəsən rayonunun
Dəstəfur kəndinin və Bərdənin yaxınlığından aşkar olunan səthi neçə-neçə bəzəklə doldurulmuş
qoç başı formalı kapitellər,sütünlar, digər yaşayış yeri və şəhərlərdən aşkar edilmiş heykəllər,
fallos bəzəkləri, babalarımızın inşa etdiyi ictimai, fərdi, dini və memorial abidələrin ən nadir
nişanələridir. Daşişləmə sənətkarlığına aid ən yaxşı nümunələr sütün atlıqlarından, dən
daşlarından, bülöv və çaxmaq daşlarından və s. ibarətdir. Bütövlükdə Gəncəbasarın X əsrə
qədərki təbəqələri içərisində daşişləmə sənətkarlığına dair bir neçə nümunə əldə edilmişdir.
Onlar bir neçə ədəd daş fiqurdan, dəyirman daşlarından və sütun altlıqlardan ibarətdir. Gəncə,
Şəmkir və Şətəldən tapılmış daş alətlər isə kirkirə daşları və şamdanlardır. Kirkirə daşları əsasən
vulkanik süxurlardan, kvars, əhəngdaşı və bazaltdan hazırlanmışdır. Onlardan dən üyütmək,
yarma çəkmək, duz əzmək və başqa məqsədlər üçün istifadə edilmişdir.[3.səh.80]
Daşişləmə sənətkarlığında dəyirman daşları, çəki və daban daşlarına daha çox rast gəlinir.
Eyni zamanda su tünglərinin üstünü örtmək, binalara bəzək vurmaq üçün də yonulmuş
daşlardan istifadə olunmuşdur. Bu dövrdə qiymətli daşlardan bəzək şeyləri də
düzəldilirdi.[4.səh 26]
NƏTICƏ
Şamaxı,Bərdə,Mingəçevir,Qax,İsmayıllı,Quba rayonları ərazisi abidələrindən çıxan
müxtəlif rəngli daş möhürləri və müqavilələri Azərbaycanın mülkiyyəti, incəsənəti,
rəssamlığının, dini, qəhrəmanlıq və bədii mövzularının ən yaxşı nişanələrindəndir. Bu cür qoç
heykəllər Goranboy rayonunun Gürzalılar kəndində, Göy-göl, Daşkəsən və Samux
rayonlarından da tapılaraq tədqiq edilmişdir.Maraqlı burasıdır ki, sadaladığımız bu nadir
abidələrin karxanalarından sənətkarların işlətdikləri alətlər, yarımfabrikat və səthi sənətkar işi
görməyən yarımçıq qalmış əşyalar və habelə xammal nümunələri də aşkar edilmişdir. Bütün bu
amillər Gəncəbasarın İlk Orta əsr sakinlərinin ən qədim zamanlardan daşyonma, daş cilalama,
oyma və daşişləmə sənətilə məşğul olmalarına dəlalət edir. Bu sənət sahəsi inkişaf etmiş Orta
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əsrlərdə özünün ən yüksək mərhələsinə qalxa bilmişdir ki, bunu da Daşkəsən ərazisində bu gün
də çox yaxşı qalmış əzəmətli memarlıq abidələrimizin nadir yadigarları təsdiq edir.[5.səh 97]
Daşkəsən rayonu Azərbaycanın qədim tarixə malik dağlıq bölgələrindən biridir.
Bunu arxeoloqlar, tədqiqatçılar təsdiq etmiş, apardığım araşdırmalar və bölgədə şəxsən
gördüyüm tarixi abidələr buna bir daha sübutdur. Körpülərin, məbədlərin, qədim qəbir
abidələrinin ərazidə mövcudluğu buranın gələcəkdə daha dərindən öyrənilməsinə imkan
verəcək.
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TERMOFİLİK ANOXYBACİLLUS GONENSİS’ İN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN
DPPH YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THERMOPHILIC
ANOXYBACILLUS GONENSIS BY DPPH METHOD
Dr. Öğr. Üyesi Ayça AKTAŞ KARAÇELİK
Giresun Üniversitesi, Espiye Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Espiye, Giresun
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ÖZET
Doğal ürünler, prokaryotik ve ökaryotik organizmalar tarafından yaşamlarını sürdürmek için
üretilen bileşikler olarak tanımlanır. Ayrıca, bu bileşikler antimikrobiyal, antimutajenik,
antioksidan gibi biyolojik aktivitelere sahip yeni bileşikler üretme potansiyeline sahiptirler.
Doğal ürünler ve özellikleri, çevre koşullarındaki farklılıklara bağlı olarak değişiklik gösterir.
Bu yüzden, dünyanın varoluşundan beri ekstrem koşullar altında evrimleşen bakteriler, farklı
özelliklere sahip doğal ürünleri nedeniyle araştırılmaktadırlar. Ayrıca bakterilerin doğal ürün
kaynağı olarak kullanılmasının üretim maliyeti, süresi, alanı gibi birçok önemli avantajı vardır.
Termofilik bir bakteri olan Anoxybacillus gonensis ilk olarak Balıkesir Gönen’deki kaplıcadan
izole edilmiştir. A. gonensis, 50 ºC ile 60 ºC arasındaki sıcaklıklarda doğal olarak yetişir. Bu
bakterinin çeşitli enzimleri, endüstriyel uygulamalar için avantajlı özellikleri nedeniyle
günümüze kadar araştırılmıştır. Bununla birlikte, bu çalışma, hücre içi A. gonensis ekstraktının
antioksidan aktivitesini değerlendiren ilk çalışmadır. Ekstraktın antioksidan aktivitesi, 2,2difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH•) radikal temizleme yöntemi ile değerlendirildi. A. gonensis
ekstraktının elde edilen sonuçlarına göre, 0.03491±0.00005 seyrelme oranı SC50 değeri ile
yüksek antioksidan kapasiteye sahiptir. Bu çalışmada elde edilen bilgiler, A. gonensis
ekstraktının biyolojik aktiviteye sahip fitokimyasallar üretme potansiyeline sahip olduğunu
ortaya koymuştur. Bu nedenle A. gonensis ekstraktından yüksek aktiviteye sahip biyoaktif
bileşiklerin izolasyonu ve yapılarının Kızılötesi (IR), Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) ve
kütle spektroskopisi ile karakterizasyonu araştırma grubumuz tarafından planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Termofilik, bakteriyel metabolitler, antioksidan.
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ABSTRACT
Natural products are defined as compounds produced by prokaryotic and eukaryotic organisms
to maintain their lives. Moreover, they have great potential to produce new compounds with
biological activities such as antimicrobial, antimutagenic, antioxidant, etc. The natural products
and their properties differ depending on differences in environmental conditions. Therefore, the
bacteria evolving under extreme conditions since the world’s existence have been researching
because of their natural products with different properties. In addition, the use of bacteria as
natural product sources have significant many advantages in terms of production cost, time,
area, etc. Anoxybacillus gonensis, a thermophilic bacterium, was firstly isolated from the
thermal spring at Gönen, Balıkesir, Turkey. A. gonensis naturally grows at temperatures
between 50 ◦C and 60 ◦C. Up to the present, various enzymes of this bacterium have been
studies because of their advantageous features for industrial applications. However, this study
is the first study to evaluate the antioxidant activity of intracellular A. gonensis extract. The
antioxidant activity of the extract was evaluated by the method of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil
(DPPH•) radical scavenging. According to the obtained results of A. gonensis extract has a high
antioxidant capacity with an SC50 value of 0.03491±0.00005 dilution rate. The information
obtained in this study revealed that A. gonensis extract has the potential to produce
phytochemicals with biological activity. Therefore, the isolation of bioactive compounds with
high activity from A. gonensis extract and characterization of their structures by Infrared (IR),
Nuclear Magnetic Resonance (NMR), and mass spectroscopy are planned by our research
group.
Keywords: Thermophilic, bacterial metabolites, antioxidant.

GİRİŞ
Doğal ürünler ifadesi hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar tarafından çeşitli amaçlarla
sentezlenen metabolitleri tanımlamaktadır. Tıbbi amaçlar için doğal ürün üretimine ait ilk tarihi
kayıtlar Mısır’daki Ebers Papirüsdur (Mann, 1994; Daniel, Sylvia ve Ute, 2012). Metabolitler
primer ve sekonder metabolitler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bir organizmanın büyüme,
solunum ve üreme gibi temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için ürettiği metabolitler primer
metabolitlerdir. Ancak, temel yaşamsal faaliyetler için gerekli olmasa bile organizmaya
bulunduğu çevrede hayatta kalmak için çeşitli avantajlar sağlayan metabolitlere ise sekonder
metabolitler denilmektedir (Ramakrishna ve Ravishankar, 2011). Sekonder metabolitlerin
biyosentezini tetikleyen en önemli çevresel faktörler düşük veya yüksek sıcaklıklar, basınç,
yoğun tuz konsantrasyonu, UV gibi çeşitli ışınlar, besin kıtlığı, yoğun tuz konsantrasyonu gibi
önemli stres kaynaklarıdır (Rao ve Ravishankar, 2002; Efe, 2020). Aşırı stres durumunda
üretilen bu metabolitler, organizmanın söz konusu stres kaynaklarıyla baş etmesine yardımcı
olur. Örneğin, organizma UV ışınları, yüksek tuz konsantrasyonu, yüksek ağır metal
konsantrasyonu gibi abiyotik streslerle, ya da ortamında bulunan biyotik streslerle baş

Page 174

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

edebilirler (Dobretsov, Abed ve Teplitski, 2013; Ruzicka ve Gleason, 2009; Wyatt ve diğerleri,
2010; Luter ve Duckworth, 2010). Son yıllarda yapılan araştırmalar çeşitli organizmaların
ürettiği sekonder metabolitlerin antimikrobiyal, antiprotozoal, antihelmintik, antiviral,
antitümör, antioksidan gibi birçok faydalı biyolojik aktivitesi olduğunu göstermiştir. Bu
nedenle sekonder metabolitler birçok amaçla üretilmektedir (Vaishnav ve Demain, 2011;
Monciardini, Lorio, Maffioli, Sosio ve Donadio, 2014). Günümüze kadar sekonder metabolit
eldesi için kullanılan en temel kaynak bitkilerken, bitkilerin yetiştirilmesinde karşılaşılan bir
takım zorluklar nedeniyle araştırmacılar son yıllarda mikroorganizmaların sekonder metabolit
kaynağı olarak kullanılabilirliğini araştırmaya yönelmişlerdir (Sasidharan, Chen, Saravanan,
Sundram ve Latha, 2011; Litman ve Harris, 2007).
Bakteriler, çok kısa zamanda çok hızlı çoğalabildikleri ve sahip oldukları metabolitleri
nedeniyle birçok biyoteknolojik uygulamada kullanılmaktadır (Frisk, 2011). Son yüzyılda,
milyonlarca mikroorganizma sahip oldukları ürünler için incelenmiş ve binlerce faydalı yeni
ürün keşfedilmiştir (Abd-Elnaby, Abo-Elela, Abdel-Raouf, Abdelwahab ve Hamed, 2016).
Yapılan çalışmalar göre, sahip oldukları eşsiz karbon iskeletleri ve fonksiyonel grup
modifikasyonları sayesinde bakteriler sekonder metabolitler açısından eşsiz bir çeşitliliğe
sahiptirler (Strack, 2005). Ayrıca bakteriler diğer canlılar yaşamayacağı kadar ekstrem
koşullarda yaşabilmektedirler ve bu ekstrem koşullar onların ürettikleri sekonder metabolitlerin
çeşitliliğindeki en temel nedendir. Bakterilerin yaşadığı ekstrem ortamların başında yüksek
sıcaklıklara sahip kaplıcalar gelmektedir (Gupta, Srivastava, Khare ve Prakash, 2014). Yüksek
sıcaklıklarda büyüyen bakteriler termofiller olarak adlandırılır ve üç grupta incelenirler
(termofiller 35-70 °C, ekstrem termofiller 55-85 °C, hipertermofiller 75- 113 °C) (Akkaya ve
Kıvanç, 2008).
A. gonensis Gönen Kaplıcaları’ndan (Balıkesir/Türkiye) izole edilmiş; yuvarlak, Gram-pozitif,
hareketli, spor oluşturan, krem renkli, zayıf katalaz-pozitif, oksidaz-pozitif, nişasta ve jelatin
hidroliz edebilen, birçok şekeri (glukoz, glikojen, rafinoz, sukroz, ksiloz) kullanabilen,
optimum olarak %4 tuzda; pH 7.5-8.0 aralığında; 55-60 °C’de büyüyen fakültatif anaerob bir
bakteridir (Belduz, Dulger ve Demirbag, 2003). Bu çalışmada ilk kez A. gonensis bakterisinden
elde edilen total intraselüler ekstrakt DPPH• radikal temizleme yöntemiyle antioxidan aktivite
açısından değerlendirildi.

YÖNTEM
Bakteri İzolatının Sistematik Açıdan Doğrulanması
Genomik DNA İzolasyonu
Çalışmada kullanılan bakteri Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvar’ından temin edilmiştir. -80 °C’de gliserol stokta
saklanmakta olan bakteri kültürü ilk olarak çizgi ekim ile Luria Bertanie Agar (LB-Agar)
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besiyerinde 55 ºC’de 24 saat inkübe edilmiştir. Daha sonra tek bir koloniden LB-Broth sıvı
besiyerine ekim yapılmıştır. Sıvı besiyerinde inkübe edilen bakteriden Promega DNA izolasyon
kiti kullanılarak DNA izolasyonu yapılmıştır.
16S rDNA Analizi
İzole edilen DNA ile PCR reaksiyonu gerçekleştirilerek 16S rRNA gen bölgesi çoğaltıldı. PCR
için 16 S rDNA gen bölgesine ait evrensel primerler kullanıldı. (forward primer 27F = 5’GAGTTTGATCCTGGCTCA-3’;
reverse
primer
1385R
=
5'CGGTGTGT[A/G]CAAGGCCC-3’). PCR reaksiyonu için hazırlanan miks 50 µL son
hacimde; 10X PCR buffer, 25 µM magnezyum klorür, 25 mM dNTP, her bir primerden 25
pmol ve 5 ünite/µL Taq DNA polimeraz ile hazırlandı. PCR şartları 1 döngü 94°C’de 5 dk; 40
döngü 94°C’de 1 dk, 55°C’de 1 dk ve 72°C’de 1 dk; 1 döngü 72°C’de 5 dk olacak şekilde
belirlendi. PCR ürünü %1’lik agaroz jelde, jel elektroforezi yöntemiyle görüntülendi. PCR
ürünü CaCl2 yöntemi ile pGEM-T easy klonlama vektörüne klonlandı. Klonlamanın
gerçekleşip gerçekleşmediği koloni PCR ile belirlendi. 16 S rDNA gen sekansı GenBank
kullanılarak analiz edildi ve izolatın %100 benzerlikle A. gonensis olduğu kanıtlandı (Karaoglu,
Yanmis ve Gurkok 2015).

İntraselüler Bakteri Ekstratının Elde Edilmesi
A. gonensis 100 mL LB-Broth besiyerinde 48 saat 55 ºC’de inkübe edildi. Elde edilen kültür
10.000 rpm’de 5 dk santrifüj edilerek çöktürüldü. Ardından pellet 1 mL pH 7 fosfat tamponunda
çözüldü ve üzerine 200 μg lizozim ilave edilerek 30 dk kadar 37 °C’de inkübe edildi.
Sonrasında, %80 şiddetinde, 1 devirde 5 dk boyunca Sartorius Labsonic sonikatör aleti
kullanılarak hücreler patlatıldı. Elde edilen hücre solüsyonu 14800 rpm’de 15 dk boyunca
santrifüj edildi. Pellet kısmı atılarak süpernatant alındı (Yanmış ve diğerleri, 2014).
DPPH• Radikal Temizleme Aktivite Tayini
İntraselüler ekstraktın radikal temizleme aktivitesi, Brand-Williams ve arkadaşları (1995)
tarafından geliştirilen DPPH• radikal temizleme metodu kullanılarak test edildi (BrandWilliams, 1995). Ekstraktın çalışma konsantrasyonu, yaklaşık %50 radikal temizleme sağlayan
konsantrasyonda sonuç gösterecek şekilde ayarlandı. Ardından, 750 µL ekstraktın çeşitli
konsantrasyonları eşit hacimde 100 µM metanolik DPPH• çözeltisi ile karıştırılarak
vortekslendi ve oda sıcaklığında 50 dakika inkübe edildi. Sürenin sonunda, absorbanslar 517
nm’de saf suya karşı okundu. SC50, radikal miktarını yarıya indiren numune
konsantrasyonudur. Düşük SC50 değeri, yüksek radikal temizleme potansiyelini gösterir.
Ekstraktın aktivitesinin belirlenmesinde ekstrakt konsantrasyonu bilinmediği için belirli
oranlarda seyrelmeler yapılarak kullanıldı. Sonuçlar seyrelme oranı olarak verildi. Sentetik
antioksidanlar BHT ve C vitamini pozitif kontrol olarak kullanıldı.
BULGULAR
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16S rDNA sekans analizi ile bakteri kültürümüzün A. gonensis olduğu doğrulandı. DPPH
yöntemi ile elde edilen antioksidan aktivite sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. DPPH testinde,
ekstraktın DPPH• radikalinin indirgenmiş hali olan DPPH-H’ye dönüştürülmesinde hidrojen
atomlarının veya elektronların donörü olarak hareket etme kabiliyeti araştırılmıştır. A. gonensis
hücre ekstraktı, DPPH• çözeltisinin mor rengini, sarı renkli DPPH-H’ ye indirgedi. A. gonensis
hücre ekstraktı, 0.03491±0.00005 (seyrelme oranı) SC50 değeri ile önemli ölçüde serbest
radikal temizleme aktivitesi sergiledi. Ekstraktın DPPH• temizleme aktivitesi, sentetik
antioksidanlar BHT ve C vitamini ile karşılaştırıldığında, ekstrakt daha düşük aktivite
göstermiştir (Tablo 1). Bununla birlikte, A. gonensis hücre ekstraktının serbest radikal
temizleme kapasitesinin konsantrasyona bağlı bir şekilde arttığı kaydedildi (Şekil 1).

Tablo 1. DPPH• radikali temizleme aktivite tayini sonucu elde edilen SC50 değerleri (birim,
standartlar için mg/mL, ekstrakt için seyrelme oranı)
Numune ve standartlar

DPPH• temizleme aktivitesi (SC50)

A. gonensis intraselüler hücre ekstraktı

0.03491±0.00005

BHT

0.00870±0.00012

C Vitamini

0.02896±0.00054

DPPH %Temizleme

*Değerler, üç ayrı deneyin ortalama ± standart sapmasıdır.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

y = 1417,7x + 1,0081
R² = 0,9958

0

0,01

0,02
0,03
Seyrelme oranı

0,04

Şekil 1. A. gonensis intraselüler hücre ekstraktının DPPH• radikal temizlemesi
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada A. gonensis bakterisine ait intraselüler hücre ekstraktı ilk defa antioksidan aktivite
açısından DPPH• radikal temizleme yöntemi ile değerlendirilmiştir. Serbest radikal temizleme,
genellikle antioksidanların lipid oksidasyonunu inhibe etmesi için kabul edilen en önemli
mekanizmadır. İndirgeme yeteneği genellikle, bir hidrojen atomu vererek veya peroksit
oluşumunu önleyerek serbest radikal zincirini kırarak antioksidan etki gösteren indirgeyici
maddelerin varlığıyla ilişkilidir. Antioksidanlar, oksidatif zincir reaksiyonlarının başlamasını
veya yayılmasını inhibe ederek lipid oksidasyonunu geciktirebilir veya inhibe edebilir. A.
gonensis intraselüler hücre ekstraktının radikal temizleme aktivitesini belirlemek için basit ve
hızlı bir yöntem olarak kabul edilen DPPH yöntemi kullanıldı. Hidrojen veren ve zincir kıran
antioksidanların antioksidan aktivitesini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntemdir.
DPPH• çözeltisinin mor rengi, hidrojen atomlarının veya bir antioksidandan elektronların kabul
edilmesiyle sarıya döner.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, A. gonensis ekstraktı 0.03491±0.00005 (seyrelme
oranı) SC50 değeri ile dikkate değer bir antioksidan potansiyeli sergilemiştir. A. gonensis
ekstraktının antioksidan aktivitesi, standart bileşiklerinkinden daha zayıf olmasına rağmen,
kullanımı sentetik standartların toksisite sorunlarını önleyecektir. Literatürde bulunan birçok
çalışma bakterilerin dikkate değer antioksidan aktivite gösterdiğini rapor etmektedir (Wang,
Liu, Liang, Kuo ve Wang, 2010; Wang, Huang, Liang, Fang ve Wang, 2011; Liang, Tseng ve
Wang, 2016; Youssri ve Ibtihaj, 2018). Bu bağlamda, çalışmamız literatürle paralellik
göstermektedir. Elde edilen kayda değer antioksidan aktivite nedeniyle, ilerleyen süreçte farklı
inkübasyon sürelerine (2 gün-7 gün) tabi tutulmuş kültürlerden elde edilen intraselüler ve
extraselüler metabolitlerin belli konsantrasyonlarda hazırlanması ve farklı antioksidan testlerle
daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, bu ekstraktların sahip
olduğu hangi metabolitlerin antioksidan aktiviteyi sağladığını belirlemek için, sahip oldukları
her bir metabolitin saflaştırılması planlanmaktadır.
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ÖZET
Oluşum tarihine dikkat edersek, çocuk edebiyatımızda her dönemin özgün örneklerinin
“altın fon” kadar korunduğu açıktır.
Gelecek neslimizin egitimi ve oluşumunda Abbas Sahhat, Abdulla Shaig, Mirza Alakbar
Sabir, Suleyman Sani Akhundov, Mohammad Taghi Sidgi, Rashid bey Efendiyev, Samad
Vurgun, Resul Rza, Mirvarid Dilbazi, Zeynal Khalil, Hikmet Ziya, Mikayil Rzaguluzade, İlyas
Tapdig, Mikayıl Alibeyli, Rafig Yusifoğlu, Zahid Halil, Gasham İsabeyli gibi edebi
mücahitlerin paha biçilmez hizmetleri vardı. XX yüzyılın 50`li yılların ikinci yarısından
itibaren belirtilen dönemler içinde sonraki dönem özel bir öneme sahiptir. Geçmiş dönemlere
kıyasla bu dönemin edebiyatı (çocuk edebiyatı dahil) tarih sahnesinde sosyo-politik bilinçte
ilerici eğilimler kalite degişim ile unutulmaz oldu. Korney Chukovsky, Samuel Marshak,
Arkady Gaidar ve Sergei Mikhalkov gibi mücahidler sayesinde edebiyat yeni bir aşamaya girdi
ve sovyet ideolojisinden çok uzak yaratıcı kalıplar şekillenmeye başladı. Azerbaycan edebiyatı
bu “savaştan” uzak duramadı. Kelimeye yeni bir bakış açısı göstererek, önceki zamanlara göre
farklılıklarıyla dikkat çekiyor "Altmışlar" ve "yetmişler", bu zaman süzgecinden ayrılanlardır.
Şimdi Azerbaycan çocuk edebiyatı yeni gereksinimlerle dolu XXI.Yüzyıl sahnesini
yaşıyor. Degişen dünyamız, çocuğun toplumdaki yenilikleri kavramasına yardımcı olacak
örknekler oluşturmayı kaçınılmaz bir görev haline getirmiş, zamanın gerçekleri, çocuk
edebiyatı da dahil olmak üzere bir bütün olarak edebiyatı sürekli güncelleyen ve zenginleştiren
yeni bir edebiyat türü yaratmayı zorunlu kılmıştır. Edebiyat eleştirmeni Zahid Khalil'in "Çocuk
edebiyatının temel görevleri" başlıklı makalesinde belirttiği gibi, bu önemli görevlerin çözümü,
yirminci yüzyılın 90'lı yıllarından sonra edebiyatla uğraşan kuşağa düştü.
Bu tür kalemlerin sahiplerinden biri, "60'lar" ve "70'ler"in yenilikçi yolunu başarıyla
sürdüren, ancak ne yazık ki çocuk edebiyatı camiasına sadece bir kitapla ("Güllü Şiirleri") giren
26 kitabın yazarı Zaur Ustac'dır.
Makale, Z.Ustac'ın "60'lar" ve "70'ler" kuşağını sürdürmesinin özelliklerini tartışıyor.
ANAHTAR KELİMELER: Azerbaycan çocuk edebiyatı; “Altmışlar” ve “yetmişler”
kursağı; edebi mücahitler; zamanın gerçekleri; “Güllünün şiirleri” kitapı.
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ABSTRACT
If we pay attention to the history of its formation, it is clear that the original examples of every
period are preserved as much as the “golden fund” in our children's literature.
In the education and formation of our next generation, Abbas Sahhat, Abdulla Shaig, Mirza
Alakbar Sabir, Suleyman Sani Akhundov, Mohammad Taghi Sidgi, Rashid bey Efendiyev,
Samad Vurgun, Resul Rza, Mirvarid Dilbazi, Zeynal Khalil, Hikmet Ziya, Mikayil
Rzaguluzade, İlyas Ali Tapdig, Literary mujahedeen such as Rafig Yusifoğlu, Zahid Halil,
Gasham İsabeyli had invaluable services. The next period has a special importance within the
periods specified from the second half of the 50s of the XX century. Compared to past periods,
the literature of this period (including children's literature) has become unforgettable with
progressive trends in socio-political consciousness in the history scene. Thanks to the
mujahideen such as Korney Chukovsky, Samuel Marshak, Arkady Gaidar and Sergei
Mikhalkov, literature entered a new stage and creative patterns far from Soviet ideology began
to take shape. Azerbaijani literature could not stay away from this "war". The "Sixties" and
"Seventies" stand out with their differences from previous times, showing a new perspective on
the word.
Now Azerbaijani children's literature lives on the XXI century scene full of new requirements.
Our changing world has made it an inevitable task to create examples that will help children to
comprehend the innovations in society, and the realities of the time have made it necessary to
create a new type of literature that constantly updates and enriches literature as a whole,
including children's literature. As the literary critic Zahid Khalil points out in his article "The
basic tasks of children's literature", the solution of these important tasks fell to the generation
of literature from the 90s of the twentieth century.
One of the owners of such pens is Zaur Ustac, the author of 26 books, who successfully pursued
the innovative path of the "60s" and "70s", but unfortunately entered the children's literature
community with only one book ("Poems by Rose").
The article discusses the peculiarities of Z.Ustac's continuation of the "60s" and "70s"
generation.
KEYWORD: Azerbaijani children's literature; "Sixties" and "Seventies" crop; literary fighters;
the facts of the time; "Gullin's poems" book.
Mövzunun aktuallığı. Təşəkkül tarixinə diqqət yetirsək, uşaq ədəbiyyatımızda hər
dövrün özünəməxsus nümunələrinin “qızıl fond” cövhəri qədərində qorunduğu aşkardır.
Gələcəyimiz olan nəslin təlim-tərbiyəsində və formalaşmasında Abbas Səhhət, Abdulla
Şaiq, Mirzə Ələkbər Sabir, Süleyman Sani Axundov, Məhəmməd Tağı Sidqi, Rəşid bəy
Əfəndiyev, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Mirvarid Dilbazi, Zeynal Xəlil, Hikmət Ziya, Mikayıl
Rzaquluzadə, İlyas Tapdıq, Xanımana Əlibəyli, Məstan Günər, Rafiq Yusifoğlu, Zahid Xəlil,
Qəşəm İsabəyli kimi ədəbiyyat mücahidlərinin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Qeyd edilən
zamanlar çərçivəsində XX əsrin 50-ci illərinin II yarısından sonrakı dövr xüsusi önəm daşıyır.
Əvvəlki zamanlarla müqayisədə bu dövr ədəbiyyatı (uşaq ədəbiyyatı da həmçinin) tarix
səhnəsində ictimai-siyasi şüurda mütərəqqi meyllərin keyfiyyət dəyişikliyi ilə yaddaqalan
olmuşdur. Korney Çukovski, Samuil Marşak, Arkadi Qaydar, Serqey Mixalkov kimi
mücahidlərin sayəsində ədəbiyyat yeni mərhələyə qədəm qoymuş, sovet məfkurəsindən uzaq
yaradıcılıq nümunələri formalaşmağa başlamışdı. Azərbaycan ədəbiyyatı da bu “savaşdan”
qıraq qala bilməzdi. Əvvəlki zamanlarla müqayisədə fərqliliyi ilə diqqət çəkən, sözə yeni baxış
sərgiləyən “altımışıncılar”, “yetmişincilər” nəsli zamanın məhz bu süzgəcindən ayrılıb
seçilənlərdir.
İndi Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı da özünün yeni tələblərlə dolu XXI əsr mərhələsini
yaşayır. Dəyişən dünyamız cəmiyyəti əhatəsində sıxan yenilikləri uşağın qavramasına, dərk
etməsinə kömək edən nümunələr yaradılmasını qaçılmaz vəzifə olaraq qarşıya qoymuş,
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zamanın reallıqları yeni tipli ədəbiyyat yaradılmasını, bütövlükdə ədəbiyyatın, o cümlədən uşaq
ədəbiyyatının da daim yenilənməsi və zənginləşdirilməsi tələbini qaçılmaz etmişdir. Bu
həllivacib vəzifələrin həlli isə, ədəbiyyatşünas-şair Zahid Xəlilin “Uşaq ədəbiyyatının başlıca
vəzifələri” məqaləsində xüsusi vurğuladığı kimi, XX əsrin 90-cı illərindən sonra ədəbiyyatda
mövqe sərgiləyən nəslin öhdəsinə düşmüşdür.
Belə qələm sahiblərindən biri “60-cılar” və “70-cilər” nəslinin yenilikçilik yolunu
müvəffəqiyyətlə davam etdirən 26 kitab müəllifi, ancaq, təəssüf ki, uşaq ədəbiyyatı cameəsinə
yalnız bir kitabı ilə (“Güllünün şeirləri”) daxil olan Zaur Ustacdır.
Məqalədə Z.Ustacın “60-cılar” və “70-cilər” nəslinin yolunu hansı özünəməxsusluqları
ilə davam etdirdiyindən bəhs olunur.
***
O qələm sahibi xoşbəxtdir ki, onun ədəbiyyata gətirdikləri qeyri qələm sahibləri
tərəfindən də qəbul oluna, yaşadıla. Necə ki biz Z.Xəlil yaradıcılığında xalq ədəbiyyatı ruhunu,
folklorun ilıq nəfəsini, Abdulla Şaiq üslubunu aşkar görürük,uşaq ədəbiyyatına eynilə Z.Xəlil
tərzində yanaşma Zaur Ustacın da yaradıcılığında (uşaq şeirlərində) müşahidə edilir.
Hansı tərzdə?
Təqdim olunan məqalədə bu məqamlar zaman-zaman mühakimənizdə.
***
Əvvəlcə uşaq ədəbiyyatı nümunəsi
və bu müstəvidə Z.Ustacın mövqeyi haqqında
Uşaq əsəri, yoxsa uşaqlar üçün yazılan əsər?
Bu mövzu illərlə qələm sahibləri, o cümlədən ədəbiyyatşünaslar və tənqidçilər tərəfindən
birmənalı qarşılanmamışdır.
Ədəbiyyatşünas Zahid Xəlil, Füzuli Əsgərli və Bilal Həsənli bu qənaətdədirlər ki, “uşaq
ədəbiyyatı” dedikdə 3-17,18 yaşadək oxucular üçün yazılan ədəbiyyat nəzərdə tutulur. Həm də
yazıçı hansı yaş mərhələsi üçün yazdığını, deyək ki, məktəbəqədər yaşda uşaqlar üçün (3-6
yaş); kiçik məktəb yaşı dövrü (6-10 yaş); yeniyetməlik dövrü (10-14 yaş); yoxsa ilkin gənclik
yaş həddi üçünmü (14-17 yaş) yazdığını irəlicədən nəzərə almalıdır [3. s.13; 2. s.3]. “Balaca
oxucu çox tələbkardır, onun zəif əsərə maraq göstərməsi mümkün deyildir. Uşaq əsəri yaratmaq
üşün sənətkarda istedad, əməksevərliklə yanaşı dünyaya uşaq gözləri ilə baxmaq, uşaq
dünyasının incəliklərindən baş çıxarmaq bacarığı lazımdır. Yüksək sənət nümunəsi olan,
uşaqların bəyəndiyi əsəri yazmaq üçün sənətkarda bədii sözdən istifadə məharəti ilə yanaşı,
uşaq qəlbinin, hiss və duyğularının təbiiliyi, sadəliyi, təvazöğkarlığı, saflığı olmalıdır” [2. s.7].
Z.Ustaca görə, o əsər hamı tərəfindən qəbul edilir ki, hər kəs oxuduğu “hər kəlmədə öz
hiss və duyğularını görə bilir. Bir bənd şeiri min əhvallı oxucu oxuyur, hamısı da düşünür ki,
məhz bu sözlər onun üçün deyilib. Söz sənətində ustalıq, ədəbiyyatda təqdimetmə bacarığı –
obrazlılıq – məhz budur, obrazli desək, obrazin özüdür ...” [8. s.123.”Obrazın özü” məqaləsi].
“Uşaq yazıçısı necə və kimlər ola bilər?” sualını V.Q.Belinski belə cavablandırıb: “Uşaq
yazıçısının yaranması üçün olduqca çox şərtıər vardır: nəcib, sevən, diqqətli, sakit, körpəcə
sadədil bir qəlb, yüksək məlumatlı bir idrak, predmetlərə aydın bir baxış, yalnız canlı bir
təsəvvür deyil, həm də şairanə bir xəyal, hər şeyi canlı, zəngin surətlər halında təsəvvür etməyə
qabil bir xəyal lazımdır” [1. s.12].
Tədqiqatçı Hədiyyə Şəfaqət haqlı olaraq yazır ki, “... biz uşağı nə vaxt görə biliriksə, uşaq
ədəbiyyatı o zaman yaranır. Uşağı görmək üçün gərək uşağın özü ola. Yəni əyani material” [5.].
Fikrimizcə, mülahizənin daha dəqiq ifadə tərzi də mümkündür. Biz də bu mülahizəni
təqdirəlayiq hesab edirik ki, hansı qələm nümunəsinin içində uşaq dünyası görünürsə, həmin
əsəri uşaq ədəbiyyatı nümunəsi qəbul etmək olar.
Təbii ki, qələm sahibi ədəbi qəhrəmanını necə görürsə, hansı tərzdə qəbul edirsə,
düşüncələrini o yöndə də qələmə alır.
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Hədiyyə Şəfaqət “Problem” rubrikalı məqaləsində uşaq ədəbiyyatının qəhrəmanları
haqqında mülahizələrinin ardını belə ifadə edir: “uşaq çaşmalıdır, ayağı işləməlidir, “2”
almalıdır, yeməyini dağıtmalıdır, süd içəndə ağzının böyür-başı bulanmalıdır. Uşaqdır axı” ...
“Beləcə uşaq ədəbiyyatı yarada bilərik” [5.].
Biz XXI əsrin uşağına bunlarımı təlqin etməliyik? Pinti, XIX, yaxud XX əsrin birinci
yarısında qalmış uşaq obrazınımı? Azyaşlıya bu təbiətli ədəbi qəhrəmanı təqdim etməklə onu
bu simadamı görmək istəyirik?
Bəs azyaşlının özü necə? Bununla barışacaqmı?
Belə olan halda gəlin görək bu günün uşağı kimdir?
Mən XX əsrin II yarısında dünyaya gəlmiş nəslin nümayəndəsiyəm, bu yaşımda da mənə
qaranlıq hər hansı işə əlimi bulaşdırmıram. Oğlum XX əsrin 80-ci illərinin əvvəlində dünyaya
gəlib. Bir əlinin barmağının gücü çatmadığından iki əlinin barmaqlarını cütləşdirib televizorun
pultunun düyməsini basıb uşaq filmlərinə baxırdı. Onun oğlu XXI əsrin əvvəllərində doğulub.
Hələ əməlli danışmağı, qaydasınca yeriməyi bacarmadığı vaxtlardı, diski götürüb mənə
uzadırdı ki, “baba, qoy”. Deyirdim ki, “mən bacarmıram, ata gəlib diski qoyar, sən də
baxarsan”. Sizcə mənə cavabı nə olsa yaxşıdır? “Məni qucağına götür, boyum çatsın, özüm
qoyum”.
Mülahizəmi süd qardaşım Ariflə bölüşəndə gülümsədi: sən XX əsrn 20-ci illərində
dünyaya gəlmiş kişinin, Böyük Vətən müharibəsinin ağrı-acılarını, sarsıntılarını görmüş
təfəkkür sahibinin oğlusan, oğlun XX əsrin 80-ci illərinin əvvəlində dünyaya gəlmiş nəslin
övladıdır, nəvən isə oğlunun oğludur, XXI əsrin əvvəllərində dünyaya gəlmiş nəslin
nümayəndəsi.
Təxminən 80 illik zaman hüdudunda doğulan üç nəslin nümayədəsinin təfəkkür tərzinə,
hansı inkişaf yolu keçdiyinə diqqət yetirdinizmi?
XXI əsrin nümayəndəsi budur: qamışdan, qarğıdan “at” düzəldib çapan yox, səhərdən
axşama qədər planşetlə, mobil telefonla, kompüterlə əlləşən!
Deməli, bu günün uşaq ədəbiyyatı da kimlər üçün yazıldığı ilə hesablaşmalıdır. Yazıçı
“süd içəndə ağzının böyür-başını bulaşdıran” uşaq üçün yox, planşetlə oyuncaq kimi davranan
uşaq üçün yazdığını ruhən qəbul etməlidir.
Əlbəttə, bunu da təbii qəbul etməliyik ki, uşaq – öz uşaq ömrünü yaşamalıdır. Amma
unutmamalıyıq ki, bu günün dərsdən “2” alan uşağı kimdənsə kömək uman deyil, dərslərinə
özü hazırlaşıb “2”-sini “5”-lə özü əvəz etməyi bacaran uşaqdır.
Türkiyə, Rusiya, Avropa, Amerika filmlərində uşaq obrazlarını xatırlayaq: uşaq böyük
bacı-qardaşı kimi danışır, iri adam düşüncəsi ilə mühakimə yürüdür, üzləşdiyi vəziyyətdən çıxış
yolunu özü arayır.
Biz “hansı qələm nümunəsinin içində uşaq dünyası görünürsə, həmin əsəri uşaq
ədəbiyyatı nümunəsi olaraq qəbul etmək olar” deyəndə, bu təbiətli uşaqlar üçün yazılan əsərləri
nəzərdə tuturuq. Başqa sözlə, XXI əsrin uşağı XX əsr vətəndaşının tanıyıb-bildiyi uşaq deyil,
tamamilə özgə təfəkkürə malik uşaqdır.
Biz bunu qəbul etməyə, zamanın bu diktəsi ilə barışmağa məhkumuq.
Ədəbiiyyatşünas Z.Xəlil “Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifələri” məqaləsində yazır: “90cı illərin əvvəllərində (XX əsrin 90-cı illəri nəzərdə tutulur – A.İ.) uşaq ədəbiyyatı bütövlükdə
yaşlı sənətkarların ümidinə qaldı. Sonralar yavaş-yavaş yeni qüvvələr yarandı” [4. s.10].
Z.Xəlilin ünvan göstərmədən ümumi qeyd etdiyi qələm sahiblərindən biri də, mənim
qənaətimə görə, imzası 1988-ci ildən mətbuatda özünə pərəstişkarlar qazanan Azərbaycan
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 2019-cu ildən Prezident
təqaüdçüsü, “Yazarlar” jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Zaur Ustacdır. Bu çağacan 26
kitabı nəşr edilib. Onlardan yalnız biri uşaq kitabıdır: “Güllünün şeirləri”. Və “Güllünün
şeirləri” “uşaq ədəbiyyatı” istilahının tələblərinə cavab verdiyindən oxucu mühakiməsinə
çıxarırıq.
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İlk dəfə sosial şəbəkədə rəqəmlərdən bəhs edən şeirləri ilə rastlaşdım. Bu şeirlər
“Güllünün şeirləri” kitabından imiş. Və həmin əsərlər, içində uşaq dünyası görünən ədəbiyyat
nümunəsi olduğundan diqqətimi cəlb etdi.
İlk görüşümüzdə işlətdiyi cümlə əsərləri ilə ünsiyyət bağlamağım üçün bir növ “açar”
oldu: “Vur-tut bir uşaq kitabım var: “Güllünün şeirləri”. O şeirlərin ilk nümunələrini 2004-cü
il dekabrın 12-də dünyaya gələn qızım Gülüzə 6-7 yaşda olanda yazmışam. Məktəbəqədər
hazırlıq qrupları üçün metodik vəsait kimi də təsdiq olunub... Bir də özüm uşaq yaşımda
yazdığım bir-iki uşaq şeirim var, vəssalam. Güman ki, bir də yəqin gələcəkdə nəvəm üçün
yazmış olaram”.
Z.Ustac bundan sonra həqiqətən uşaqlar üçün yazmayacaqsa, təəssüf! Niyə təəssüf? Bu
sorğumuza cavab “Güllünün şeirləri” haqqında düşüncələrimiz bitən yerəcən zaman-zaman
mühakimənizdə.
***
Diqqət yetirdinizmi, hər üç zaman kəsiyi uşaq yaşının içində görünür: 1. Özü uşaq yaşında
olanda yazdığı şeirlər; 2. Beş-altı yaşlı qızı üçün yazdığı şeirlər; 3. Nəvəsi körpə yaşında olacağı
illərdə onun üçün yazacağı şeirlər.
Beləliklə, qətiyyətli olaraq qəbul etməyimiz gərəkir ki, uşaq ədəbiyyatı - uşaqlar haqqında
yazılan əsərlər deyil, içində uşaq dünyası görünən əsərlərdir.
Uşaq ədəbiyyatı – uşağı dərk etdiyimiz andan, uşaq dünyasını içimizə hopdurub onu
təzədən yaşadığımız anlar qələmə alınan əsərlərdir. Körpəsinə əluifbanı necə öyrətmək, bütün
elmlərin açarı olan riyazi biliklərə övladını necə isinişdirmək istəyi ataya Gülüzənin uşaq
dünyasını təzədən yaşadıb. Ata altı yaşlı körpəsinin həyata baxışı ilə Azərbaycan əlifbasının
söz dünyasına baş vurub, riyazi biliklərin cəngəlliklərinin hələ bəsit mərhələsində o sirli
dünyaya sahib durmağın mətləblərini anlatmağa səy göstərib övladına.
“Güllünün şeirləri” bu zərurətdən yaranıb. Müəllif kitabın 2011-ci ildəki nəşrinin “Ön
söz”ündə bu barədə yazıb: “Gülü xanım təzə-təzə birinci sinfə gedirdi. Mən də həmişəki kimi
işdə idim. Evdən zəng gəldi, cavab verəndə Gülü mənə sevinə-sevinə dedi ki, ata, “ A” hərfini
keçdik, müəllim evə “A”-ya aid şeir tapşırıb, gələndə hərflərə aid şeir kitabı al gətir. Dedim ki,
oldu. Məhdud vaxt içərisində ora-bura baxdım. Belə bir kitab tapa bilmədim. Çox maraqlıdır
ki, bütün köşklərdə başqa dillərdə belə maraqlı, əyləncəli uşaq şeir kitabları olsa da, bizim
dilimizdə yox idi” [8. s.126].
Daha sonra müəllif yazır: “…birinci, ikinci sinif şagirdlərinin böyük əksəriyyəti hərfləri
ayrı-ayrılıqda tanısalar da, ilkin vaxtda hecadan sözə keçəndə böyük çətinliklə üzləşirlər. Sayı
çox, sanbalı yox dərsliklər və iş dəftərləri uşaqları həddindən artıq yükləsə də bu tələbatı
qarşılamır. Üstəgəl, ilk gündən başlayaraq hər gün ildırım sürətli proqramla irəliləyən tədris
yükü uşaqları sıxır, yorur. Bunun kökündə isə onun sərbəst oxuya bilməməsi dayanır. Bəlkə də
ən ciddi problem tapşırıqların özlərinin deyil, şərtlərinin olduqca çətin anlaşılan və alternativdə
asan bir-iki hecalı söz olsa da, çətin, üç-dörd hecalı sözlərdən ibarət olmasıdır. Aydın məsələdir
ki, belə olduqda istər oxu olsun, istər hesab - uşaqların vəziyyəti çətinləşir [8. s.127].
“Güllünün şeirləri” bütün bu tələblər nəzərə alınaraq qələmə alınıb. Kitabda mövzular
üzrə seçim edilməsə də, məktəbə hazırlıq yaşında olan uşağın “qolundan tuta biləcək”, onlara
bilgi verə biləcək şeirlər toplanıb: əlifbaya aid şeirlər, rəqəmlərə, aylara, ilin fəsillərinə,
uşaqlara, təbiətə aid və vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər. Hansı ki, valideyn himayəsi
olmadan da uşağın özü bu şeirləri oxuyub dərk etmək, onlarla “dil tapmaq” imkanında ola bilir.
2016-cı ildə nəşr olunmuş kitabın titul səhifəsində oxuyuruq: “...kitab bilavasitə körpə, fidan
balalara şeir öyrədənlərə kömək məqsədi ilə qələmə alınmışdır. Kitabda əlifbamızın hər bir
hərfinə aid əyləncəli, məzəli, uşaqların asan əzbərləyə biləcəyi olduqca axıcı, yüngül hecalı
şeirlər və 1-dən 10-dək rəqəmlərdən bəhs edən tapmacalar toplanmışdır. Kitab məktəbəqədər
uşaq müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimlər üçün əvəzedilməz vəsait olmaqla yanaşı, ibtidai
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məktəblərin birinci siniflərində əlifbanı öyrənərkən hər yeni hərf və rəqəm keçildikcə
müəllimlərin “hərfə aid şeir əzbərləyin” tapşırığın da qarşılamaq iqtidarındadır” [7. s.4].
Z.Xəlil şeiriyyətinin ruhu
Z.Ustacın uşaq şeirlərində
Z.Xəlilin mükəddər uşaq poeziyası müstəvisində Z.Ustacın şeirlərini doğmalaşdıran,
paralel tədqiqat müstəvisinə çıxaran hansı səbəblərdir?
Hər haldan öncə şeirlərindəki sadəlik, təbiilik, səmimiyyət, doğmalıq!
Oxuyursan, baxırsan ki ilk baxışdan hamısı sənə tanışdır, amma bu zamanacan
oxumadıqların, eşitmədiklərin, görmədiklərin təsiri bağışlayır. Hər kəlməsində sənə doğma
olduğunu xatırlatmaqla hansı tərzdəsə təzə nə isə deyir, başa salır, öyrədir. O səmimiyyətlə ki,
sənə “öyrədilən” bu “təzə nə isə”nin həqiqətən yeni olduğunu qəbul edirsən. Məsələn, “1”
rəqəmi. Baxırsan ki, “1” rəqəmi sənə tanışdır. Amma yadında qalacaqmı ki, hansı hallarda “1”
ilə qarşılaşa bilərsən? Bax, Z.Ustac məktəbə getməyə hazırlaşan uşağa bunu öyrədir. daha hər
hansı bir ədəd əşyanı göstərib demir ki, “1” bu görkəmdə olur. “1”-i azyaşlının yaddaşında
möhkəmlətməyin daha üstün vasitələrinə əl atır və bunun üçün toplama yox, yaddaşı daha çevik
düşünməyə sövq edən “çıxma” əməlindən bəhrələnir.
Məsələn, üçdən iki çıxanda neçə qaldığının yolunu uşağa belə öyrədir:
Asan bir sual verim,
İnan yoxdur beləsi.
Üçdən iki çıxanda
Söylə, qalır neçəsi?
Şeiri oxuyan azyaşlı da həmin sualı özünə verir: “Üçdən iki çıxanda neçə qalar?” Cavabı
tapmaqda valideyn körpəsinə yardımçı ola bilər. Məsələn, hər hansı əşyadan üç ədəd stolun
üzərində yerləşdirər, sonra onlardan ikisini kənarlaşdırıb övladından soruşar: “ Stolun üzərində
neçəsi qaldı?” Uşaq stolun üzərində bir ədəd əşya qaldığını görüb sualı cavablandırar.
Şeiri oxuyanda ilk olaraq müəllifin “güman, bir də yəqin gələcəkdə nəvəm üçün yazmış
olaram” kəlmələri xatirimə gəldi. Deməli, Zaur balaca Gülüzəsini məktəbə hazırlaşdırarkən
qızına nələri və necə öyrətdiklərini qələmə alıb. Ki, bu kitabı oxuyan gənc ailə başçıları, yaxud
məktəbəhazırlıq qruplarında, ya da birinci siniflərdə dərs deyən müəllimlər şair atanın üzləşdiyi
çətinliklərlə üzləşməsinlər, ata Zaurun Gülüzəsini məktəbə hazırlaşdırarkən bəhrələndiyi
cəhdlərdən örnək olaraq istifadə etsinlər.
Bəzi müəllimlərə haqlı olaraq həmişə irad tutmuşam ki, məsələn, riyazi hesablama
zamanı uşağa aparılan əməlin nəticəsini, başqa sözlə, 2+2-nin hazır cavabının 4 olduğunu
demək düzgün mövqe deyil. Məktəbli hesablamanı bu yöndə “öyrəndiyi” halda digər
məqamlarda yenə kömək üçün kimə isə möhtac olacaq, ona əməliyyatın nəzəriyyəsi
öyrədildikdə isə... Nəzəriyyə elmdir, qanundur – ömürlük yaddaşa yazılarsa, ömürlük əlindən
tutmuş olacaq. İstəyirsən yüz yaşa, istəyirsən milyonlar üzərində hesablama apar, fərq etməz.
Adətən məktəbliyə hesablama plyusdan (üstəgəl əməlindən) istifadə etməklə öyrədilir.
Hamının bildiyi və müəllimin də tədris prosesi zamanı ilk olaraq istifadə etdiyi bu variantdır.
Z.Ustac isə fərqli mövqedədir. O, azyaşlıya azdan çoxa yox, çoxdan aza hesablamağı öyrətməyə
səy göstərir.
Biliyə bu sayaq yiyələnmə isə insanı daha çevik düşünmək qabiliyyətinə, daha güclü
məntiqi təfəkkürə sahib olmağa sövq edir.
“Təkrar biliyin anasıdır”. “1” rəqəminə həsr etdiyi ikinci şeirdə də şair həmin vasitədən
bəhrələnir. Şeirdə daha iki rəqəmin adı çəkilir. Bununla azyaşlı oxucunun diqqətinə çatdırılır
ki, ilk “1”, “2” və “3” rəqəmlərindən savayı nisbətən çətin tələffüz edilən “5” və “6” rəqəmləri
də var. Və “6”-nı nə qədər azaltmaq lazımdır ki, “5” alınsın?
İndi bir az da
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Çətinləşdi iş.
Neçə azalsa
“Altı”,
qalar “beş”?
Cavab yenə də “1”-dir (6-5=1).
...Uşaq yaddaşı ağ kağız kimidir, ora nəyi yazdın, necə yazdın, o cür də qəbul edəcək.
Z.Ustaca görə, rəqəmləri, hərfləri, dilaçma ərəfəsinin ilk kəlmələrini məktəb yaşına çatan
uşağın yaddaşına “yazmaq” üçün rahat vasitələrdən biri də şeirdir. Axı şeir dilinin içində gizli
pıçıltı ilə “oxunan” nəğmə var, bu nəğmənin adamın vücudunda cövlan edən ritmi var, bu ritmi
“hərəkətə gətirən” musiqi var. Musiqi ilə öyrədilən söz isə yaddaşa tez həkk olur, asanlıqla və
əbədilik hopur. Z.Ustac elə buna görə körpəsinə əlifbanı və rəqəmləri öyrətmək üçün poeziyaya
üz tutub.
Z.Ustaca görə, “A” hərfi ən müqəddəs hərfdir. Hər haldan öncə ona görə ki, Azərbaycan
övladı üçün insanlığın zirvəsində qərar tutan “ana” və “Azərbycan” kəlmələri “a” hərfi ilə
başlayır:
“A” ilə “Ana” deyə
Aləmə səs salırıq.
“Azərbaycan” sözünə
“A” ilə başlayırıq. [6. s. 6].
Hələ bu azmış kimi, Z.Ustac Azərbaycan əlifbasının “A” hərfi ilə başlayıb “Z” ilə
sonlandığı, həmçinin “ana”, “ata” kəlmələrində iki “a” hərfi olduğu və “a” hərflərinin “n” və
“t” hərflərini əhatəyə aldığı haqqında da azyaşlı oxucusuya informasiya ötürür:
Baxın “ana” sözünə,
Hərfləri kim sayar?
“N” ortada tək durub,
Hər tərəfdə bir “A” var.
Ata, Ana tək sözlər
A-nın nəfis ilməsi.
A-dan Z-ya hərflər
Əlifbanın töhfəsi.
“N” hərfinə aid sözdə isə tədris prosesi zamanı əlifba sırasının pozulmasının səbəblərinə
aydınlıq gətirilir:
“N” iyirminci hərfdir,
Düşüb qabağa amma.
Çünki onu bilməsək
Yaza bilmərik “ana”.
“N” hərfinə aid başqa bir bəndlik şeirdə isə uşaq ona doğma olan daha üç sözlə (“ninni”,
“nehrə” və “nəvə” sözləri ilə) özünün lüğət fondunu zənginləşdirmiş olur:
“N” nənəmin ninnisi,
“N” nənəmin nehrəsi,
“N” nənəmin şipşirin
Noğul kimi nəvəsi.
Z.Xəlil yaradıcılığındakı sayaq Z.Ustacın da rəqəmlərə aid tapmaca xislətli şeirləri var.
Məktəbəqədər yaşda olan, hələ əlifbanı bilməyən, rəqəmlər haqqında bəsit təsəvvürə malik
uşaqlar üçün yazılıb.
Müqayisə üçün diqqət yetirək: Z.Xəlilin tapmaca-şeirlərində cavab ya şeirin
sərlövhəsində, ya da şeirin içində axtarılır, Z.Ustacda isə sual oxucuya müəllifin özü tərəfindən
ünvanlanır. Həm də olduqca asan, hələ hesablama əməlindən zərrəcə anlayışı olmayan
azyaşlının sualı dərk edə biləcəyi tərzdə:
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Hansı qoçaq tez deyər,
Söyləyin, ay uşaqlar?
Xor-xor yatan pişiyin,
Neçə xumar gözü var?
İt və pişik uşağın ən çox sevgi, məhəbbətlə əhatə etdiyi ev heyvanlarındandır. “Pişiyin
neçə gözü ola bilər?” sualını müəllifdən qəbul edən azyaşlı öncə hər gün evdə gördüyü pişiyi
göz önünə gətirir. İnsanda da, pişikdə də iki göz olduğunu yəqin edir və beləliklə, cavab tapılmış
olur.
Bu sıralanma 10 rəqəminə qədər davam edir.
Diqqət yetirək:
Eşitdim, öyrənmisən
İndi daha saymağı,
Adamın bir əlində
Neçə olur barmağı?
Artıq istiqamət verilib. Uşaq bir əlindəki barmaqlarını sayır və məlum olur ki, insanın bir
əlində 5 ədəd barmaq var.
Yaxud, “6“ya aid şeir-tapmaca:
Cavabını kim verər,
Belə asan sualın;
Dörd ayağı, qulağı
Neçə edər ulağın?
Şeirdə ulağın ayaqlarının sayı müəllif tərəfindən artıq qeyd olunub (4), qalır ulaqda neçə
qulaq olduğunu xatırlamaq. Ulağı daha yaxından tanımaq imkanı olan kənd uşaqları ulaqda
neçə qulaq olduğunu yaxşı bilir, şəhərli uşaqlar da bunu, güman, cizgi filmlərindən görməmiş
olmazlar. Beləliklə, uşaq 4-ün üstünə 2 rəqəmini gəlir və cavab məlum olur: 4+2= 6.
At yanında balası,
Gəzirdi otlaqları.
İkisinin bir yerdə
Neçədir ayaqları?
“8“-ə aid şeir-tapmacanı cavablandırmaq o qədər də çətinlik törətmir. Çünki 4-ə aid şeirdə
dəvənin ayağının dörd olduğunu yəqin etmişdik. At da eynilə dəvəyə bənzər bədən quruluşunda
olduğundan, uşaq atın da ayağının dörd olduğunu təxmin edir. Elə isə atın ayaqlarının sayı ilə
balasının ayaqlarının sayı birlikdə nə qədər edər? 4+4=8.
Bir cəhətə də diqqət yetirməyi unatmayaq. Z.Xəlilin yaradıcılığında uşaq poeziyasının
tələbini ödəyən bütün şeir nümunələri ilə qarşılaşdığımız halda, Z.Ustacın şeirləri əsasən bir
bənddən (dörd misradan), yaxud iki, ya üç bənddən ibarət olur. Özünün ifadə tərzi ilə desək,
uşağın şeiri daha rahat və tez qavraması üçün.
Yaradıcı ömrünü bütünlüklə uşaq ədəbiyyatına həsr etmiş Z.Xəlilin də hərflər və rəqəmlər
haqqında əsərləri var: “Hərflər”, “İki yumurta”, “Hesab”, “Hesab dəftəri”, “2” əhvalatı” şeirləri
və “Sıfırın nağılı” mənzum nağılı. Bu şeirlərdə hərflərdən və riyazi əməliyyatlardan, onların
ümumi görünüşündən, bənzər, yaxud fərqli əlamətlərindən bəhs olunur. Yazıçı uşağa sadəcə
bilgi verməklə kifayətlənmir, eyni zamanda məktəblini məntiqi cəhətdən düşünməyə də sövq
edir. Məqamı ikən qeyd edək ki, Z.Xəlilin bu kimi şeirləri zamanında Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatında yaranmış boşluğu dolduran azsaylı nümunələrdən olub və bu gün də əvvəlki
təravətini, oxucu məhəbbətini qoruyub saxlamaqdadır.
Z.Xəlil şeirlərini əsasən XX əsrin 70-ci illərində qələmə alıb, Z.Ustac isə ondan illər
sonra. İlk dəfə 2011-cu ildə nəşr olunan “Gülünün şeirləri” bağça və ibtidai sinif müəllimləri
üçün dərs vəsaiti qismində tövsiyə edilmiş, 2019-cu ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən
məktəbəhazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulmuş 3 hissəli dərsliyin “Məktəbə hazırlaşırıq” adlı
həmin dərsliklər üzrə 2 hissəli metodik vəsaitinin I və II hissələrinə daxil edilmişdir. 2016-ci
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ilə qədərki nəşrlər “Gülünün şeirləri”, 2019-cu və 2020-ci illərdəki təkmilləşdirilmiş nəşrlər isə
“Güllünün şeirləri” adlandırılmışdır
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Taleh Xəlilov kitaba yazdığı “Ön söz”də müəllifi haqlı
olaraq “novator şair” adlandırmış, kitaba daxil edilmiş şeirlərin “böyük dəyərə malik mütaliə
materialı”, “müasir əhəmiyyətinə görə qiymətli” olduğunu qeyd etmişdir. T.Xəlilova görə,
“vəsaitdə fənlərarası inteqrasiya da düzgün qurulmuşdur”. Məqalə müəllifi dərs vəsaitinə
hərflərlə birlikdə rəqəmlərin də daxil edilməsini “Azərbaycan dili fənni ilə riyaziyyat fənni
arasındakı inteqrasiyanın bariz nümunəsi” qismində dəyərləndirmişdir: “Vəsaitdə Azərbaycan
əlifbasının hər bir hərfi üçün tək-tək əyləncəli, uşaqların asan əzbərləyə biləcəyi dili asan,
olduqca axıcı və yüngül hecalı şeirlər verilmişdir” [6. Xəlilov Taleh. “Ön söz” məqaləsi. s.3, 4
və 5].
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas, doktor-professor Qurban Bayramov Z.Ustac şeiriyyətinin
“sirlərini” incələyib onları “ədəbi ştamplardan uzaq” adlandırıb: “Zaur Ustacın ədəbi fəaliyyəti
çağdaşçılıqla bərabər ən çox gələcəyə, perspektivə yönəlikdir. Onun yaradıcılığı həm də yaxşı
olacaq dərəcədə sosialyönümlüdür”, yazır, - “bezdirici deyil, maraq doğurur”, “impultiv
deyildir, ardıcıllıq, mütəmadilik, məqsədyönlülük, prinsipiallaq üslubunu, yazı-mövzu
yönümünü-yönəmini” şərtləndirir. Müəllif, yazıçının “hər şeyi öz adı ilə çağırmaq”, türkçülüyü
və azərbaycançılığı təkcə qanla, soyla deyil, həm də şüurla bağlamaq missiyasını, ənənəvi yolda
qeyri-adiliyi tapmaq və müxtəlif ədəbi ölçülərdə (deyək ki, janrlarda)” şərh etmək bacarığını
yüksək qiymətləndirir.
Z.Ustacın ümumən yaradıcılığı haqqında deyilən bu qənaətlər şairin uşaq şeirlərində də
aydın müşahidə olunur. Həyatın çox gərdişlərindən bixəbər böyüyən uşaqlar sadəlövh olduqları
qədər də ağıllı və düşüncəli; şıltaq və dəcəl olduqları qədər də təmkinli, qayğıkeş, bir-birini
başa düşən, qəbul edəndirlər. Yayı sevirlər – heç vaxt görmədikləri yerlərə səyahət edəcəklər
axı. Qışı da sevirlər - qartopu oynayacaqlarına, qardan şaxta baba, qar qız düzəldəcəklərinə,
şaxtalı havada buz üzərində sürüşəcəklərinə görə. Yazin, payızın da özünəməxsus özəllikləri var
onlar üçün. Birində uca Tanrının rəngkarı olduğu özəl bir dünyaya vurğun kəsilirlər, digərində
Ulu Yaradanın son “şah əsəri” olan insanı yaşatması üçün yoxdan var etdiyi nemətlərin ətrini,
dadını çıxarırlar özləri üçün.
Bu sevgilər içərisində onları daha çox qayğılandıran Vətənə, Ana torpağa məhəbbətdir.
Yanvarın, fevralın, martın öz özəlliyi olduğu kimi, payız aylarının da özünəməxsusluqlrı
uşaqlar üçün cəlbedicidir. Onlar məktəbi, kitabı daha çox sevirlər. Axı yaxşı oxumasalar
həyatda mükəmməl insan ola bilməzlər. Bunun üçünsə kimə minnətdar olmaq lazımdır?
Müəllimlərinə, kitablara, hər kəsdən öncə isə ömrünü övladlarına fəda edən valideynlərinə.
Z.Ustacın uşaq şeirlərində gələcəyimiz olan balalara bunlar təlqin olunur. Və artıq qeyd
etdiyimiz kimi, uşağın çox rahatlıqla dərk edəcəyi, qəbul edəcəyi anlamlı deyim tərzində.
...Q.Bayramov Z.Ustacın yaradıcılığında bir cəhətə də xüsusi önəm yetirir. Yazıçının
“baxımsız qalmış, gözdən-könüldən iraq salınmış, unudulmuş yox, unutdurulan mövzulara da
ürəklə, cəsarətlə göz yetirməsinə, necə deyərlər, kölgədə saxlanılan həqiqətləri gün işığına
çıxarıb yaddaşları dirildən kitaba” çevirməsinə. Z.Ustacın belə yadigarlarından biri
unudulmaqda olan “USTAC” istilahına təzədən həyat verməsidir. Azərbaycan kişi adlarının
izahlı lüğətində “sənətkar, öz peşəsinin bilicisi” mənasını daşıyır, Z.Ustacın öz qənaətinə görə
isə, “qələmdar olmaq missiyası”nı.
***
Əvvəldə Z.Xəlilin “Uşaq ədəbiyyatının başlıca vəzifələri” məqaləsinə istinad edərək XX
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində uşaq ədəbiyyatının bütövlükdə yaşlı sənətkarların ümidinə
qaldığını, sonralar yavaş-yavaş yeni qüvvələr yarandığını diqqətə çatdırmış və bu yeni qüvvələr
sırasında Z.Ustacın özünəməxsus yeri olduğun qeyd etmişdik...
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Z.Xəlil yaradıcılığından bəhs edəndə həmişə demişəm ki, o, xoşbəxt taleli
yazıçılarımızdandır. Hər haldan öncə ona görə ki, Abdulla Şaiq yaradıcılığına, folklora, şifahi
xalq ədəbiyyatına bağlılıq onu bu günkü uçalığında qərarlaşdırıb. Həmçinin bir də ona görə ki,
Z.Xəlilin uğurla inkişaf etdirdiyi uşaq ədəbiyyatımız bu gün Z.Ustac kimi qələmdarların
yaradıcılığında özünəməxsus yönümdə davam etdirilir.
Ədəbiyat siyahısı:
1. Belinski V.Q. Seçilmiş əsərləri. Bakı-1948;
2. Həsənli Bilal Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Bakı-“Müəllim” nəşriyyatı-2015, 522 səh.;
3. Xəlil Zahid, Əsgərli Füzuli. Uşaq ədəbiyyatı. Bakı-2007, 490 səh.;
4. Xəlil Zahid. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Bakı-2019, 306 səh.;
5. Şəfaqət Hədiyyə. Uşaq ədəbiyyatında obrazlar və dərsliklər. Problem. 2 iyul 2012-ci il
[https://modern.az/az/news/25987;
6. Ustac Zaur. “Güllünün şeirləri”. Bakı-“Mücrü”-2020, 40 səh.;
7. Ustac Zaur. “Gülünün şeirləri”. Bakı-2016, 30 səh.;
8. Ustac Zaur. Qələmdar. Bakı-2020, 300 səh.
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ SƏRVƏTİ-QARABAĞ ATLARI
THE NATIONAL WEALTH OF AZERBAIJAN - KARABAKH HORSES
Aygün ALMƏMMƏDOVA
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
Könül QƏHRAMANOVA
*AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu
ÖZET
Şuşa! Qarabağ! Mən fəxr edirəm ki,mən Azərbaycanlıyam! Bu gün bu konfransın məhz
burada həyata keçirilməsinə şərait yaradan şəhidlərimizin və qazilərimizin qarşısında baş
əyirəm. Bu gün yenə tarix yazılır. Şuşa elmi fəaliyyətə başlayır.
Azərbaycan atçılığın qədimdən inkişaf etdiyi ölkələrdən biridir.Azərbaycan atları dağlıq ərazidə yaşamağa uyğunlaşmış at növləridir. Azərbaycan atları minik atları olub, qədim
zamanlardan Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində - Qarabağda,Qubada, Bakıda, Qazaxda və s.də yetişdirilirdi. Bədii ədəbiyyatda, folklorumuzda Azərbaycan atlarının təsvirinə tez-tez rast
gəlirik. Böyük Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında Şirinin çox sevdiyi “Gülgün”, Qaçaq
Nəbinin, onun silahdaşı Həcər xanımın xilaskarı “Bozat”, Koroğlunun “Qıratı” dillər əzbəri
olmuşdur. Yəqin ki, “At igidin dostudur” xalq məsəli də məhz elə döyüş meydanlarında
yaranmışdır.
Bir sıra faktlar sübut edir ki, Azərbaycan atları dünyada geniş yayılmış ərəb və ingilis
cins atlarının formalaşmasında müəyyən rol oynayıblar.
Hazırda
dünya üzrə 260 cins atın ikisi Azərbaycana məxsusdur. Bunlar Dilbaz və Qarabağ atlarıdır.
Qarabağ atnın elmi adı - Equus ferus caballus. Qarabağ atı orta boylu, cidov hündürlüyü 144150 sm-dir. Möhkəm bədən quruluşuna malik, alın və burun sümükləri yaxşı inkişaf etmiş,
gözləri qabarıqdır. Qarabağ atını digər atlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyəti onun parıldayan
narıncı rəngdə olmasıdır. Yalı və quyruğunun ucu qızarmış, tünd-şabalıdı rəngdə olur. Dərisi
nazik, tükləri yumuşaq və parıltılı, ayaqları nazik olur. Qarabağ atı yüksək qaçış sürəti ilə
seçilir. Rekord sürət Ağdam atçılıq zavodunda yetişdirilən Sumqanda adlı at tərəfindən 1600
metr məsafəni 1 dəqiqə 54 saniyəyə (50.52 km/saat) qət etmişdir. Bu da dünya rekordundan
(70.76 km/saat) təqribən 20 km/saat azdır. Atın adi yerşi saatda 8 km-dən çoxdur. Qarabağ
atlarının köhnə tipləri “Maymun” (Xoşbəxt), “Qarnıyırtıq”, “Əlyetməz” (Ceyran) ayğırlar nəsli
olub.
1832-ci ildə Qarabağ əyalətində 11 atçılıq zavodu var idi. Satış üçün atların
yetişdirilməsi ilə iri feodallar məşğul olurdu. Qarabağ xanlığının ixracatında Qarabağ atları heç
də az rol oynamayıb. 20-ci əsr 1948-ci ildə Ağdam Atçılıq Zavodu yaradılmışdır. 1987-ci ilin
göstəricilərinə görə Azərbaycanda yalnız 569 cins Qarabağ atı olub. 1993-cü ilin iyul ayında
Ağdam rayonu erməni təcavüzkarları tərəfindən işğal edildi. Erməni qoşunlarının Ağdam
ərazisinə daxil olan kimi ilk maraqlandıran obyektlərdən biri Ağdam Atçılıq Zavodu idi. Lakin
ermənilər bu istəklərinə nail ola bilmədilər.Fədakar atçılar Qarabağ atlarını döyüş meydanından
çıxartmağa nail olmuşdular. Ağdam Atçılıq Zavodu Ağcəbədi ərazisinə köçürülmüşdü. Onu da
qeyd edək ki, 2007-ci ildə Azərbaycan atçılığının inkişafı üzrə dövlət proqramı yaradılmışdı.
Proqramda elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, mütəxəssislərin hazırlanması, müvafiq kitabların
buraxılması, reyestr, cins atların pasportlarının, qeydiyyat formalarının, həmçinin normativ
hüquqi sənədlərin hazırlanması, genetik fondun qorunması nəzərdə tutulur.
Açar sözlər:Azərbaycan, Qarabağ, Qarabağ atları
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SUMMARY
Shusha! Karabakh! I am proud to be Azerbaijani! Today, I bow before our martyrs and veterans
who created the conditions for this conference to be held here. Today, history is being written
again. Shusha begins scientific activity.
Azerbaijan is one of the countries where horse breeding has been developed since ancient times.
Azerbaijani horses are a type of horse adapted to living in mountainous areas. Azerbaijani
horses have been horses and have been bred in various regions of Azerbaijan since ancient times
- in Karabakh, Guba, Baku, Gazakh and others. We often come across the description of
Azerbaijani horses in our literature and folklore. In the great Nizami's poem "Khosrov and
Shirin", Shirin's favorite "Gulgun", "Bozat", the savior of the fugitive Nabi, his comrade-inarms Hajar khanum, and "Girati" by Koroglu were memorized. Probably, the folk proverb "The
horse is the friend of the brave" originated on the battlefields.
A number of facts prove that Azerbaijani horses played a role in the formation of Arabian and
English horses, which are widespread in the world. Currently, two of the 260 breeds of horses
in the world belong to Azerbaijan. These are Dilbaz and Karabakh horses. The scientific name
of the Karabakh horse is Equus ferus caballus. The Karabakh horse is of medium height, the
height of the horse is 144-150 cm. He has a strong body structure, well-developed forehead and
nasal bones, and convex eyes. The main feature that distinguishes the Karabakh horse from
other horses is its shiny orange color. The mane and the tip of the tail are reddish-brown. The
skin is thin, the hair is soft and shiny, the legs are thin. The Karabakh horse is distinguished by
high running speed. The record speed was 1,600 meters in 1 minute 54 seconds (50.52 km / h)
by a horse named Sumganda, bred at the Aghdam Equestrian Plant. This is about 20 km / h less
than the world record (70.76 km / h). The average distance of a horse is more than 8 km per
hour. The old types of Karabakh horses were "Monkey" (Happy), "Garniyirtig", "Alyemmez"
(Gazelle) stallions.
In 1832, there were 11 equestrian factories in Karabakh province. Large feudal lords were
engaged in breeding horses for sale. Karabakh horses played no small role in the export of the
Karabakh khanate. 20th century In 1948, Aghdam Equestrian Plant was established. According
to 1987 data, there were only 569 breeds of Karabakh horses in Azerbaijan. In July 1993, the
Aghdam region was occupied by Armenian aggressors. As soon as the Armenian troops entered
the territory of Aghdam, one of the first objects of interest was the Aghdam Equestrian Plant.
However, the Armenians failed to achieve this goal. Selfless horsemen managed to get the
Karabakh horses off the battlefield. Aghdam Equestrian Plant was moved to Agjabadi. It should
be noted that a state program for the development of Azerbaijani equestrian sports was
established in 2007. The program envisages conducting research, training specialists,
publishing relevant books, preparing a register, passports of breeding horses, registration forms,
as well as normative legal documents, protection of the genetic fund.
Keywords: Azerbaijan, Karabakh, Karabakh horses
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HÜSEYN CAVİD DRAMATURGİYASINDA “ATALAR VƏ OĞULLAR”
MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR KONTEKSTİNDƏ
(“MARAL” VƏ “UÇURUM” PYESLƏRİ ƏSASINDA)
“FATHERS AND SONS” IN THE NATIONAL-SPİRİTUAL CONTEXT
IN HUSEYN JAVID’S DRAMATURGY
(ON THE BASIS OF THE PLAYS “MARAL” AND “ABYSS”)
Doktorant Aygün ZƏKİYEVA
Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi,
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrası, Bakı.
ÖZƏT
Ata və oğul münasibətləri şifahi ədəbiyyatda, mifologiyada geniş yer almaqla yanaşı, yazılı
ədəbiyyatda da mühüm ideyaların təqdim olunmasında rol oynamış, şair və yazıçılar üçün
dəyərli mövzu mənbəyi olmuşdur. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı örnəklərində də oğul övlad ata
geninin daşıyıcısı kimi müəyyən missiyanı üzərinə götürür. Atalar həyata keçirə bilmədikləri
arzularının övladları tərəfindən reallaşdırılacağına ümid edirlər. Klassiklər burada genin
daşıyıcısı olmaqla kifayətlənməyi təqdir etmir, təlim, təhsil və tərbiyənin əsas olduğunu önə
çəkirlər.
Klassik ədəbiyyatda ata və oğul münasibətlərinin təqdimatına nəzər salarkən Hüseyn Cavid
yaradıcılığının birinci mərhələsi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu baxımdan sənətkarın “Maral” və
“Uçurum” əsərlərinə müraciət etmək məqsədəuyğundur. “Maral” pyesində Nadir bəy obrazının
sözləri ilə mənəvi kamilliyin irsən ötürülmədiyi fikri vurğulanır. Bu düşüncənin isbatı üçün ilk
insan və peyğəmbər olan mənən kamil Adəm və oğlu Qabillə bağlı hadisəyə işarə olunur. Cavid
bilərəkdən Adəmi və oğullarını xatırladaraq kamilliyin genetik olmadığı fikrini təlqin edir.
Cavidin “Uçurum” əsərində isə milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət oğula ata tərəfindən aşılanır.
Əsərdə Uluğ bəy türklərin əsrlər boyu mənimsədikləri mənəvi dəyərləri təbliğ edir. “Maral”da
şairin bu qəbil düşüncələri Nadir bəyin dilindən verilirsə, “Uçurum”da bu avtobioqrafizmlər
Uluğ bəy obrazı vasitəsi ilə diqqətə çatdırılır. Uluğ bəy oğlu Yıldırıma müraciət edərək “Bən
səni ta küçükdən öz ruhumla bəslədim” – deyir. Burada “övlad atanın təkcə qanını daşımamalı,
ata ruhu ilə bəslənməlidir” ideyası təbliğ olunur. Uluğ bəyin aşıladığı ruh milli ruhdur. Belə bir
ruha sahib olan övlad heç vaxt yolunu azmaz. Mənsub olduğu xalqın mənəvi dəyərləri övlada
kiçik yaşlardan başlayaraq aşılanmalıdır.
Cavidə görə, cəhalətdən qurtulmağın bir çarəsi var. Bu da yeniləşməkdir. Əsas vəzifə mənəvi
dəyərlərə sədaqətdir. Zamanın tələbinə cavab verməyən adətlər isə aradan qalxa bilər.
Məhəmməd peyğəmbər buyurmuşdur: “Övladınızı öz zamanınıza görə yox, gələcək zamana
görə yetişdirin”. Tərəqqi zamanın tələbidir. Gənc nəsil köhnə adətlərdən üz çevirə bilər, millimənəvi dəyərlərdənsə əsla. Bu fikir “Uçurum” əsərində ata ilə oğulun dialoqunda yazıçının
təqdim etdiyi əsas qayədir.
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Açar sözlər: Cavid, ata və oğul, kamillik, milli-mənəvi dəyərlər, köhnəlik və yenilik
ABSTRACT
The relationship of fathers and sons taking a special place in oral literature, mythology at the
same time plays an important role in the presentation of high ideas in written literature and it is
a valuable thematic source for poets and writers. A son as a carrier of the paternal gene carries
out a certain mission in the Azerbaijani written literature. Fathers hope that sons will realize
their unfulfilled dreams. The classics are not limited to the fact of the carrier of the gene, they
highlight study, education and upbringing.
When considering the presentation of the relationship of fathers and sons in the classic literature
the first stage of Huseyn Javid’s creation draws special attention. From this standpoint, it is
advisable to refer to the writer’s plays “Maral” and “Abyss”. In the play “Maral” H.Javid in
Nadir Bey’s words emphasizes the following idea: spiritual maturity is not inherited. The
evidence of this is the event associated with the first man and Prophet Adam who was morally
perfect and his son Abel. H.Javid deliberately mentions Adam and his sons in order to inspire
the idea that perfection is not genetic.
In Javid’s play “Abyss” loyalty to the national and spiritual values are inspired a son by his
father. In this play Ulug Bey promotes the spiritual values appropriated by the Turks for
centuries. In the play “Maral” writer’s such ideas are given as Nadir Bey’s words, however, in
play “Abyss” these autobiographisms are brought to attention through the character of Ulug
Bey. Ulug Bey addresses his son Yildirim with the following words: “I have raised you in my
own spirit since childhood”. The spirit instilled by Ulug Bey is the national one. A son raised
in this spirit will never go down the wrong path. The people’s spiritual values should be instilled
in children from an early age.
In H.Javid’s opinion, the only way to get rid of obscurantism is renewal. The main task is loyalty
to spiritual values. The customs that do not meet the requirements of the time can be eliminated.
Prophet Muhammad said: “Raise your child not for you time, but for the future time”. Progress
is a requirement of the time. The younger generation may turn away from the old customs but
not in any way from the national-spiritual values. This is the main idea presented by H.Javid in
the dialogue between the father and son in the play “Abyss”.
Keywords: Huseyn Javid, father and son, adulthood, spiritual and moral values, old and new
GİRİŞ
Klassik ədəbiyyatda “atalar və oğullar” problemindən bəhs edən əsərlərdə oğulun ata geninin
daşıyıcı kimi təqdim olunması diqqəti cəlb edir. Təsadüfi deyil ki, şifahi xalq ədəbiyyatı
örnəklərində, o cümlədən “Kitabi-Dədə Qorqud”da nəslin davamçısı, mənəvi dəyərlərin
ötürücüsü, obanın – elin müdafiəçisi kimi oğul övlada üstünlük verilir. Bu mənada, öz
missiyalarının oğulları tərəfindən layiqincə davam etdiriləcəyinə dərin inam və ümid bəsləyən
atalar Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı nümunələrində də kifayət qədərdir. Klassiklər bu prosesdə
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gen daşıyıcılığı faktorunun əsas olmadığı qənaətinə gələrək təlim, təhsil və tərbiyənin rolunu
da qeyd edirlər. İnsanda genin təsirinin 11 faiz olduğunun elm tərəfindən təsdiqləndiyini nəzərə
aldıqda yaradıcı şəxsiyyətlərin bu düşüncələrində haqlı olduğunu görürük. Nizami Gəncəvinin
“Yeddi gözəl” əsərində Bəhramın damarlarında Yəzdigürdün qanı axsa da, fərqli mühitdə
böyüyüb tərbiyə alması səbəbindən o, atasına bənzəmir, ədalətli və humanistdir. Bu, cəmiyyətin
rifahında da özünü göstərir. Mir Cəlal Nizaminin yaratdığı Bəhram Gur obrazından bəhs
edərkən yazır: “Şair Bəhramın simasında ideal bir hökmdar, onun sayəsində isə ideal bir ictimai
həyat yaratmışdır” (Mir, Cəlal, 1973, s. 32). Gözəl bir mühitdə mənən formalaşan gənc
kamilləşərək qaranlıq mühitə aydınlıq saçır. Yəmən mühiti Bəhramın ruhunu aydınladırsa,
Bəhram İrana ədaləti, humanizmi ilə Günəş kimi doğur. Burada insana mühitin təsiri ideyası
aşılanırsa, şairin “İsgəndərnamə” əsərinin qəhrəmanı İran taxtına əyləşərək atasının ona həvalə
etdiyi çətin missiyanı yerinə yetirir. Bu səbəbdən də Nizami yunan rəvayətlərindən fərqli
olaraq, İsgəndəri hökmdarın doğma övladı kimi təqdim edir və beləliklə, amala çatmaqda
genetik təsirin də mühüm olduğunu diqqətə çatdırır. İsgəndərin atası hökmdar “Filip yunan
polislərini birləşdirməklə güclü monarxiya yaratmalı və ölkəni siyasi böhrandan çıxartmaq
üçün qonşu İranı işğal etməli idi. Atasının başladığı bu işi İsgəndər uğurla davam etdirərək
qarşıya qoyulmuş siyasi və hərbi proqramı artıqlaması ilə yerinə yetirir... Bu cəhətdən
Nizaminin də İskəndəri Feyləqusun işinin davamçısı kimi (bu halda, söhbət işğalçılıqdan deyil,
ədalətdən və rəiyyətpərvərlikdən gedir) qələmə verməsi – tarixi həqiqətə uyğun gəlir” (Kərimli,
2002, s. 171).
Nizami yaradıcılığında ata və övlad sevgisini əks etdirən epizodlar bir-birini təkrarlamır.
Hörmüz oğlu Xosrov dünyaya gələndən sonra övladının xoşbəxtliyi üçün daha da ədalətli
olmağa qərar verirsə, atasının məzarı üstündə Məcnun ona layiq övlad ola bilmədiyi üçün göz
yaşı axıdır. “İsgəndərnamə” əsərində döyüşçülərdən biri şahın qadağa qoymasına, yolun
çətinliyinə baxmayaraq, 90 yaşlı atasını sandıqda gizlədərək yanında gəzdirir.
Qətran Təbrizi qəsidələrində oğullar atalarının yolunu döyüş meydanında davam etdirirlərsə,
məvali şairlərdən olan Əbül-Abbas əl-Əma yaradıcılığında yer alan “Ata” şeirində oğlunun
etinasızlığından əziyyət çəkən atanın fəryadı yer alır. M.Füzulinin farsca qəsidələrindən birində
isə belə bir fikir təlqin olunur ki, oğul övlad ləyaqətlə yetişdirilməli, həyata hazır olduqda ata
yuvasından ayrılmalı, öz güc və bacarığına güvənərək yaşamalıdır. Biz dahi Nizaminin oğlu
Məhəmmədə nəsihətlərində də oğul övlada sevgi ilə yanaşı, onun peşə seçiminə də qayğı və
diqqətlə yanaşıldığını görürük. Göründüyü kimi, klassiklərin yaradıcılığında ata və oğul
münasibətlərində qarşılıqlı sevgi, düzgün tərbiyə, milli düşüncənin atadan övlada aşılanması və
s. məsələlər qoyulur. Burada övladın gələcəyi təmsil etməsi, təkcə nəslin davamçısı deyil,
vətəndaş və cəmiyyətin bir fərdi olması kimi mühüm amil də əsas ideya olaraq təqdim olunur.
ARAŞDIRMA
XX əsr Azərbaycan romantik ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndələrindən olan Hüseyn Cavid
yaradıcılığı “atalar və oğullar” probleminin milli-mənəvi dəyərlər kontekstində işıqlandırılması
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ilə diqqəti cəlb edir. Bu baxımdan dramaturqun ilk qələm təcrübələrindən olan “Maral” (1912)
və “Uçurum” (1919) pyesləri maraq doğurur. “Maral” əsərində şəxsi düşüncələrini Nadir bəy
obrazı vasitəsilə oxucuya çatdıran Cavid mənəvi kamilliyin irsən ötürülmədiyini vurğulayır. Bu
fikri əsaslandırmaq üçün maraqlı bir məqama diqqət yönəldən ədib yenə Nadir bəy vasitəsi ilə
ilk insan və peyğəmbər, mənən kamil Adəm və oğlu Qabillə bağlı hadisəyə işarəyə edir. Qabil
Yer üzündə ilk cinayəti törətmiş, heç bir günahı olmayan qardaşı Habili öldürmüşdür. Qabil və
Habil bir atanın övladı olsalar da, çox fərqlidirlər. Din tarixində Nuhun oğullarından birinin
dinsiz olması, Yusifin qardaşları tərəfindən qul kimi satılması ilə bağlı qissələr mövcuddur.
Cavid qəsdən Adəmi və oğullarını xatırladaraq kamilliyin irsi olmadığı fikrini ifadə edir. Adəm
Tanrının Yer üzündə xəlifəsi olan ilk insan, Qabilin cinayəti isə ilk cinayətdir. Cavid dünyacəmiyyət-insanla bağlı düşüncələrini bu əsərdə Nadir bəyin sözləri ilə belə ifadə edir: “...Birinci
olaraq tarixi-müqəddəsi alın. Nə bulursunuz?.. İlk səhifədə Qabil kibi xain cəllad bir qardaş
siyah nasiyəsilə qarşınızda dikilib durur. Sonra yarpaqları çevirin! Dini-siyasi binlərcə qanlı
səhifələr gözlərinizi qamaşdırır...” (Cavid, 2005, s. 71). Mütəfəkkirə görə, əsl qəhrəmanlıq
yaraları sağaltmaq, dünyanı abadlaşdırmaqdır. Tarixi abidələr qorunmalı, milli, dini-mənəvi
dəyərlərə hörmətlə yanaşılmalıdır. Cavid Turxan bəy və Cəmil münasibətlərində adət-ənənələrə
sədaqət məsələsinə də yer ayırır. Ata və oğul münasibətləri fonunda Nadir bəyin dili ilə öz fikir
və baxışlarını açıqlayır. Cavid dünyagörüşündən yanaşdıqda “palaza bürün, elnən sürün” devizi
heç də həmişə təqdir olunmur. Dramaturq əsrlər boyu xalqın qoruyub yaşatdığı ənənələrə
sədaqəti vacib saysa da, qondarma, əsassız, mövhumata aparan, eləcə də cahilliyə yol açan adət
və baxışlara riayət olunmasını vacib saymır. 48 yaşlı Turxan bəyin 16 yaşında gənc bir qızla
evlənməsini təbii qarşılayan mühit Humayın çadrasız gəzməsini qəbul edə bilmir. Əxlaq
əməldə təzahür edir. Humayın əxlaq və əməlində heç bir qüsur yoxdur. Unutmaq olmaz ki,
“əxlaq hər hansı bir fərdin şəxsi məsələsi yox, sosial, hətta qlobal məsələdir” (Əkbərov,
Camalov, 2003, s. 18). Humayın dilə-dişə düşməsinin tək bir səbəbi var – cəhalət. Mühitdəki
bu cəhalət isə avamlıqdan, bilgisizlikdən doğur. Mənəviyyatımızın təlqin etdiyi əxlaqı anlamaq
üçün milli düşüncəyə sahib olmaq, soykökə, inanclara bələd olmaq vacibdir. Cavid
təsəvvüründə “şəriət insanların nicat və səadəti üçün yapılmış bir qanundur”, “nə islam şüarı,
nə türklük səciyyəsi qadınlara “örtün!” deyə, əsla məcbur etməz” (Cavid, 2005, s.92).
Mütəfəkkir belə bir ideyanı əks etdirir ki, insanın bilgiyə, sağlam düşüncəyə, təmiz qəlbə sahib
olması əxlaqını formalaşdırır. Bu səbəbdən də o, “sağlam bir tərbiyəyə, sarsılmaz bir əxlaqa
malik olan xanımların açıq gəzməsində heç bir məhzur” görmür. Dini dəyərlər düşüncədə,
həyata ayıq gözlərlə baxmaqdadır. Əsərdə şəhər qazısı ilə Nadir bəyin dialoqunda da şəriət
elminə bələd olan bir çox böyük alimlərin çadra ilə bağlı “bu bir vicdan məsələsidir” qənaəti
diqqətə çatdırılır. Uşaqlıqdan örtünməməyə adət etmiş Humayın yeni düşdüyü mühitdə açıq
gəzməsi qazı və cahillər tərəfindən bidət bilindiyi halda, ən böyük İslam alimləri tərəfindən
şəriətə uyğun görülmüşdür, çünki dində məcburiyyət yoxdur. Əxlaq, mənəvi dəyərlər beyində
və qəlbdə məskunlaşır, zahirdə yox. Turxan bəy onu sevməyən gənc Marala pul gücünə sahib
olmasında heç bir qəbahət görmür. Hətta oğlu Cəmilin Humayla deyil, seçdiyi zəngin qızla
evlənməsini istəyir. Halbuki İslam dini qarşılıqlı sevgini, sağlam düşüncəni təlqin edir. Cəmil
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isə atasından fərqlidir. Qarşılıqlı sevgi əsasında Humayla ailə qurur. Onu nə sərvət, nə də adsan maraqlandırmır. Cəmilin ailəyə baxışı Nadir bəyin təsəvvürlərinə uyğun gəlir: Gözəllik
nisbidir, xoşbəxtlik pul ilə satın alınmır, qızı sərvəti üçün deyil, ruhunun gözəlliyinə görə alırlar.
Turxan bəy isə xoşbəxtliyi zənginlikdə görür, səadətin pul ilə əldə edilə biləcəyini düşünür.
Cəmil üçün sevgi, insanlıq və fəzilət daha önəmlidir. Göründüyü kimi, ata və oğul fərqli
düşüncəyə, dünyagörüşə malikdir. Turxan bəy bunun səbəbini Cəmilin xaricdə təhsil almasında
görür: “Daha nə olacaq! Cəmili məktəbə verdiyim gün, kaş ki, boynum qırılaydı... Bədbaxt!
Gül kibi milyonçu qızı burda qoydu da, gör, getdi nə buldu?! Arsızlığı, divanəliyi para ilə satın
almaq, iştə buna derlər...” (Cavid, 2005, s. 90).
Əgər Nizaminin Bəhramı körpəlikdən başqa mühitdə böyüdüyü üçün atasından fərqlidirsə,
Cəmil cahil atasının cahil mühitdə böyütdüyü oğludur. Onun fərqli düşüncəyə sahib olması
yaşa dolduqdan sonra mədəni mühitdə təhsil alması ilə bağlıdır.
Milli və dini dəyərlərə hörmətlə yanaşan dramaturq sağlam məntiqə uyğun gəlməyən təsəvvürə
− yəni “qadın azaddırsa, əxlaqsızdır” təsəvvürünə, qadın hürriyyətinə qarşı olan adətlərə ata və
oğul qarşılaşdırması fonunda münasibət bildirir. Əsərin birinci pərdəsində Nadir bəyin sözləri
ilə kamilliyin genlə ötürülmədiyi fikri Adəm və Qabillə bağlı rəvayətə eyham vasitəsilə əks
etdirilirsə, dördüncü pərdədə mənəvi kamilləşmədə mühitin və təhsilin rolunun danılmaz
olduğu diqqətə çatdırılır. Atasının hiddəti qarşısında Cəmil Humayla birlikdə şəhəri tərk etmək
qərarına gəlir. Nadir bəy isə onu bu fikrindən daşındırmağa çalışır. Nadir bəy də təhsilli, sağlam
düşüncəli, dininə və soyuna yaxından bələd olan bir şəxs olduğu üçün cəhalətə qarşı mübariz
olmağı təqdir edir. O, dərk edir ki, şəhərdə Turxan bəy kimi cahil atalar çoxluq təşkil edirsə,
Humay və Cəmil kimi oxumuş gənclərə də böyük ehtiyac var. Qadın hürriyyətini dəstəkləyən
Nadir bəy şəhərdə humayların sayının artacağına ümid edir.
Cəmil Turxan bəyin yeganə övladıdır. O, təkəbbürlü davranaraq oğlunun evi tərk etməsinə özü
səbəb olur. Maraqlıdır ki, yenə də mühafizəkar ata öz mövqeyini dəyişmir. Çünki mühitinin
quludur. Mühitin qaranlığı isə onun təkcə gözlərini deyil, qəlbini də idrak işığından məhrum
etmişdir. Bu səbəbdən də Cəmilin, Humayın həqiqətlərini görə bilmir.
Cavidin “Uçurum” pyesində isə milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət oğula ata tərəfindən aşılanır.
Qədim türklərdə övlad tərbiyəsi xüsusi önəm daşımışdır. Onlar övladlarının tərbiyəsinə
məsuliyyətlə yanaşır, oğul və qız övladlarına ədəb öyrədirdilər. İnanırdılar ki, bilikli və ədəbli
övlad mənəvi dəyərləri yaşadacaq. Yaxşı yetişdirilmiş övladın əməlindən cəmiyyətə və özünə
xeyir gələcəkdir. Oğul övlada insanlıq, alicənablıq, igidliyin aşılanması türk atanın əsas
vəzifələrindən sayılırdı. Uluğ bəy babalardan miras qalan bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirmiş,
Yıldırım kimi bir övlad ərsəyə gətirmişdi. Uluğ bəyin Yıldırıma müraciəti əslində dünyagörmüş
nəslin gəncliyə səslənişidir.
Əsərdə “özgələşmə” ən böyük bəlalardan biri kimi təqdim olunur. Böyük Ərtoğrulların
sarsılmaz xələfləri sapqınlığı, sərxoşluğu tərcih edərlərsə, qaranlıq, çıxılmaz yola düşərlər. Bu
yolun sonu isə uçurumdur. Cəlaldan fərqli olaraq, Yıldırım bu uçuruma yuvarlanmır. Çünki
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atası Uluğ bəyin aşıladığı türk mənəviyyatı onun ruhuna hopmuşdur. Yıldırım bacısının
yuvasını dağıdan Anjelə nə qədər nifrət etsə də, qərib bir qadın olduğunu düşünərək onu şəhərə
tək yola salmağı uyğun bilmir, tanıdıqlarından kimləsə İstanbula göndərməyi düşünür. Bu isə
milli düşüncədən gələn mərdliyin, zərif məxluq olan qadına qayğının, insanlığın təzahürüdür.
“Maral” və “Uçurum” əsərləri H.Cavid yaradıcılığının birinci mərhələsinə daxildir. “Ana”,
“Şeyx Sənan”, “Şeyda” əsərlərini də qələmə aldığı bu mərhələ məhz “Uçurum” əsəri ilə sona
çatır. Ata və oğul münasibətləri müstəvisindən bəşəri ideyaların təqdimatı “Maral” və
“Uçurum” əsərlərində əsas məqsəd olaraq görünür. Əslində müəllif ata və oğul münasibətləri
fonunda qadınların hürriyyətini, qarşılıqlı sevgini, inamı, soya bağlılığı təlqin edir. Yer üzündə
ilk cinayəti törədərək Habili öldürən Qabil kamil insanın – Adəmin oğludursa, təhsilli, mədəni,
saf mənəviyyatlı Cəmil xudbin, pulgir, gənc bir qızın canına qıyan Turxan bəyin övladıdır.
Deməli, kamillik irsən keçmir. Cavidə görə, insanın təbiətindəki keyfiyyətlər, təhsil və mühit
də burada rol oynayır. “Uçurum” əsəri ilə böyük mütəfəkkir övladlara milli ruhun aşılanmasının
gələcək nəsillərin tərbiyəsində vacib olduğunu diqqətə çatdırır. “Özgələşən” övlad milli, dini
və mənəvi dəyərlərdən üz döndərəcək. Bu, kütləvi hal alarsa, milləti uçuruma sürüklər.
Ümumiyyətlə, “H.Cavidin insansevərlik fəlsəfəsində türkçülük ideyası – millətini sevmək,
onun yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərini, mərdliyini tərənnüm etmək motivləri güclüdür”
(Abdullayeva, 2012, s. 115).
Beləliklə, Cavid Uluğ bəylə Yıldırım arasında gedən söhbətlər vasitəsilə mühüm bəşəri ideyanı
oxucularına, xüsusilə gənc nəslə təlqin etməyə nail olur. “Uçurum” əsərində təqdim olunan bu
ideya Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən “Anamın kitabı” əsərində tənqidi realizmin tələblərinə
uyğun üslubda davam etdirilir. Xaricdə təhsil alan gənclərin digər mədəniyyətlərə
meyillənməsi, doğma dillərinə xor baxaraq “özgələşməsi” rüstəmlərin, mirzəməhəmmədlərin,
səmədvahidlərin timsalında vətənin faciəsi kimi əks olunur. “Uçurum”da Cəlal kimi fitri
istedada malik bir rəssam xudpəsəndliyi və fransız şansonetkasına sevgisi üzündən gələcəyini
məhv edirsə, Mirzə Cəlilin qəhrəmanları vaxtlarını və ata sərvətini yad ellərdə, demək olar ki,
hədərə vermişlər. Onların təhsilinin, öyrəndiklərinin vətənə, xalqa, tərəqqiyə heç bir faydası
yoxdur. Çünki dövrün tələbi başqadır. Bu dövrdə ali təhsilli həkimlərə, mühəndislərə,
iqtisadçılara, ən əsası ruhu və qəlbi vətən, xalq, tərəqqi sevgisi ilə döyünən cavanlara ehtiyac
vardır. Cəhalətlə də belələri mübarizə apara bilər. XX əsr mütəfəkkiri H.Cavid rus qızına olan
sevgisi üzündən intihar edən şahmarlar, fransız sevgilisinə uyub yuvasını yıxan, öz
yüksəkliyindən uçuruma yuvarlanan rəssam cəlallara qarşılıq olaraq Cəmil, Yıldırım, Əkrəm
obrazlarını yaradır. Gələcəyin işıqlı olacağına inamını belə oğulların ruhuna hopan sağlam
düşüncəni, dürüst əxlaqı önə çəkməklə ifadə edir.
Cavidin əsas məqsədi təhsil sayəsində beyinlərdəki qaranlıq pərdədən qurtulmağın mümkün
olduğunu göstərməkdir. Çadra üzün örtüyüdürsə, cəhalət qəlbin və düşüncənin qara pərdəsidir.
Əslində çadra da rəmzidir, insanın mənəviyyatlı olub-olmaması çadra ilə ölçülmür. Bu fikir
“Azər” poemasında aydın ifadə olunmuşdur. Azərin ətrafındakı qadınlara səslənişi həyat
həqiqətini tərənnüm etdirməsi ilə maraq doğurur:
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Sizi aldatmasın amma bu qürur,
Çarşaf atmaqla bitər sanma qüsur.
Çoq beyinlər yenə həp pərdəlidir,
Mənəvi pərdəyi dəf etməlidir.
NƏTİCƏ
XIX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən olan Nəcəf bəy
Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” əsərində xaricdə təhsil almış Fəxrəddinin timsalında ailələr
arasında ədavət, qan davası tənqid olunur, təhsil və maarifsiz inkişafın qeyri-mümkün olduğu
diqqətə çatdırılır. XX əsrdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” əsərində övlada
düzgün tərbiyə verməyin və burada ata sevgisini oğula hiss etdirməyin vacibliyi vurğulanır.
Ədibin “Bəxtsiz cavan” əsərində “atalar və oğullar” konfliktinin yaranmasına səbəb Fərhadın,
yəni oğul övladın mülkədar qayda-qanunlarına qarşı çıxmasıdır. H.Cavid isə ata və oğul
obrazları vasitəsilə qarşılıqlı sevginin, qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxış edərək gələcək
nəsillərin dünyagörüşünün düzgün formalaşmasında təhsilin roluna diqqət yönəldir. “Uçurum”
əsəri ilə dramaturq milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət hissini aşılayır ki, əsərin qələmə alındığı
dönəmdə istedadlı, təhsilli cavanların yad təsirlərə meyil etməsi Cavid kimi bir ziyalını
düşündürməyə bilməzdi. Əsərin əsas qəhrəmanları Gövərçin və Cəlal olsa da, əsas ideya Uluğ
bəyin Əkrəm və Yıldırımla dialoqlarında əks olunmuşdur. Cavid “milli-mənəvi dəyərlərə
hörmət hissindən məhrum olanlar həyatın uçurumuna yuvarlanacaqlar, onların istedadı da puç
olacaq, nə onlara, nə də insanlara fayda verməyəcəkdir” fikrini əsərdəki hadisələr əsasında
təkcə təqdim etmir, həm də isbatlayaraq oxucunu düşündürür.
Cavidin şeirlərində əks etdirdiyi ictimai-fəlsəfi ideyalar dramaturgiyasında yüksək inkişaf
mərhələsinə çataraq bəşəri mahiyyət kəsb edir. “Maral” və “Uçurum” əsərlərinin tədqiqi
göstərir ki, ədib cəhalətdən xilas olmağın yeganə yolunu yeniləşməkdə görür. Cavid köhnəliyə
qarşı qoyduğu obrazlar vasitəsilə əski dünyanı yıxmaq, zərərli ehkamları rədd etmək, tərəqqiyə
çatmaq arzusunu ifadə edir. O, təkcə cəmiyyətdəki nöqsanların deyil, milli maraqlara zidd olan
özgələşmənin də gələcək üçün nə qədər təhlükəli olduğunu “atalar və oğullar” problemi
fonunda oxucuya çatdırmağa müvəffəq olur.
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ÖZƏT
Qarabağın ovçuluq ənənələri türk ovçuluq ənənləri üzərində qurulmuş folklor
hadisəsidir. Qarabağlılardan toplanmış ovçuluq mif və hekayələri əsas götürülərək ovçuluq
inamları, ritualları, ovlanan və ovlanmayan heyvanlar, ovlama üsulları, qadağaları, ov
silahından istifadə qaydaları və s. burada geniş şərh olunmuşdur. Azərbaycan ovçuluq
nağıllarının baş qəhrəmanı Ovçu Pirim haqqında olan rəvayət və hekayətlər başqa bölgələrə
nisbətən Qarabağ folklorunda daha çox yayılmışdır.
Qarabağ bölgəsinin totem heyvanları və onlarla əlaqələndirilən sufi şeyxləri, dərvişlər
haqqında rəvayətlər Qarabağın orta əsrlərdəki ovçuluq mədəniyyətinin əsas hissəsini təşkil edir.
Məqalədə o adamların evinin ocaq sayılması və totem heyvanın hamisinə çevrilməsi, həmçinin
onların haqqında xalq arasında dolaşan əfsanələr, inamlar da tədqiqat obyekti kimi
araşdırılmışdır.
Qarabağda ov heyvanlarının adıyla adlandırılarn toponimlər çoxdur, burada onların
adını sadalamaqla Qarabağ ovçuluq mədəniyyətinin kökünün qədim olduğunu və bu ərazilərin
qədim türk Azərbaycan etnosuna məxsusluğunu sübut etməyə çalışmışıq.
Açar sözlər: ovçuluq ənənələri, Qarabağ ovçuluğu, totem heyvanlar, ovlama üsulları, Ovçu
Pirim, dərviş
ABSTRACT
Hunting traditions of Karabakh are the folklore event built on Turkic hunting traditions.
Based on hunting myths and stories collected from Karabakh people, hunting beliefs, rituals,
hunted and not hunted animals, hunting methods, prohibitions, rules of use of hunting weapons,
etc. have been explained widely in the article. The narratives and stories about the main hero of
Azerbaijani hunting tales Ovchu Pirim (Hunter Pirim) are more common in Karabakh folklore
than in other regions.
Legends about totem animals of the Karabakh region and associated Sufi sheikhs and
dervishes form the main part of the hunting culture of Karabakh in the Middle Ages. In the
article the house of those people was considered as a sacred place and the totem turned into an
animal, as well as legends and beliefs about them among the people were investigated as a
research object.
There are many toponyms named after hunting animals in Karabakh, here we try to prove
that the roots of Karabakh hunting culture are ancient and these territories belong to the ancient
Turkic ethnos of Azerbaijan.
Key words: hunting traditions, Karabakh hunting, totem animals, hunting techniques,
Hunter Pirim, dervish
ОХОТНИЧЬИ ТРАДИЦИИ КАРАБАХА
Карабахские охотничьи традиции были построены на основе фольклора тюркских
охотничьих традициях. Здесь широко рассуждается собранные у карабахцев охотничьи
мифы и рассказы, на основе которых узнаем об охотничьих поверьях и ритуалах, о
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животных, на которых можно и нельзя охотиться, о способах охоты и запретах, о
правилах использования охотничьего оружия. В отличии от других регионов, широкое
распространение получили предания и рассказы связанные с главным героем
Азербайджанских охотничьих сказок Охотник Пирим.
Тотемные животные Карабахского региона и связанные с ними суфийские
шейхи,
предания о дервишах Карабаха, составляет основную часть
охотничьей культуры средних веков. В статье объектом исследования являются люди и
их жилища, ставшие святилищем для тотемных животных, а также легенды и предания
связанные с ними.
В Карабахе топонимы, связанные с названиями охотничьих животных много,
перечисляя их названия, видим, что корни культуры охотничества в Карабахе уходит
в глубокую древность и это доказывает, что данный регион относится к древнему
тюркскому региону Азербайджанского этноса.
Ключевые слова: охотничьи традиции, Карабахское охотничество, тотемные
животные, способы охоты, Охотник Пирим, дервиш.
Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın tarixi ov məskənlərindən biri olmuşdur. Şərait elə
gətirmişdir ki, bu bölgə daim düşmən həmləsinə məruz qalmışdır, buna görə də Qarabağın
maddi-mədəniyyət nümunələri, folklor nümunələri kifayət qədər araşdırılmamışdır.
Folklorşünaslıq elmi Azərbaycanda gənc elm sahəsi olduğuna görə biz ancaq sovet dövrü və
ondan sonrakı mərhələnin elmi nəticələri ilə kifayətlənməli olmuşuq. Xüsusən nəzərə alsaq ki,
Azərbaycan folklorşünaslığında qədim dünyanın ovçuluq epoxasının araşdırılmaması bu
sahədə ciddi boşluq yaratmışdır, mənzərə bizimçün aydın görünər. Qarabağ ovçuluğu
Azərbaycan və türk dünyasının ovçuluq mədəniyyətinin bir hissəsidir və bugünkü gün bu
mövzunun geniş təqdimatına ehtiyac vardır.
Qarabağ ovçuluğunun tarixi miladdan əvvəl III-II minilliklərə qədər uzanır. Bölgənin
dağlıq ərazi olması və meşələrlə zəngin olması bu yeri ovlama üçün əlverişli etmişdir.
Zəngəzurun, Kəlbəcərin, Laçının qoç, at, buğabaşlı heykəlləri, onların üzərinə təsvir edilmiş ov
səhnələri, arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan kişilərə aid qəbir daşları və onların
üstündə təsvir olunan günəş, svastika, ov, ovçu, maral təsvirləri, heyvan skeletləri, sümüklərdən
düzəlmiş bəzək əşyaları orta əsr ovçuluq mədəniyyətinin daşıyıcılarıdır. Bu abidələrin çox
hissəsi dağıdılmışdır. Hər nə qədər qonşu erməni və gürcü xalqları qoç başlı heykəlləri
mənimsəməyə çalışsalar da bu mədəniyyətin türklərə (Azərbaycana) məxsus olduğu sübut
olunmuşdur. Kəlbəcər qayalarına təsvir olunmuş maral, öküz, keçi, ox, kaman, yallı gedən
ovçular və b. təsvirlər bölgənin ov tarixini daha qədimlərə aparır. Bu barədə arxeoloqlar az da
olsa məlumat vermişlər (15, s.29).
Qarabağdan toplanmış, daha düzgün desək, qarabağlılardan toplanmış folkor nümunələri
ovçuluq haqqında müəyyən qədər məlumat verir. Qarabağın folklor nümunələri ərazinin işğalda
olduğu vaxt çapdan buraxılmışdır. Toplanmış materiallar, tam olmasa da Qarabağ ovçuluğu
haqqında təsəvvür yaratmağa kifayət edir. Toplanmış materiallara əsasən, Qarabağın ovçuluq
ənənələrini 2 mərhələyə ayırmaq olar:
1. Milladdan əvvəl ovçuluq
2. Miladdan sonrakı ovçuluq
Miladdan əvvəlki ovçuluq dedikdə totemizmin dövrünün ovçuluğu nəzərdə tutulur.
Burada ibtidai insanların ilk ov təsəvvürləri, totem heyvanlara inam, totem heyvanın
ovlanmasına qadağa və başqa inamlar daxildir. Bunlar ilk növbədə özünü ovçuluq miflərində
göstərir. Miladdan sonrakı ovçuluq deyəndə isə artıq burada şamançılıq, qismən buddizm və
xristianlıq, daha sonra isə islam və sufizmin qarışdığı ovçuluq nəzərdə tutulur. Nağıllarda,
dastanlarda, rəvayətlərdə, atalar sözlərində, bayatılarda biz daha çox orta əsr ovçuluğuna xas
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əlamətləri müşahidə edirik, çünki, burada həm şaman qalıqları, həm buddizm inancları, həm də
islamiyyətin təsiri görünməkdədir.
Ovçu Pirim. Qarabağdan toplanmış ovçuluq mətnlərinin bir qismi Ovçu Pirimin adı ilə
bağlanır, bu elə bir obrazdır ki, həm mifoloji, həm də tarixi gerçək aspekdən Azərbaycan ov
nağıllarının baş qəhrəmanıdır. Mifoloji rəvayətlərdən aydın olur ki, Ovçu Pirim onun əsil adı
deyil. Ovçunun başqa adı varmış və Diri dağında yaşayırmış. Bir gün maral (yaxud da ayı, keçi,
pələng) dərisinə bürünmüş oğlunu səhvən vurduğuna görə adını dəyişib Ovçu Pirim qoyur (2,
s.44; 6, s.42). Göründüyü kimi, adı bir ovçunun Ovçu Pirim (pir – müqəddəs şəxs, övliya)
adlanması xaosun nizama çevrilməsi prosesində baş verir. Adı çəkilən heyvanlar totem,
ovlanması qadağan heyvanlardır. Ayı, maral, pələng (bars), keçinin türk xalqarında totem, ov
hamisi sayılması haqqında inamlar olmuşdur. Totem heyvanın dərisinə bürünmə onun gücünü
götürmək, ruhuna girmək məqsədi daşıyırdı. Ovçu Pirimin ov tanrısı qılığında olan oğlunu
vurması onun ov tanrısı tərəfindən cəzalandırılmasıdır; oğlunu öldürən ovçu, əlbəttə çox
peşman olur və ovçuluğu tərgidir.
Qarabağdan toplanmış Ovçu Pirim nağıl və rəvayətlərində ənənəvi süjet özünü göstərir:
ovçu ova çıxarkən qara və ağ ilanın bir-birinə sarmaşdığını görür, ağ ilanı qorumaq məqsədilə
oxunu qara ilana atır, amma oxu ağ ilana dəyib onu yaralayır. Ağ ilan ilanlar padşahının qızıdır,
atası qızını yaralayan ovçunu öldürməyə hazırlaşır, amma işin əslini biləndən sonra ovçunu
mükafatlandırır, ilan-qızın məsləhəti ilə ilanlar şahı Ovçu Pirimin ağzına tüpürür və beləliklə
Ovçu Pirim heyvanların dilini bilir. Amma bu sirdir, bunu heç kimə demək olmaz. Ovçu Pirimin
arvadı şübhələnir, ovçu sirri qorumaqda çətinlik çəkir, amma erkək heyvanların (qoç, xoruz)
məsləhəti ilə sirri qoruyub ölümdən xilas olur.
Qarabağ bölgəsinə məxsus Ovçu Pirim nağıl və rəvayətlərinin əsas motivləri bunlardır:
1. Ovçu Pirimin ilanlarla qarşılaşması
2. Qara ilanın yerinə ağ ilana ox atması (yanlış ox atma)
3. Heyvanların dilini bilmək qabiliyyətini ilanlar padşahının verməsi
4. Heyvanların dilini bilmək qabiliyyətini Süleyman peyğəmbərin verməsi
5. Arvadının tərsliyi və sirri qorumağa çətinlik
6. Erkək heyvanlardan dərs alması və ölümdən qurtulması
7. Heyvanların dilini bilməyin bəlası və ölüm
8. Axsaq erkək quzunun Ovçu Pirimə ruzi-bərəkət gətirməsi.
9. Ovçu Pirimin ayı, maral, pələng, keçi dərisinə bürünmüş oğlunu səhvən vurması
10. Ovçu Pirimin ovçuluğu tərk etməsi, rəncbər, əkinçi olması
11. Ovçu Pirimin dərviş libasında qonaq getməsi, kasıb və varlını sınağa çəkməsi,
yoxsullara ruzi verməsi
12. Ovçu Pirimin meşədə şər ruhlu meşə əyəsi ilə qarşılaşması və onu aldatması
Türk mifologiyasında ağ rəng işıqlı dünyanı, Göy tanrını, qara isə qaranlıq dünyanı,
Erlikin məkanını təmsil edir. Ağ ilə qaranın bir məkanda qovuşması həm də xeyirlə şərin, gecə
ilə gündüzün ayrılmaz yoldaşlığıdır (xeyirlə şər qardaşdır). Amma qara rəng mifologiyada
pisliyin, şərin, ölümün, qaranlığın simvoludur. Nağıllarda olan ağ ilan xoşbəxtlik və hakimiyyət
rəmzidir, Ovçu Pirimin xoşbəxtliyə çatmasında ağ ilan vasitəçi olmuşdur.
Ovçu Pirimin xoşbəxtlik yolunda maneə onun arvadıdır. Ovçuluq inanclarında qadın
batil inanc sayılır, qadın ovçunun uğursuzluğunda birbaşa vasitəçidir, buna görə də ovçu bütün
sirlərini qadından qoruyur, silahına, özünə yaxınlaşdırmır. Əgər ovçunun iradəsi zəifdirsə, yenə
də heyvanların dilini bilməyi onun karına gəlir, xoruzun, qoçun dişisinin sözünə baxmayıb
qətiyyət göstərməsi ovçunun gözünü açır və ölümdən xilas edir. Heyvanların dilini bilmək
ovçuya həmişə xoşbəxtlik gətirmir: rəvayətlərin birində tamahkarlıq edib ölməli heyvanları
satan ovçuya allahın qəzəbi tutur və o ölümə məhkum olur (6, s.41).
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Ovçu Pirimi başqa ovçulardan fərqləndirən onun heyvanların dilini bilməyidir.
Heyvanların dilini bilmə, heyvanların dilindən baş çıxarma mifoloji hadisə olub dil mədəniyyəti
kontekstində başa düşülür. Mifin dil olduğunu, mifin strukturunun əsasında dil dayandığını
folklorşünas ailmlər qeyd etmişlər (14, s.141). Bu konsepsiyadan yanaşaraq həm Ovçu Pirimin
heyvanların dilini bilməsi, həm də ovçular arasında xüsusi “ovçu dili”nin olması, ulu əcdadların
tanrıçılıq mayası ilə yoğrulmuş ovçuluq mədəniyyətinin bünövrəsində dil faktoru dayandığını
təsdiq etməliyik.
Qarabağ folklorunda Ovçu Pirimin Dərviş Pirim, Qara Pirim adı ilə xalq arasında şöhrət
tapması islamiyyətdən sonrakı ovçuluğu əks etdirir. Dərviş sözü məlum olduğu kimi tərkidünya
sufilərə verilən addır. Bəs necə olub ki, Ovçu Pirim dönüb Dərviş Pirim olub?
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin intibah dövrü hesab olunur.
Bu elə bir dövrdür ki, ictimai həyatda, elmdə, incəsənətdə yeni mərhələ, təkamül inqilabı baş
verir. XIII əsrdə sufiliyin türk dünyasına daxil olması ilə yeni bir fəlsəfi-dini cərəyan meydana
çıxmış olur. Təkyələr, sufi ocaqları, sufi təriqətləri, sufi şairləri meydana çıxır. Bu oyanış özünü
xalq ədəbiyyatında da göstərir. Xalq arasında şöhrət tapmış sufi şeyxləri, övliyalar haqqında
hekayətlər, rəvayətlər meydana çıxır, onları çox vaxt totem heyvan, quş donunda təsəvvür
edirlər. Məşhur türk sufiləri Ə.Yasəvinin müridlərinin gözünə durna, Geyikli babanın ceyran,
Hacı Bektaşın göyərçin donunda görünməsi haqqında tədqiqatçılar qeyd etmişlər (12, s.109).
Türk şiə sufilərinin öndəri Hz. Əlinin durna donunda təcəlli etməsi haqqında rəvayətlər vardır.
Ovçu Pirimin adındakı “pir” sözü təsadüfən verilməyib. Ovçunun tövbə edərək pirlər
cərgəsinə qəbul olunması onun müqəddəsliyini, tanrıya bağlı cəhətini ortaya qoyur. Yoxsa,
ovçuluq ilə pirlik arasında nəinki ümumi cəhət yoxdur, hətta bir-birinə tamamilə zidd
məsləklərdir. Xalq arasında deyirlər: ovçunun allahı olmaz. Ovçunun işi öldürmək olduğuna
görə xalq bu ifadəni işlətmişdir. Ovçu Pirim heyvanların dilini biləndən sonra ov ovlamır və
rəvayətlərin birində deyilir ki, Ovçu Pirim: “kaş mən bu dili bilməyəydim” – deyir (6, s.41).
Bəzi türk xalqlarında Dədə Qorqudu qopuzun piri sayırlar (4, s.223). Yəni qopuzun ilk
yaradıcısı və ifaçısı. Belə düşünmək olar ki, Ovçu Pirimin pir adlanması onun yer üzündə ilk
ovçu, eləcə də Dədə Qorqud kimi övliya, pir titulu daşıyan ilk və yeganə ovçu olması ilə
bağlıdır. Dədə Qorqudu müqəddəsləşdirən və qoruyan əlindəki qopuzudur, Ovçu Pirimi isə
müqəddəsləşdirən onun heyvanların dilini bilməyidir.
Türk sufiliyinin xalq mifologiyası ilə qarışması nəticəsində nağıllarda gördüyümüz
Ovçu Pirim artıq orta əsr mənqubələrində (dini rəvayətlərdə) Dərviş Pirim, Qara Pirim kimi
qarşımıza çıxır. Bu rəvayətlərdə onun sufiliklə bağlı tərəfləri qabardılır (6, s.122; 9, s.62).
Ümumiləşmiş şəkildə bu keyfiyyətləri ələ alaraq deyə bilərik ki, Qarabağ folklorundakı Ovçu
Pirimi 3 aspektdən öyrənmək olar:
1. Ovçu Pirim adı ovçudur
2. Ovçu Pirim heyvanların dilini bilən qeyri-adi ovçudur
3. Ovçu Pirim övliyadır.
Ov həddini aşma motivi və onun variantları. Qarabağdan toplanmış ovçuluq
miflərində ov həddini aşma motivi və onun variantlarına rast gəlirik. Əldə edilmiş nəticə
aşağıdakılardır:
1. Yüzüncü ov
2. Ovun ovçunun qabağından qaçmaması
3. Ovun şəkil dəyişməsi
4. Ov tanrısının yuxuda və aşkarda ovçunu xəbərdar etməsi
5. Ovçunun düz nişan ala bilməməsi
6. Ovçunun dağda əsir qalması
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Bu motivlərin bəziləri şamanizmdən, bəziləri totemizmdən qaynaqlanır. Türk xalqları
arasında şamançılıq geniş yayıldığına görə ovçuluqda bu təsir daha aydın hiss olunur.
Folklorşünas alimlərin də qeyd etdiyi kimi təbiət kultlarını şamanizmdən ayrı təsəvvür etmək
mümkün deyil (13, s.56). Təbiət kultları dedikdə təbiətdəki qüvvələrin, heyvanların
ilahiləşdirilməsi, onların gücünə inam nəzərdə tutulur. Türk ovçuluğunda dağ əyəsinin ov
heyvanlarını, su əyəsinin su heyvanlarını qoruması inamı olmuşdur. Dağ və meşə əyəsinin
ovçularla yatması və ovçulara ov bəxş etməsi, eləcə də su əyəsinin balıqçıları suyun dibinə
çəkməsi haqqında yüzlərcə əfsanə vardır.
Qarabağdan, Zəngəzurdan toplanmış mətnlərdə yüzüncü ov motivinin müxtəlif
süjetlərinə rast gəlirik. Məsələn, hekayələrdən birində yüzüncü ovu tamam olan ovçunun
ovunun məleykəyə dönməsi qeyd olunur (2, s.46). Başqa bir mətndə yüzüncü ovu tamam olan
ovçunun ovu gözünə bazu sümüyü şəklində görünür (10, s.69). Mətnlərdən birində isə yüzüncü
ovun ovçunun qabağında başı üstə dayandığı danışılır (9, s.15). Bu hekayələr ovçunun ov
həddini doldurması motivini əks etdirir. Bu halda ovçu silahını basdırmalıdır, basdırmazsa onu
bədbəxtlik gözləyir: ovçu ya ölür, ya dəli olur, ya da şikəst olur.
Yüzüncü ov adı şərti xarakter daşıyır, yəni burada tam olaraq 100 ədəd heyvan
vurulmasını şərtləndirmir, yüzüncü ov ov həddinin dolduğunu bildirən ifadədir. Nağıllarda rast
gəldiyimiz 40-cı otaq anlayışının məna çalarları ovçuluq hekayələrində yüzüncü ov anlayışı ilə
eynidir, yəni hər ikisi sonu, qurtaracağı bildirir. Folklorşünas R. Qafarlı mifoloji dünya
modelinin kəmiyyət strukturunu şərh edərkən 40 rəqəminin sakral məna daşıdığını və o
dünyaya açılan qapı olduğunu vurğulayır (11, s.402). Eyni fikirləri yüzüncü ov haqqında da
demək olar, ancaq bir fərqi var: qırxıncı nəsnə qəhrəmanı xoşbəxtliyə də apara bilər, ölülər
dünyasına da. Amma yüzüncü ov tamamilə o dünyanın astanasıdır: yüzüncü ovu tamam olmuş
ovçu silahını basdırmalıdır, əks təqdirdə, ya ölər, ya dəli olar, ya da şikəst – hər üçü insanın
məhvi deməkdir. Qarabağdan toplanmış hekayələrdə Seyid Qurbanın, Allahqulunun, Qəmbər
oğlu Mehdinin, Məmməd kişinin ovçuluğundan danışılır. Onların hamısı quşu gözündən vuran
ovçu olublar, amma ov həddini aşdıqlarına görə həyatları faciə ilə nəticələnib.
Ovun insan şəklində görünməsi motivi də Qarabağdan toplanmış ovçu hekayələrində
rast gəlinir. Məsələn, “Ovun insana dönməsi” hekayəsində əlik ovlamaq istəyən ovçunun ovu
gözünə gəlin kimi görünür (8, s.9). Azərbaycanın başqa bölgələrindən toplanmış ovçu
hekayələrində də bu motivə rast gəlirik. Ovun insan şəklində görünməsi təsəvvüf fəlsəfəsində
yer alan tənasüx təlimi ilə (ruhun don dəyişməsi) izah olunur, bu təlimin kökü isə buddizmdən
qaynaqlanır (13, s.174). Ovçuluqda bu motiv ov həddinin dolduğunu göstərməyə işarə olunur.
Roux isə bu təlimin şamanizmdən qaynaqlandığı fikrini irəli sürür (13, s.189). Ov heyvanının
qız, qadın, gəlin donunda görünməsi ov tanrısının ovçunun gözünə görünməsidir. Bir çox
xalqlarda, o cümlədən türk xalqlarında ov tanrıçası qadın donunda təsəvvür olunur. Onlar meşə
gəlini, meşə qızları adı ilə də tanınırlar, meşədə gəzirlər və ovçuları aldadaraq meşənin
dərinliklərinə aparırlar. Onlar ovçunun gözünə ya onu mükafatlandırmaq, ya da cəzalandırmaq
üçün görünürlər. Onlar ovçularla cinsi münasibətdə olurlar, ovçuya ov bəxş edirlər. Qarabağ və
Zəngəzur folklorunda ovçunun gəlin donuna girən əlikləri ovlamaq istəməməsindən danışılır.
Çünki, artıq ovçu başa düşür ki, ov həddi dolub, ov həddini aşmaq ona baha başa gələ bilər.
Ovun ombadurması, başıüstə durması, ovçunun qabağından qaçmaması da eyni motivin
variantları sayılır. Qeyri-adi duruş, qeyri-adi görünüş yenə də bizi aparıb şamanizmə çıxarır.
Şamanın vəcd halında ruhunun bədənindən çıxmaqla bədənin hərəkətsiz qalması və yaxud da
müxtəlif şəkillərə düşməsi ritualı ovçuluq inanclarından keçmişdir (13, s.134). Ov həddinin
dolmasını bildirmək üçün ov heyvanının ruhu bədənindən çıxaraq başqa dünyaya səyahət edir,
bu vaxtı ruhsuz bədən omba, başıüstə, dal ayaqları üstə, yaxud da hərəkətsiz, heykəl kimi
durmaqla ovçunu çaşdırır, normal halda isə heyvan ovçunun qabağından qaçmalıdır.
Qarabağdan topanmış bir hekayədə deyilir ki, ov həddini aşan ovçunun qabağından əlik qaçmır
və ovçu onu vurur. Atası ona ova çıxmamağı məsləhət görür. Ovçu ağsaqqal məsləhətinə
baxmayıb yenə ova çıxır, əliyə güllə atır, əlik çığırır. Ovçu ov tanrısının qəzəbinə tuş gəlir. Belə
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ki, ovdan qayıdan ovçu uşağının damdan yıxıldığı xəbərini alır. Bu hadisədən sonra ovçu ova
getməyi tərgidir (9, s.13). Qarabağ folklorunda ov həddini aşan ovçuların müxtəlif variantlarda
( yuxuda əliyin ovçunun üzünə tüpürməsi, ovun təpəsiüstə dayanması, dal ayağıüstə dayanması,
ombadurması və s.) xəbərdarlıq ediləndən sonra ovçuluğu tərgitməsinə aid hekayələr vardır.
Ovun hərəkətsiz durması haqqında inanclar xalq ədəbiyyatının başqa janrlarında da
özünü göstərir. Məsələn, birinə qarğış edəndə: “səni görüm ovun dursun” deyirlər. Alqış edən
də isə əksinə deyilir. Ovun durması uğursuzluq rəmzi hesab olunur, ovçu olmayan adama da
belə qarğış səslənməsi kiməsə ölüm arzulamaq ifadəsidir.
Hekayələrdən birində mahir ovçu əllərinin əsməsini belə əsaslandırır: Qarabağın
məşhur şeyxi Hacı Qaraman vaxtından qalma sonuncu maralı ovlamaq istərkən, maral ona
qeyri-adi nəzərlə baxıb, ovçu bu baxışdan qorxub və o vaxtdan əlləri əsir (6, s.75). Bu hekayə
ov həddini aşan ovçunun cəzalandırılması motivinin başqa bir variantıdır.
Ovçunun dağda əsir qalması da yenə ovçunun dağ əyəsi tərəfindən cəzalandırılması
motivini əks etdirir. Qeydə alınmış bir hekayədə ov heyvanının ovçunu çəkə-çəkə dağın
çıxılmaz yerlərinə aparması və ovçunun dağda əsir, dustaq qalmasından danışılır (7, s.386).
Dağda əsir qalan ovçunun sonu ölümdür, amma bəzi hallarda ovçunu xilas etmək olur.
Danışılan hekayədə ovçu ağsaqqal məsləhəti sayəsində ölümdən qurtulur. Dağ əyəsi dağda
gəzən heyvanların qoruyucudur. Onu hal anası kimi təsvir edirlər: yekəpər, sarı pırpız saçlı,
uzun döşləri olan qadındır, o da meşə qızları kimi ovçularla yatır və onlara ov bəxş edir, ov
həddini aşan ovçuları isə öldürür. Qobustan qayalarına təsvir olunmuş hal anası şəklinin artım,
məhsuldarlıq rəmzi olduğu deyilir (3, s.99). Amma unutmaq olmaz ki, dağa, daşa, qayaya həkk
olunan hal anası ilk növbədə dağ əyəsi obrazıdır və ovçuların ov qabağı yallı gedib dağ əyəsini
şənləndirmək səhnəsi tamamilə ovçuluq ritualını əks etdirən ən qədim incəsənət nümunəsidir.
Bəşəriyyətin ən qədim ayinləri hesab olunan ovçuluq ayinlərinin məğzində ritual-magik
praktikanın dayandığını Qafarlı da bildirmişdir (11, s.320).
Hal anası mifoloji mətnlərdə mənfi obraz kimi göstərilir. O, zahı qadınlara xətər
yetirdiyi kimi, ovçulara da “əlinin suyunu” göstərir. Hekayələrdən birində ovçu Cahangirin
başına gələn əhvalatdan danışılır (9, s.11). Dağ keçisi ovlayan Cahangir dağda dağ əyəsi
(söyləyici onu hal anası adlandırır) ilə qarşılaşır və dağ əyəsi onu aldadaraq mağaraya aparıb
öldürmək istəyir. Ovçu ayıq tərpənib onun sözünə qulaq asmır və dəmir gordanla onu yaralayır.
Hal anası təkcə pislik eləmir, o, yaxşılığa yaxşılıqla cavab verir. Halın balalarını canavardan
xilas elədiyinə görə ovçunun yeddi arxa dönəninə toxunmur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu
mifoloji obraz çoxfunksiyalıdır, onun çayda, meşədə, xarabalıqlarda, dağda, qəbristanlıqda
yaşaması və rastlaşdığı adamlara zərər verməsi haqqında hekayələr var.
Ovlama qaydaları və inancları. Ovlama adi peşə olmayıb özünün qayda-qanunları,
üsulları, kombinasiyaları olan fəaliyyət növüdür. Başqa xalqların, məsələn, gürcü, Qafqazın
digər xalqları, çeçen, ləzgi, osetin, karaçay-malkar, Sibir türkləri və b. ovçuluq ənələrindən bəhs
edən araşdırma xarakterli əsərlərə rast gəlmişik. Azərbaycanın ov adət-ənənələri, ovlama
qayda-qanunları orijinalıığı və zənginliyi baxımından başqa xalqlardan geri qalmır. Amma
Azərbaycan ovçuluğu haqqında tədqiqat əsəri demək olar ki, yox dərəcəsindədir, yalnız 1-2
məqalə istisna olunmaqla.
Ov qayda-qanunları demək olar ki, bütün xalqlarda eynidir. Sibirdən Qafqaza qədər
bütün aborigen xalqların ovçuluq ritualları müəyyən bir qanuna tabedir. Tanrıya itaət dəyişməz
olduğu kimi ovçuluğun da qaydaları əsrlər boyu dəyişməz, sabit qalmışdır. Ova çıxmaqdan
tutmuş, ov ətinin bölüşdürülməsinə, hətta yeyilməsinə qədər qaydalar çərçivəsində
təsbitlənmişdir. Qaydalardan kənara çıxmaq ovçunun tüfənginin çilləyə düşməsinə, düz
vurmamasına, ruzisinin qaçmasına, ovçunun yoxsulluq və fəlakətə düçar olmasına gətirib
çıxarar. İnsanları müəyyən çərçivədə saxladığına görə ovçuluğu dini-ideoloji sistem hesab
etmək olar. Bu sistem kişilərin hərəkətini sxemə saldığı kimi qadınların da hərəkətini
nizamlayır, qadınla kişi arasında sərhəd qoyur, kişinin üstünlüyünü ailədə, cəmiyyətdə qoruyub
saxlayır.
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Qarabağın ovçuluq qaydaları mövzusuna toxunmazdan əvvəl ovçuluq inanclarına diqqət
yetirmək vacibdir. Toplanmış materiallarda qarşımıza çıxan inanclar aşağıdakılardır:
 Ova tək çıxmaq olmaz. Ova duz günü çıxmazlar. Ova çıxan ovçunun qabağına qadın,
bədnəzər, ayağı ağır adam çıxarsa ov uğursuz sayılır. Tüfəng düz atmırsa, demək çilləyə
düşüb. Qırxlı qadın tüfəngin üstünə gələrsə tüfəng çilləyə düşər. Qırxlı uşaq olan evə də
tüfənglə gəlmək olmaz, uşağı tüfəngin üstünə gətirirlər. Tüfəngin üstündən adlamaq
olmaz. Tüfəngi çillədən çıxarmaq üçün dişi iti tüfəngin üstündən keçirirlər. Sonra quş
vurub qanını tüfəngin üstünə çəkərlər, bununla tüfəngin çillədən çıxacağına inanırlar.
Mart, aprel, may aylarında ov ovlanmaz. Balalı və yaralı heyvan ovlanmaz. Ov əti
satılmaz və tərəziyə qoyulmaz. Maral, göyərçin, qaranquş ovlanmaz, inama görə
onlarda peyğəmbər qanı var. Ova gizli gedərlər, ova getməkdən heç kimin, xüsusən
qadınların xəbəri olmamalıdır. Başqa bir inanca görə qatil, nahaq qan tökən adam seyid
ocağına gələrsə ov heyvanları oradan üz döndərər, bir də gəlməzlər.
Ovçuluq inanclarında gördüyümüz qadağalar totemizmin qanunlarıdır ki, indiyə kimi də
varlığını qoruyub saxlayır. Insanlar totemizmə meyl etdiyi andan tabu praktikasını icra etmişlər,
yəni qadağalar tətbiq etmişlər (11, s.312).
Ovun bölünməsi qaydalarını isə belə ümumiləşdirmək olar:
 Ovun ürəyi ovu vuran adama çatır. Ovu vuran ovçu ovun başını və dərisini kimə istəsə
verirdi. Ov ətinin bərabər bölünməsi üçün bir ənənə, oyun qaydası vardı: ovun ədalətli
bölünməsi üçün pay bölünəndə birinə deyirdilər, filankəs, küs! (yəni payından narazılıq
elə). O da deyirdi: “küsmürəm, mən niyə payımdan küsüm?”. Sonra o biri ovçuların
xahişi ilə bu adam “küsür”. Bu zaman o üzünü küsüb, incimiş adamlar kimi çevirir. Onu
yola gətirmək üçün hərə şəxsi bir əşyasını ona verirdi: məsələn, saatını, üzüyünü,
kəmərini və s. “Küsən” ovçu həmin əşyaları alıb bölünən payların üstünə qoyardı.
Bundan sonra ovçular kimin əşyası hansı payın üstündədirsə onu da götürərdi. “Küsən”
ovçu da özünə saxladığı payı götürərdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu növ pay bölmə
oyunu ancaq Qarabağ ovçuluğunda rast gəlinir (10, s.70). Ovçuların başçısının – ona
tamada deyirlər – sözü bütün ovçular üçün qanundur.
Ovlama üsulları:
 Sürgəlbərə. Bu ovlama texnikasının iştirakçısı 3 ovçudur: başçı, sürgəlçi, və bərəçi.
Başçı təzə gələn ovçunu sürgələ qoşur. Yəni təzə ovçu xam olduğuna görə ovu
qovub bərəyə salır, bərədə isə təcrübəli ovçu ovu vurur. Adından da göründüyü kimi
sür+gəl+bərə adlanan bu növ ovlamada ovu sürüb bərəyə salmaqdan söhbət gedir.
Təzə ovçu iki mahir ovçunun arasında olur, əgər ovu qaçırarsa təcrübəli ovçular ovu
vurur. Ovçular arasında məsafə 100 metr olar. Ovu bərəyə qovmağın da yolları var.
Ovçulardan biri səs sala-sala heyvanı qovur, heyvan səsdən qorxub sakit yer hesab
elədiyi bərəyə qaçır, bərədə isə təcrübəli ovçu gizlənib onu vururdu. Səs salan
ovçuya sürgəlçi, ya da sürəkçi deyirlər, bərədə durana isə bərəçi (10, s.72). Ovu hər
yerdə vurmaq olmaz. Ovlamanın ən yaxşı yeri bərədir. Məsəl var deyərlər: “ovu
bərəsində vur”. Məşhur bir Qarabağ bayatısında deyilir:
Gölündə torun olsun
Balığın, barın olsun,
Düşməni xar eyləyən
Bərədə ovun olsun (1, s.184).
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Qaramarıx. Qaramarıx adlanan ovlama üsulunda da 3 ovçu iştrak edir. bu növ
ovlamada səs çıxarmaq yoxdur, ovu sakitcə güdürlər. Ovçuların üçü də növbə ilə
ovu vurmağa cəhd göstərir, ov kimin tərəfindədirsə o vurur.

Bunlardan başqa tütəklə ov çağırma, heyvan maskası geyib ov ovlama kimi üsullar da
var ki, bunlar çox qədim olduğuna görə ovçu xatirələrində rast gəlmirik. Amma həm
Qarabağdan, həm də başqa bölgələrdən toplanmış mifoloji mətnlərdə, nağıllarda, qaya
rəsmlərində ovlamanın belə üsulları olduğunu təsdiqləyən nümunələr vardır.
Kultlar. Mifoloji mətnlərdə ayının, maralın kult olduğunu görürük. Dünyanın bir çox
xalqlarında ayı kultu olmuşdur. Slavyan, Amerika, türk xalqlarında ayıya olan etiqadın birbirinə bənzəməsi insanların ibtidai mifoloji görüşlərinin kökündə totemist və animist
təfəkkürün dayandığı və bu təfəkkürün daş dövrünə qədər uzanması diqqətə çarpır. Ayı
ovlanmırdı, ovlananda isə ayının ruhundan üzr istəyirdilər, onun başını ağac koğuşuna qoyub
ruhuna dua oxuyardılar, bununla ayının yenidən diriləcəyinə inanırdılar və ruhunun intiqam
alacağından qorxardılar. Sibir türklərinin inancında ayı əcdadına hörmət xüsusi yer tutur. Onlar
meşədə gəzərkən ayı ilə rastlaşardılarsa: “atam ayı, anam ayı, babam ayı, yol ver keçim, məndən
sənə ziyan gəlməz” – deyərək ayıdan icazə alardılar. Şamanlarda ayının intiqamçı ruhuna inam
olmuş, güclü şamanın ayı donunda meşədə dolaşdığını, düşmənlərini izlədiyini əfsanələrdən
öyrənə bilirik. Şamanın kürkü, papağı ayı dərisindən olurdu, qam zamanı ayının sümüklərini
üstündə gəzdirirdi.
Qarabağ folklorunda da ayının kult, əcdad rolunda olduğunu görürük. Mifoloji
mətnlərdə ayının meşədə gəzən qızı oğurlayaraq özünə arvad eləməsi və ondan iki oğlunun
olmasından danışılır (6, s.158). Həm Qarabağ, həm də başqa xalqların mifologiyasında ayının
sona qədər arvadı ilə birgə yaşamamasından danışılır. Hekayələrin sonunda insanın vəfasızlıq
edərək ayını tərk etməsi göstərilir. Ayı qadınla evlənir, uşaqları olur, ayı kişi kimi ailə saxlayır,
amma arvadı əlinə fürsət düşən kimi ayını tərk edib qaçır. Ovçuluq inanclarında olan batil qadın
inancı burada da özünü göstərir. Qadın sirr saxlamır, etibarsızdır, ayı cildində olan ov tanrısına
qarşı da vəfasizlıq edir.
Başqa bir mifdə ayı kürkünə bürünmüş oğlunu vuran Ovçu Pirimin bu işdən peşmançılıq
keçirməsi və onu cəzalandırmaması üçün ayıya yalvarmasından danışılır (6, s.42). Bu mətndə
də ayı ulu əcdad, ov tanrısı rolundadır. Mətndə söylənən bayatıda ayı ilə yanaşı dağdağanın da
sakrallığina diqqət çəkilir: dağdağanı kəsmək, yandırmaq olmaz, eləcə də totem heyvanı
ovlamağa cəhd göstərmək də faciə ilə nəticələnir.
Maral kultu. Türk xalqlarında ov tanrısının maral, əlik donunda meşədə gəzməsi
haqqında inamlar vardır. Maral ovlayan ovçunun başına gələn bədbəxt hadisələrdən bəhs
olunan əfsanə və rəvayətlərə Azərbaycan folklorunda tez-tez rast gəlinir. Qafqaz xalqlarında ov
tanrısının ağ maral donunda zühur etməsi haqqında təsəvvürlərə bu gün də rast gəlinir.
Qarabağ bölgəsi üçün xarakterik olan maral əfsanələri din adamları, peyğəmbər,
imamlar, daha çox təsəvvüf şeyxlərinin adı ilə bağlanır. Ov heyvanlarının şeyxlərin, seyidlərin
qapısına pənah aparması, ov heyvanının südünün, qatığının sağalmaz xəstəlikləri sağaltması
haqqında yüzlərcə rəvayət vardır.
Qarabağlılardan toplanmış mətnlərdə maralın kult olduğunu əks etdirən miflərə o qədər
də rast gəlinmir, yəni miladdan əvvəlki dövrün mifləri çox azdır. Toplanmış mətnlər daha çox
islamiyyətin qəbulundan sonra türk sufiliyinin xalq arasında yayılması və xalq sufilərinin maral
mərkəbində ov tanrısını təmsil etməsini əks etdirir. Qarabağın tanınmış şeyxlərindən Hacı
Qaraman, Hacı Qasım Çələbi, Ağdonlu şıx, Qara Pirim (Dərviş Pirim), Məşədi Qələndər,
Tumas ağa, Ağabalımağa, Şıx Əzəddin, Seyid Məzlum Ağa, Hacı Zeynalabdin ağa, Seyid Alı
Xəlifə və b. adlarını çəkmək olar ki, onlar marala minmiş, ov heyvanlarını himayə edən, evi,
həyəti ocaq hesab olunan şeyxlər olmuşlar. Qarabağın dindar, mömin adamları çox olmuşdur,
amma onların hamısını ov hamisi hesab etmək doğru olmaz, yalnız adı çəkilən şeyxlərin ov
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hamisi funksiyasını yerinə yetirməsini göstərən rəvayətlər bunu deməyə imkan verir. Adı
çəkilən şeyxlər XV-XVI əsrlərdə yaşamış şiə sufiləridir.
Hacı Qaraman haqqında danışan söyləyici onun Şah Xətayi ilə münasibətinin,
dostluğunun olduğunu vurğulayır (6, s.74). Xətayi Hacı Qaramana və onun ailəsinə hörmət,
sayğı göstərirmiş. Söyləyici bir hekayəsində Hacı Qaramanın Bektaşi təriqətinin üzvü olduğuna
işarə edir (6, s.76). Bektaşilik ilk şiə sufi təriqətlərindəndir. Qarabağ folklorunda Hacı
Qaramanın möcüzələrindən çox danışılır. Hekayələrin hamısında onun marala mindiyi və ilanı
əlində qamçı kimi gəzdirməsinə diqqət çəkilir 1. Hacı Qaraman maralları himayə edir, həyəti
maralların sığınacaq yeridir, Hacının arvadı Yetər qapısına gələn maralları sağır. Bu metafora
əski türk ovçuluq ənənələrinin türk sufiliyinə qarışması nəticəsində meydana çıxmışdır. Yəni
belə demək olarsa, XIII əsrdə türk sufiliyinin, Bektaşiliyin meydana çıxması ilə xalqın
dünyagörüşündə də intibah baş vermiş və bu özünü orta əsr Qarabağ ovçuluq ənənlərində
göstərmişdir. Maral donunda təsvir olunan yaxud da marala minən ağsaqqal ov tanrısı zamanın
tələbi ilə yerini marala minən sufi dərvişə, övliyaya vermişdir. Eyni funksiyanı yerinə yetirən
ov hamisi artıq mifoloji varlıq kimi deyil, real, həyatda mövcud olan şəxs kimi qarşımıza çıxır.
Hacı
________________
Orta əsrlərdə Anadolu təriqət üzvlərinin aslana minib ilanı qamçı kimi istifadə etməsi haqqında görüşlər
olmuşdur. Bu da ölülər dünyasının hakimi Erlikin timsalıdır. Y. Çoruhlu. Türk mitolojisinin ana hatları. Istanbul,
2017. S. 231.
1

Qaramana aid edilən bu xüsusiyyəti Qarabağın məşhur övliyası Dərviş Pirim haqqında da deyə
bilərik. Dərviş Pirim bizim ovçu nağıllarından yaxşı tanıdığımız Ovçu Pirimdir. Ovçu Pirimin
Dərviş Pirimə, ya da Qara Pirimə çevrilməsi prosesi əvvəldə dediyimiz kimi türk-islam
sufiliyinin meydana çıxması ilə əlaqədardır. Söyləyici Dərviş Pirimi təqdim edərkən onun Avçı
Pirim olduğuna diqqəti yönəldir və onun niyə belə adlandırılmasını da dərviş paltarında
Türkiyədən gəlməsi ilə əlaqələndirir(9, s.62). Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün deyə bilərik
ki, Türkiyə folklorunda Ovçu Pirim obrazına rast gəlinmir. Söyləyicinin Ovçu Pirimi Türkiyəyə
bağlaması ancaq sovet ideologiyasının dərviş, şeyx, dini şəxsiyyətlərə olan mənfi münasibəti
ilə izah oluna bilər. Söyləyici təkcə Ovçu Pirimin yox, Hacı Qaramanın, Ağabəlimin,
Çələbilərin də Türkiyədən Azərbaycana gəlməsi qənaətindədir. Qarabağın ovçuluq ənənələri
ilə bağlanan məşhur şexlərindən biri də Seyid Alı Xəlifədir ki, onun adı xüsusi qeyd
olunmalıdır. Onun da Hacı Qaraman kimi maralları himayə etməsi və əli ilə yaralı maralları
sağaltması haqqında əfsanələr vardır. Əlində şallağı da var, ilanı şallaq kimi istifadə edir. Seyid
Alı Xəlifənin həyətinə marallar gəlir, sağılır, ağzının tüpürcəyi ilə yaralı maralı sağaldır, çəliyi
ilə daşdan su çıxarır, alqışı alqış, qarğışı qarğışdır (9, s.50). Seyid Alı Xəlifənin obrazının
yaradılmasında xalqın mifoloji dünyagörüşünün kodları gizlənmişdir: tüpürcəyinin möcüzəli
əlaməti var (ilanlar şahının OvçuPirimin ağzına tüpürməsi), maralları himayə edir, qoruyur,
sağır (ov tanrısı), əlində ilanı qamçı yerinə işlədir (Erlik). Onun da qəbri Ovçu Pirim kimi
ziyarətgah sayılır, uşağı olmayan qadınlar gedib niyyət edib uşaq istəyirlər.
Bundan başqa Qarabağ folklorunda 4-cü xəlifə, imam Əlinin ahunu ovçunun əlindən
alması, qoruması haqqında hekayələr vardır (7, s.55). Hekayənin başqa bir variantı imam
Zeynalabdinin ceyranı ovçunun əlindən alması süjeti üzərində qurulmuşdur (6, s.66). Bu
rəvayətlər xalqın şiəliklə bağlı dünyagörüşünün ovçuluq ənənələri üzərində formalaşmasının
təzahürüdür.
Qarabağın ovçuluq ənənələrindən danışarkən Süleyman peyğəmbərin süjetə daxil
olduğu ov hekayələrini də qeyd etməliyik. Süleyman peyğəmbər dini şəxs olsa da Azərbaycan
folklorunda millilik hüququ qazanmış mifoloji obrazdır. O nəinki heyvanların, quşların, hətta
kainatda olan bütün canlıların, qeyri-insani varlıqların, divlərin, cinlərin hökmdarıdır.
[“Süleymana qalmayan dünya” ifadəsi onun bütün yaranmışlara, dünyaya hökmü keçən
hökmdar olduğu halda ölümdən qaça bilməməsinə görə işlənir]. Süleyman da Ovçu Pirim kimi
ovçudur, o da arvad məkrinə uyur və ağıllı heyvanlardan ibrət götürür. Bu iki obraz bir-birinə
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yaxındır. Qoruyucu və möcüzəli ilan motivi bu obrazlarla bağlı əfsanə və rəvayətlərdə
qarşımıza çıxır. Rəvayətlərdən birində Ovçu Pirimə heyvanların dilini bilmək qabiliyyətini
Süleyman peyğəmbərin verdiyi deyilir (6, s.41). Amma bu obrazları eyniləşdirmək olmaz,
çünki, Ovçu Pirimi heyvanların hamisi kimi görürük, Süleyman isə heyvanlara hökm edən,
onları hətta qırıb tükətməkdən belə çəkinməyən ovçudur. İlanlar Süleyman peyğəmbərin adı
gələndə geri çəkilir, ona ehtiram, sayğı göstərir, ovçu Pirimin isə belə qüdrəti yoxdur, əksinə,
o ilanlardan çəkinir və canının qorxusundan ona tapşırılan sirri axıradək qorumağa çalışır. Ovçu
Pirimin adı pirlə bağlansa da o, xalq təfəkküründən doğan, xalqın yaratdığı ilk arxetip ovçu
obrazıdır.
Qarabağ bölgəsi ovçuluq hekayələri ilə zəngindir. Toplanmış mətnlərdə qadın donunda
olan ov tanrıçasının ovçu ilə rastlaşması və onunla evlənməsi, qadının ov heyvanlarının əti ilə
ailəni saxlaması, bundan şübhələnən ovçunun arvadını güdməsi və sirr açıldığına görə qadının
marala dönərək evi tərk etməsindən danışılır.
Qarabağın ovçu lətifələri də baməzəliyi ilə seçilir. “Pay bölgüsü” lətifəsində Abdal
Qasımla erməni Ovanesin qırqovul və dıradıra ovlamasından danışılır. Payı bölən Abdal
Qasımdır. O, erməninin avamlığından istifadə edərək qırqovulu özünə, dıradıranı isə Ovanesə
verir. Qasımın ov bölgüsündən çaş-baş qalan Ovanes: “Qasım kirvə, sən ovu necə bölürsənsə,
həmişə qırqovul sənə, dıradıra mənə düşür” – deyir (1, s.306). “Qırqovul deyib yeyirəm”
lətifəsində isə ovda əli gətirməyən ovçunun əlacsız qalaraq ala qarğa (sağsağan) ovlamasından
və özünü qırqovul əti yeyən kimi göstərməsindən danışılır. O biri ovçu bunun ala qarğa
ovlamasını üzünə vuranda ovçu: “Ad qoyulanda orda idin? Mən qırqovul deyib yeyirəm” –
cavabını verir (6, s.359). Təbii ki, ala qarğa əti yeyilməyən quşlardan olduğuna görə burada
ovçunun hazırcavablığına diqqət çəkilir. Ovçular diribaş, hazırcavab, söz altından çıxan, çox
zaman da gopçu, özündən deyən olurlar. Xalq arasında məzəli Ovçu Pirim obrazının da
yaranmasının səbəbi ovçularda olan bu əlamətlərdir. Qarabağdan toplanmış bu lətifələrdə də
ovçuların vəziyyətdən çıxma fərasətini müşahidə edirik.
Toplanmış ovçuluq mətnlərində Qarabağ bölgəsinin yer adları qorunmuşdur: məsələn,
Ovçu Pirimin Murov dağında ova çıxması, ovçunun Turşsuyun üstündəki meşədə ova çıxması,
Kəlbəcərdə Ovçu Pirim daşının olması və ziyarətgah sayılması, Dağ Tumas, Bağırsoltanlı,
Dambulaq, Əhmətli, Çömçəli dərəsi, Beşbarmaq dağı, Diri dağı, Çələbilər, Seyitlər, Söylən,
Sobu kəndlərinin adlarının çəkilməsi bölgənin tarixi ov məskəni olduğunu sübut edir.
Qarabağda ov heyvanlarının adı ilə adlanan yerlər çoxdur. Onlardan bir neçəsini misal
göstərək: Dovşanlı, Çalağantəpə, Borsunlu, Təkəqaya, Keçiliqaya, Sağsağan qayası,
Quşçubaba, Ayıbasar, Qoçbəyli, Yuxarı, Aşağı Maralyan, Göyərçin Veysəlli və s. Qarabağın
strateji bölgəsinə Laçın adı verilmişdir. Laçın qartal cinsli ov quşudur. Adətən kişilər özlərini
tərifləyəndə deyirlər: cavanlığımda bir laçın oğlan idim ki – yəni cavan, güclü, gözəl erkək dağ
quşu kimiydim. Laçın rayonu Qarabağın sipəri, alınmaz, əlçatmaz qalasıdır. Eyni adlı kənd
Kəlbəcər rayonunda da vardır.
Qarabağ folkloru adı altında çap olunmuş materiallar, o cümlədən ovçuluq mətnləri
qarabağlı qaçqın və məcburi köçkünlərdən toplanmışdır. Qarabağlıları Qarabağdan təxminən
30 illik tarix ayırır. Yerli əhali hazırda Qarabağda yaşamasa da yurd-yuvasının hər addım
torpağına, hər bir daşına, ağacına, koluna-kosuna bələddir. Gen yaddaşı, mifoloji kod yaddaşı
qarabağlıların ovçuluq ənənələrində özünü göstərir. Qarabağlı olmayan, dədə-babasının
yurduna bələd olmayan yad varlıq Qarabağ folklorunun daşıyıcısı ola bilməz. Mətnlərdə olan
ovçuluq ənənələri dünənin, bugünün yox, kökü min illərə, yüz illərə dayanan totemizmin,
şamanizmin, islamın, sufiliyin təsiri ilə cilalanaraq indiyə kimi az-çox qorunub saxlanmışdır.
Qarabağın ovçuluq mifləri və miflər üstə köklənmiş ovçuluq ənənələri, eləcə də ovçuluq
mədəniyyətini əks etdirən arxeoloji abidələri kifayət qədər araşdırılmamışdır. Yalnız sövet
dövrünün elmi araşdırmaları hesabına və 2000-ci ildən bu tərəfə olan folklor materialları
sayəsində müəyyən tədqiqat apara bilmişik. Ümid edirik ki, başıbəlalı yurdumuzun ovçuluq

Page 209

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

ənənələrindən geriyə qalan nümunələri daha əhatəli araşdırmağa imkan olacaqdır və buna
ehtiyac vardır.
Nəticə. Azərbaycanın qədim tarixi bölgəsi olan Qarabağ türk ovçuluq ənənələri
üzərində bərqərar olan yurd yerlərimizdən biridir. Qarabağlı köçkünlərdən toplanmış mətnlərdə
həm miladdan əvvəl, həm də sonrakı dövrlərə aid ovçuluq adət-ənənələrinə, rituallarına,
inanclarına rast gəlirik. Ovçu Pirim haqqında olan miflərə, mifoloji rəvayətlərə daha çox
Qarabağ folklorunda rast gəlirik. Ovçu Pirimin Diri dağında, Murov dağında ova çıxması, ona
Süleyman peyğəmbərin, yaxud da ilanlar şahının heyvanların dilini bilmək qabiliyyətini
verməsi mətnlərdə əksini tapmışdır. Ovçu Pirimin səhvən ayı, pələng, maral dərisinə bürünmüş
oğlunu vurması və bu işdən peşman olub ovçuluqdan tövbə eləməsi Qarabağ ov hekayələrinin
süjetini təşkil edir. İslamiyyət və islamiyyət vasitəsilə türk sufiliyinin Azərbaycan folkloruna
daxil olması Qarabağ ovçuluq ənənələrinə təsirini buraxmışdır. Belə ki, miflər dünyasının Ovçu
Pirimi xalq təfəkküründə deformasiyaya uğrayıb Dərviş Pirimə, Qara Pirimə çevrilmişdir. Hacı
Qaraman, Seyid Alı Xəlifə, Ağdonlu şıx, Şıx Əzəddin, Hacı Zeynalabdin ağa və b. sufi dərvişlər
Qarabağ folklorunda ov hamisi, kəramət sahibi, maral minib ilanı qamçı kimi oynadan şeyxlər
kimi təsvir olunmuşlar. Bu şeyxləri orta əsrlər Qarabağının ov hamısı rolunda görürük.
Qarabağ ovçuluq mətnlərində ovlama qaydaları, üsulları geniş şərh olunmuşdur. Burada
sürgəlbərə, qaramarıx kimi ovlama üsulları, ov ətinin paylanması, yeyilməsi, ovlama qaydaları,
qadağaları, inancları, ov silahından istifadə qaydaları, ov həddini aşan ovçunun
cəzalandırılması motivi və onun variantları da ətraflı təsvir olunmuşdur.
Qarabağ bölgəsinin daş incəsənətini əks etdirən Kəlbəcər petroqlifləri, qəbirüstü
təsvirlər, at, buğa, qoçbaşlı daş heykəllər üzərinə təsvir olunmuş ov səhnələri Qarabağ ovçuluq
mədəniyyətinin bir hissəsidir.
Toplanmış ovçuluq mətnlərində Qarabağ dağlarının və kəndlərinin adı çəkilir. Burada
ov heyvanlarının adlarını daşıyan onlarla toponimlər qalmaqdadır.
Qarabağın tarixi, mədəniyyəti 2020-ci ilin payızından yeni mərhələdə davam etdirilir.
Qarabağın ovçuluq ənənələrinin öyrənilməsi bu gün üçün də aktualdır və yeni tarix
mərhələsində tədqiqat işləri məkanın özündə davam etdiriləcəkdir.
QAYNAQLAR
1. Azərbaycan folkloru antologiyası V kitab (Qarabağ folkloru). Bakı, Nurlan, 2009,
414 səh.
2. Azərbaycan folkloru antologiyası XII kitab (Zəngəzur folkloru) Bakı, Səda, 2005,
464 səh.
3. Bəydili (Məmmədov) Cəlal. Istiqbal xalq ədəbiyyatınındır (seçmə yazılar). Bakı,
2015, 312 səh.
4. Bəydili (Məmmədov) Cəlal. Türk mifoloji sözlüyü. Bakı, Elm, 2003, 418 səh.
5. Çoruhlu Yaşar. Türk Mitolojisinin Ana Hatları. Istanbul, 2017. Sekizinci baskı, 309
səh.
6. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, I kitab (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri).
Bakı, Elm və təhsil, 2012, 464 səh.
7. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, II kitab (Bərdə və Ağcabədi rayonlarından
toplanmış folklor örnəkləri). Bakı, Elm və təhsil, 2012, 483 səh.
8. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III kitab (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı,
Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri). Bakı,
Elm və təhsil, 2012, 468 səh.
9. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV kitab (Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından
toplanmış folklor örnəkləri). Bakı, Elm və təhsil, 2013, 458 səh).

Page 210

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

10. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, X kitab (Zəngilan və Şuşa rayonlarından toplanmış
folklor örnəkləri). Bakı, Elm və təhsil, 2018, 382 səh.
11. Qafarlı Ramazan. Mifologiya. 6 cilddə. I cild. Mifogenez: rekonstruksiya, struktur,
poetika. Bakı, Elm və təhsil, 2015, 454 səh.
12. Melikoff İrene. Uyur İdik Uyardılar. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları. İstanbul,
1993, 288 səh.
13. Ocak Ahmet Yaşar. Alevi ve bektaşi inançlarının islam öncesi temelleri. İstanbul,
2000, I Baskı, 274 səh.
14. Rzasoy Seyfəddin. Mifologiya və folklor: Nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı, Nurlan,
2008, 188 səh.
15. Rzayev Nəsir. Qayalar danışır. Elm, Bakı, 1985

Page 211

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

QARABAĞIN ƏDƏBİ MÜHİTİNİN SƏNƏT NƏHƏNGLƏRİ
(XV-XX əsr)
ART GIANTS FROM KARABAKH LITERARY ENVIRONMENT
(XV-XX centuries)
Aynurə İsa qızı Babayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin ”Türk araşdırmaları” Elmi Tədqiqat
Mərkəzinin böyük laborantı
ÖZET
Qarabağ həm təbiətinin gözəlliyi, həm də incəsənətinin zənginliyi baxımından əsrlər boyu
dünyanın və Azərbaycanın göz bəbəyi olmuşdur. Musiqinin, təsviri incəsənətin, şeirin,
ədəbiyyatın beşiyi olan bu diyarı bütün dünya tanıyır. Bu görkəmli diyarın neçə-neçə söz
ustadlarının, mədəniyyət xadimlərinin incəsənətimizin ölkə hüdudlarından kənarda da
məşhurlaşmasında əvəzedilməz rolu olmuşdur. Tarixi mənbələrin hansı səhifəsini vərəqləsək,
sözsüz, bu mühitdən mükəmməl məlumat əldə edə bilərik.
Qarabağ ədəbi mühiti daima Yaxın və Orta Şərqdə böyük təsir qüvvəsinə malik
olmuşdur. Danılmaz faktdır ki, milli şeir məktəbinin əsası XVII əsrdə məhz Qarabağda
qoyulmuşdur. Bu mənada unudulmaz şairimiz Molla Pənah Vaqifi ehtiramla anırıq. O dövrdə
ana dilli şeirə gələn şirinliyi Vaqifə borcluyuq desək, yanılmarıq. Bu poeziya ilə yaxından bağlı
olan digər şairlərimizə Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Abdulla Canı oğlu misal ola bilər.
Klassik şeirlərilə yanaşı, aşıq şeirinin də nümunələrini yaradan, öz xeyirxahlığı ilə
xalqın qəlbinə yol tapan Xan qızı Natəvanı da unutmaq olmaz. Şairliklə yanaşı, istedadlı rəssam
olan bu şairə xanımın fitri istedadının üzə çıxmasında Şuşa mühiti böyük rol oynamışdır.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təkcə Şuşada onlarla şair, yazıçı, filosof, tarixçi
fəaliyyət göstərmişdir. Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Adıgözəl bəy, Mir Möhsün Xəzani, Firudin
bəy Köçərli, Həsənəli xan Qarabağlı bu dövrdə yaşayıb-yaradanlar arasındadır.
Qarabağ ədəbi mühitində ozan, aşıq sənəti, folklor nümunələri də güclü inkişaf etmişdir.
Ədəbiyyatın bu qolunu təmsil edən saz-söz ustadlarına Sarı Aşıq, Məhəmməd bəy Cavanşir,
Gülablı Qənbər, Cəfərqulu xan Nəva, Ağa Bəyim Ağa, Qasım bəy Zakir aiddir. Azərbaycanın
ilk qadın aşıq-şairi Aşıq Pəri də məhz Qarabağın yetirməsidir.
Həmvətənlərimiz bu cənnət məkanın sehrli gözəlliyindən zövq alıb qürur duymuşsa da,
mənfur və xəyanətkar qonşularımız illər boyu ona acgözlük və qəsbkarlıqla yanaşmış, cənnət
diyarımızı talamağa çalışmışlar. Qürur duyaraq deyə bilərik ki, uğrunda minlərlə şəhid
verdiyimiz cənnət Qarabağ artıq düşmən tapdağından azaddır. Bu qələbəyə çatmaqda bizə öncə
Allah, sonra isə vətənin mərd oğlu Cənab Prezidentimiz başda olmaqla, igid oğullarımız kömək
etmişdir. Təbii ki, biz tarix boyu olduğu kimi yenə də döyüş meydanında tək deyildik. Həm
mənəvi dəstəyi, həm hərbi qüvvələri ilə yanımızda hazır dayanması, çaldığımız hər qələbə
sevincində bizimlə birgə sevinc göz yaşı tökərək, içdənliyi və qardaşlığı nümayiş etdirməsi bizi
bir daha ayrılmaz parça etdi qardaş Türkiyəyə.
Açar sözlər: Qarabağ, milli, şeir, sənət, ədib.
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ABSTRACT
Karabakh has been the eyeball of the world and Azerbaijan for centuries in terms of
both the beauty of nature and the richness of his art. The vhole world knows this land, which is
the cradle of music, fine arts, poetry and literature. Several masters of words and cultural figures
of this prominent land have played an irreplaceable role in the popularization of our art beyond
the borders of the country. Whichever page of historical sources we turn to, of course, we can
get perfect information from this environment.
The literary environment of Karabakh has always had a great influence in the Middle
East. It is an undeniable fact that the foundation of the national school of poetry was laid in the
17 th century in Karabakh. In this sense, we respectfully remember our unforgettable poet Molla
Panah Vagif. We are not mistaken in saying that we owe the sweetness of the native language
poetry to Vagif at that time. Other poets who are closely connected with this poetry are Gasim
bey Zakir, Baba bey Shakir, Abdulla Jani oglu.
Along with his classical poems, we should not forget Khan's daughter Natavan, who
created examples of ashug poetry and found her way to the hearts of the people with her
kindness. Along with poetry, the Shusha environment played an important role in revealing the
innate talent of this talented poetess.
Dozens of poets, writers, philosophers and historians worked in Shusha alone in the late
19th and early 20th centuries. Ahmad bey Javanshir, Mirza Adigozal bey, Mir Mohsun
Khazani, Firudin bey Kocharli, Hasanali khan Garabagli are among the creators of this period.
In the literary environment of Karabakh, the art of poetry, ashug, and folklore have also
developed strongly. Sari Ashig, Mahammad bey Javanshir, Gulabli Qanbar, Jafargulu khan
Nava, Aga Beyim Aga, Gasim bey Zakir belong to the masters of rhetoric representing this
branch of literature. The first female ashug-poet of Azerbaijan, Ashig Pari, was born in
Karabakh.
Although our compatriots enjoyed and were proud of the magical beauty of this
paradise, our hated and treacherous neighbors treated it with greed and aggression for years,
trying to plunder our paradise. We can proudly say that Karabakh, for which we have given
thousands of martyrs, is now free from the clutches of the enemy. God, and then our brave sons,
led by the brave son of the motherland, Mr. President, helped us to achieve this victory. Of
course, we were not alone on the battlefield, as we have been throughout history. His moral
support and readiness to stand by us with his military forces, to shed tears of joy with us in
every victory we won, and to show our sincerity and brotherhood, once again made us an
integral part of brotherly Turkey.
Keywords: Karabakh, national, poetry, art, writer.
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Qarabağ həm təbiətinin gözəlliyi, həm incəsənəti və mədəniyyətinin zənginliyi
baxımından əsrlər boyu dünyanın və Azərbaycanın göz bəbəyi olmuşdur. Bu füsunkar diyarın
söz nəhəngləri də onu həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Qarabağın həm tarixi, həm də
ədəbiyyatı çox qədimdir. Azərbaycanın bu bölgəsi zaman-zaman tariximizə və incəsənətimizə
böyük dahilər, istedadlı sənətkarlar bəxş etmişdir. Musiqinin, təsviri incəsənətin, şeirin,
ədəbiyyatın beşiyi olan bu diyarı bütün dünya tanıyır. Bu görkəmli diyarın neçə-neçə söz
ustadlarının, mədəniyyət xadimlərinin incəsənətimizin ölkə hüdudlarından kənarda da
məşhurlaşmasında əvəzedilməz rolu olmuşdur. Tarixi mənbələrin hansı səhifəsini vərəqləsək,
sözsüz, bu mühitdən mükəmməl məlumat əldə edə bilərik.
Azərbaycanlılar bu füsunkar torpağı Qarabağ, yəni “böyük bağ” adlandırmışlar. Kiçik
Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissəsini əhatə edən Qarabağın gözəl təbiəti, vadiləri, bağları, İsa
bulağı kimi bulaqları, çayları, yaylaqları, al çəmənlikləri, dağ silsilələri üzərindəki Gamış,
Qırxqız, Böyük Kirs kimi dağları, Tərtər, Xaçınçay, Köndələnçay, Qarqar kimi çayları,
xarıbülbül kimi minlərlə nadir və şəfaverici florası, müxtəlifliyilə seçilən faunası onu bu
torpaqların sahiblərinə sevdirmiş, gələnləri isə valeh etmişdir.
Qarabağ haqqında ilkin məlumatlara ən çox Suriya mənbələrində rast gəlinir. Hələ XII
əsrin ərəbdilli şairi Məsud ibn Namidar “İncil”i ərəb-fars dilləri ilə yanaşı, türk dilinə də
tərcümə etmişdir. Bununla yanaşı, böyük türk şairi Mahmud Kaşkarinin “Divani-Lüğəti-Türk”
əsərində öz əksini tapmış Qarabağla bağlı mükəmməl məlumatlar, etnoqrafik və toponimik
əlamətlər onu göstərir ki, Qarabağın təkcə coğrafi ərazisi deyil, “bədii ərazi”si də tarix boyu
təhrif olunmuşdur. Qarabağ ədəbi mühitinin şeir, sənət nümunələri dünyaca məşhur olan
“Qarabağnamə”lərdə öz əksini tapmışdır. Bu məlumatların yer aldığı əsərlərə Mirzə Adıgözəl
bəyin “Qarabağnamə”, Əhməd bəy Cavanşirin “Qarabağ xanlığının siyasi vəziyyəti”, Mirzə
Camal Cavanşirin “Qarabağ tarixi”, Rzaqulu bəy Mirzə Camaloğlunun “Pənah xan və
İbrahimxəlil xanın Qarabağda hakimiyyətləri və o zamanın hadisələri”ni misal göstərmək olar.
Qarabağ ədəbi mühiti daima Yaxın və Orta Şərqdə böyük təsir qüvvəsinə malik
olmuşdur. Qarabağın əfsanəvi sənət nəhənglərinə Əbdül Bəkr Bərdaini, Məhəmməd ibn
Abdulla Bərdaini, Səid ibn Əmirül Bərdaini, Mücirəddin Beyləqanini, Məsud ibn Namidarı
misal çəkə bilərik. Görkəmli şairlərilə yanaşı, faydalı və məhsuldar ədəbi məclisləri ilə də
tanınır gözəl Qarabağ. Təsisçiləri Xan qızı Natəvan və Mir Möhsün Nəvvab olan “Məclisifəramuşan”da çoxlu ədəbiyyat və incəsənət nümayəndələri iştirak etmişlər. Bu bölgədə
fəaliyyət göstərmiş digər bir ədəbi məclis isə “Məclisi-üns”dür. Əvvəlcə Hacı Abbas
Ağahininin, sonra isə Xan qızı Xurşidbanu Natəvanın evində təşkil olunmuş bu məclisin 30dan artıq üzvü olmuşdur. Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəs, Mirzə Həsən Yüzbaşı,
Mirzə Haqverdi Səfa bu məclisin iştirakçılarından olmuşlar.
Azərbaycanın şeir tarixini izlədikcə müxtəlif ədəbi təzahürlərin şahidi oluruq. Danılmaz
faktdır ki, milli şeir məktəbinin əsası XVII əsrdə məhz Qarabağda qoyulmuşdur. Bu mənada
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unudulmaz şairimiz Molla Pənah Vaqifi ehtiramla anırıq. O dövrdə ana dilli şeirə gələn şirinliyi
Vaqifə borcluyuq desək, yanılmarıq. Bu poeziya ilə yaxından bağlı olan digər şairlərimizə
Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir, Abdulla Canı oğlu misal ola bilər.
Qüdrətli şair Vaqif realizmə rəvanlıq, anlışıqlı ifadələr, şuxluq gətirmişdir. Hər nə qədər
şeir olsa da danışıq dilindən çox az seçilən Vaqif poeziyası dilin ən şirin ifadələri ilə bizi tanış
etdi. Gərək gözəlləmələrdəki naz satan gözəllərə edilən “atmaca”lar, gərəksə də, təbiət
təsvirlərindəki diləyatımlı şirin ifadələr Vaqif şeirinin möhürünə çevrildi. 1717-ci ildə Qazaxda
dünyaya göz açan Molla Pənah Vaqif ilk təhsilini də elə orada almış, sonralar mədrəsədə dərs
demişdir. XVIII əsrin ortalarında Gürcüstan sərhəddində baş verən gərginlik sərhədboyu
ərazilərdən bir çox ailələrin evlərini tərk edərək Gəncəyə və Qarabağa köçməsinə səbəb
olmuşdur. Vaqifin ailəsi də öz yurdunu tərk edərək Qarabağa köçməyə məcbur olur. Qarabağın
Tərtərbasan kənd məscidində müəllim işləyən Vaqif kasıbçılıqla yaşayır. Sonralar buradan
Şuşaya köç edən şair burada məktəb açır. Savadlı müəllim, istedadlı şair kimi tanınaraq hər
kəsin rəğbətini qazanmağa müvəffəq olur. Çox keçmir ki, onun şöhrəti Qarabağ xanı
İbrahimxəlil xana da çatır. Və xan onu öz sarayına dəvət edir. Şairin ömrünün sonuna kimi
sarayda yaşaması hər kəsə məlumdur. O, sarayda əvvəlcə eşikağası, daha sonra isə baş vəzir
kimi fəaliyyət göstərmişdir. Həm heca, həm də əruz vəznində əvəzolunmaz sənət nümunələri
yaradan şairin, həmçinin, aşıq poeziyası nümunələri yaratdığını da qeyd etməliyik. Şairin
“Badi-səba, bir xəbər ver könlümə”, “Namə gedər olsan yarın kuyinə”, “Bayram oldu”,
“Gözlərin cəlladdır, baxışın yağı”, “Durnalar”, “Heyran olmuşam” və s. şeirləri onun
yaradıcılığında xüsusi yer tutur.
Vaqif qoşmalarında gözəlin xarici görünüşü ilə yanaşı, onun daxili keyfiyyətlərinə də
qiymət verdiyini vurğulayır. O, qadınları incəlik, zərifliklə bərabər elmli, mərifətli, abırlı
görmək istəyir:
Özgə ilə hərgiz olmaya işi,
Qafiyə qəzəldən həm çıxa başı,
Bulaqtək qaynaya həm gözü, qaşı
Artıq ola həm kamalı gözəlin.1
Qoşma, təcnis, qəzəl, müxəmməs, müstəzad, müəşşər şairin ən çox istifadə etdiyi şeir
növləridir. Millilik, xəlqilik, nikbinlik və realizmin vəhdət təşkil etdiyi Vaqif yaradıcılığının
unudulmaz nümunələrinə “Bax” qəzəlini, “Görmədim” müxəmməsini, “Hayıf ki, yoxdur”
qoşmasını misal göstərə bilərik. Gözəllərin ən xırda elementlərinə qədər təsvir edildiyi
qoşmalarına isə “Pəri”, “Zeynəb”, “Şamama”, “Fatimə”, “Yetər” misal ola bilər.
Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə yanaşı, anadilli şeirə gətirdiyi dil şirinliyi ilə
ədəbiyyatımıza damğasını vuran şair Molla Pənah Vaqif yaradıcılığının müəyyən hissəsini
Qarabağ xanlığının mərkəzi olan Şuşada davam etdirmiş, bu yerlərin gözəlliyinin təsirilə

1
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əvəzolunmaz sənət nümunələri yaratmışdır. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında Vaqifin
xidmətləri böyükdür. O, heca vəznində yazdığı şeirlərdə xalq dilindən sənətkarlıqla istifadə
edərək onu ədəbi-bədii dil səviyyəsinə qaldırmışdır. Doğma dili ilə yanaşı, ərəb-fars dillərində
də şeir nümunələri yaradan şairin iki qızı və bir oğlu da şeir, sənətlə məşğul olmuşlar.
Təsadüfi deyil ki, ədəbiyyatımızın göz bəbəyi olan Vaqifin 1982-ci ildə Şuşada yerləşən
muzey-məqbərə kompleksinin açılışı olmuşdur. Kompleks Şuşa şəhərinin ən səfalı yeri olan
Cıdır düzünə yaxın bir ərazidə-dahi şairin məzarı üzərində inşa edilmişdir. Burada M.P.Vaqifin
Şuşa həyatını əks etdirən dövrlərə aid olan 80-ə yaxın eksponat da nümayiş etdirilirdi. 1992-ci
ilin may ayında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa şəhərinin işğalı zamanı
kompleksin binası və burada nümayiş etdirilən onlarla eksponat məhv edilmiş, bəzi eksponatlar
isə Ermənistana aparılmışdır. Tarix boyu ölkəmizin ədəbiyyatından, mədəniyyətindən əl
çəkməyən mənfur düşmən təəssüf ki, bu namərdliyə də imza atmışdır. Məhz buna görə də
UNESCO və TÜRKSOY tərəfindən XVIII əsr klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli şairi
M.P.Vaqifin anadan olmasının 300 illiyi münasibətilə 2017-ci il “Molla Pənah Vaqif ili” elan
olunmuşdur. Zəngin ədəbiyyat tariximizdə müstəsna xidmətləri olmuş bu qüdrətli söz ustadının
geniş oxucu kütləsi tərəfindən sevildiyi hər kəsə məlumdur. əsrlər ötsə də Vaqif poeziyası
Azərbaycan ədəbiyyatına işıq tutmaqda davam edəcək.
Bu dövrün satira ustalarından öndə gələni şübhə yoxdur ki, Baba bəy Şakir və Qasım
bəy Zakir olmuşdur. Qarabağ xanlığının qurucusu Pənah xanın nəslindən olan Baba bəy Şakir
bu dövrdə yaranmış satiranın qüdrətli nümayəndələrindən sayılır. Zakirin müasiri olan B.Şakir
onun həm dostu, həm də qohumu olmuşdur. Şakirin bədii irsindən ancaq altı mənzum parça
günümüzə gəlib çatmışdır ki, bu da EA Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılır.
Satiralarının əsas mövzusunu fitnəkar bəylər, cahil mollalar və rüşvətxor hakimlərin tənqidi
təşkil edir. Qısaca, şair satiralarını çar hökumətinin Azərbaycandakı ədalətsiz, rüşvətxor
hakimləri əleyhinə yazmış və xalq satiriki kimi tanınmışdır.
İlk təhsilini mollaxanada alan Qasım bəy Zakir də məhz bu möhtəşəm diyarın
yetirməsidir. XIX əsrin əvvəllərində yazılı ədəbiyyatda satira bir çox digər şairlərlə yanaşı,
Qasım bəy Zakirin də yaradıcılığında qüvvətli ədəbi cərəyana çevrilir. Mənzum hekayələr,
təmsillər və satiralar müəllifi olan Zakir ərəb-fars dillərini mükəmməl bilmişdir. İlk şeirlərində
Füzulinin təsiri hiss olunsa da, sonrakı yaradıcılığında Vaqif, B.Şakir və A.Canıoğlu
yaradıcılığına yaxınlıq aydın hiss olunur. Həm əruz, həm də heca vəznində gözəl sənət
nümunələri yaradan şair qoşma, gəraylı, təcnis, müxəmməs, müsəddəs, tərcibənd, təmsil,
mənzum hekayə kimi şeir şəkillərinə müraciət etmişdir.
Zakir bədii yaradıcılığında xalq danışıq dilinə müraciət edərək, şeirlərinin dilini
xəlqiləşdirmiş, realizmin inkişafına zəmin yaratmışdır. Sözün qüvvətini artırmaq məqsədilə
mübaliğə və təzadlardan tez-tez istifadə edən şair ona fikrini daha dərindən açmağa kömək
etmişdir. Zakirin məhəbbət mövzusunda yazdığı mənzum hekayələri ədəbiyyatımıza yeni şəkil
gətirmişdir. Məhəbbətə sədaqət, dözümlülük bu hekayələrin əsas məzmununu təşkil edir.
Bununla yanaşı, əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan hekayələri də xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Şairin “Məlikzadə və Şahsənəm”, “Aşiq və məşuq haqqında”, “Əmirzadə, məşuq və
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cavan aşiq”, “Aşiqin təam bişirməyi”, “Zövci-axər”, “Həyasız dərviş”, “Tərlan və elçi”,
“Dəvəsi itən kəs”, “Dərviş ilə qız”, “Əxlaqsız qazı”, “Xalqa vəz deyən, özü fisqü fücurdan
çıxan biəməl alim” kimi mənzum hekayələri vardır. “Xəbər alsan bu vilanın əhvalın”,
“Qurumsaq”, “Var mülki-Qarabağda çox dun köpək oğlu” adlı satiraları zəmanədən şikayət
motivlidir. “Gəlsin”, Durnalar”, “Dost yolunda cəfa çəkdim can üzdüm”, “Gərəkdir”, “Bir bax”
kimi saymaqla bitməyən qoşma və gəraylıları Zakir yaradıcılığının əvəzolunmaz
nümunələridir.
Qarabağda məclislər dövründə yetişən lirik şairlərdən biri də Qasım bəy Zakirin nəvəsi
Abdulla bəy Asidir. Gənc yaşlarından tüfeyli həyat tərzi keçirən şairin “Asi” təxəllüsü qəbul
etməsi təsadüfi deyildir. Dövrünün haqsızlıqlarına üsyan edərək yazdığı şeirlərlə şöhrəti
Qarabağ sərhədlərini aşan şair təxəllüsünü doğrultmağa müvəffəq olmuşdur.
Qarabağ ədəbi mühitində ozan, aşıq sənəti, folklor nümunələri də güclü inkişaf etmişdir.
Ədəbiyyatın bu qolunu təmsil edən saz-söz ustadlarına Sarı Aşıq, Məhəmməd bəy Cavanşir,
Gülablı Qənbər, Cəfərqulu xan Nəva, Ağa Bəyim Ağa, Qasım bəy Zakir aiddir. Azərbaycanın
ilk qadın aşıq-şairi Aşıq Pəri də məhz bu mühitin yetirməsidir. Aşıq məclislərində böyük
hörmətə sahib olan bu xanımı şairlər öz şeirlərində vəsf etmişlər. Gözəl şeirləri və
hazırcavablığı ilə şairlərin diqqətini çəkən Aşıq Pəri tez-tez bu mühitin ədəbi məclislərində
iştirak etmiş, aşıqlarla deyişərək uğur qazanmışdır.
Aşıq yaradıcılığının seçilən nümayəndələrindən biri də Qarabağ əsilzadələrindən olan
Məhəmməd bəy Aşiqdir. Qarabağ mühitinin tanınmış yetirmələrindən olan Məhəmməd bəy
Behbud bəy oğlu Sarıcalı Cavanşir 1800-cü ildə Şuşada anadan olmuşdur. Dövrünün tanınmış
ziyalıları kimi bir neçə dil bilmiş, aşıq poeziyasının qoşma, gəraylı, bayatı, təcnis, tərcibənd
kimi nümunələrini yaratmışdır. Lakin yaradıcılığının əsas hissəsini klassik üslubda yazılmış
şeirləri təşkil edir. Aşığın istər klassik, istərsə də xalq şeiri üslubunda yaratdığı nümunələrdə
təbiilik, səmimilik vardır. Məhəmməd bəy Aşiqin öz dövrünün tanınmış xanım aşığı olan Aşıq
Pəri ilə deyişmələri də olmuşdur. Hətta bunların birində Sarı Aşıq və Yaxşı sevgisinə cinas
bayatı da həsr olunmuşdur:
Qarşıda yaxşı pəri,
Tərlanın yaxşı pəri.
Mən Aşıqdan yaxşıyam,
Yaxşıdan yaxşı Pəri2
Qarabağ ədəbi mühitinin o dövrdə bütün regiona yayılmış xalq ozan və nağılçıları, şair
və aşıqları, musiqi və şeir məclislərində gözəl sənət nümunələri yaradırdı. Yazılı ədəbiyyatda
aşıq şeirinin sürətlə yayılmasının əsas səbəblərindən biri də həmin dövrdə şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunələrinin coşqun inkişafı ilə əlaqədar idi. Bu dövr Qarabağ aşıq ədəbiyyatının qüdrətli
nümayəndələrinə Qasım bəy Zakir, Məhəmməd bəy Aşiq, Aşıq Pəri, Mirzə Həsən Mirzə və
başqaları misal ola bilər. Qeyd etməliyik ki, bu aşıqlar Vaqifin şux yaradıcılığından
2
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ilhamlanaraq yazıb-yaradırdılar. Bu mənada, Kazım ağa Salik, Qasım bəy Zakir, Məhəmməd
bəy Aşiq, Mücrim Kərim Vərdani, Məlikballı Qurban kimi şairlərin məhəbbət və gözəllik
mövzusunda yazdığı qoşmaları ruhən Vaqifin qoşmaları ilə səsləşir. Bu səbəbdən də XIX əsr
Azərbaycan ədəbiyyatında inkişaf edən aşıq şeirini Vaqifin adı ilə bağlayırlar. Lakin qeyd
etmək lazımdır ki, həm Vaqif, həm də onun davamçıları şifahi xalq yaradıcılığından, aşıq
poeziyasından ilhamlanmışlar.
O dövrki aşıq poeziyasının kökündə şifahi aşıq yaradıcılığının güclü təsiri hiss olunurdu.
Aşıq şeiri hər nə qədər xalq dilinə yaxın sözlərlə könlümüzü oxşasa da, burada dilimizin zəngin
ifadələrilə yanaşı, digər dillərdən keçən ifadələri də görmək mümkündür. Lakin bu ifadələr
dilimizə daxil olaraq anlaşıqlı hal alaraq, xalq kütlələrinin başa düşə biləcəyi formaya gəlib
çatmışdır.
XIX əsrdə Qarabağda aşıq yaradıcılığı ilə tanınmış bir çox aşıqlar hələ Vaqif sağ ikən
onun qoşmalarından ilham almışlar. Hətta Q.Zakirin elə qoşmaları var ki, onları Vaqifin
qoşmalarından ayırmaq çətindir. Lakin təəssüflər olsun ki, bu dövr aşıqlarının yaradıcılıqlarının
çox cüzi bir hissəsi günümüzə qədər gəlib çatmış, mühüm bir hissəsi isə itib-batmışdır.
Bu dövrdə Qarabağın yetirməsi olan 2 xanım aşığın da adını çəkmək yerinə düşər.
Bunlardan biri Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı Ağabəyim ağa Ağabacı, digəri isə Aşıq
Pəridir. Mənbələrə əsasən zorla Fətəli şaha ərə verilərək Tehranda qəribçilik həyatı yaşayan
Ağabəyim ağa Ağabacı 50 yaşında İranda vəfat etmişdir. Ağabacı şeirlərində cinas qafiyələrdən
və təkrirdən istifadə etmiş, çoxlu bayatılar müəllifi olmuşdur. Aşağıda qeyd olunmuş
bayatısında aşığın vətən həsrəti çəkdiyi, dpğma Qarabağı bir an belə unutmadığı aydın hiss
olunur:
Mən aşığam qara bağ,
Qara salxım, qara bağ.
Tehran cənnətə dönsə,
Yaddan çıxmaz Qarabağ3
Lakin şaha tabe olmayan Ağabacı onunla yaşamaqdan imtina edərək Qum şəhərinə
köçmüş, orada yaşayıb-yaratmışdır. “Nameyi-həftəgi” qəzetində “Ağabacı” başlığı altında çap
olunmuş məqalədə onun haqqında məlumatlaröz əksini tapmışdır. Aşığın hündürboy, gözəl
qamətli bir qız olması, xeyirxah və nəcib bir insan olması barədə yazılmış, ömrünün sonuna
qədər bakirə qaldığı qeyd olunmuşdur. Zaman-zaman ədəbi məclislərdə iştirak etdiyi, Tehrana
gələrkən özü ilə 200 atlı gətirdiyi, atasının xərci ilə onları öz xidmətində saxladığı kimi faktlar
bu məqalənin ən maraqlı məlumatlarındandır.
Qeyd etdiyimiz kimi Qarabağda tanınmış digər qadın aşıq isə Aşıq Pəridir. Vaxtilə
aşığın bədii irsi toplanmış olsa da sonralar yenə itib-batmış, cüzi bir hissəsi günümüzə gəlib
3
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çatmışdır. Deyişmələrində aşıq öz dövrünün hünərli, mərd qadını kimi çıxış etmiş, yeri gəldikdə
xanı, bəyi tənqid etmişdir. Aşıq Pərinin zəmanədən narazılıq, şikayət və kədər motivli şeirlərilə
yanaşı, təmiz məhəbbətin tərənnüm olunduğu şeirləri də az deyil.
Yazılı ədəbiyyatda aşıq şeirinin yaranma tarixi XVI əsrdən çox əvvələ aid olsa da bu
janr M.V.Vidadinin və M.P.Vaqifin yaradıcılığı dövründə yüksək səviyyəyə çatmışdır.
Vaqifdən sonra XIX əsrdə öz inkişafının pik həddinə çatan aşıq yaradıcılığı bu əsr boyunca
Qazax, Gəncə, Zaqatala, Ağdaş, Şəki, Şamaxı və Bakı qəzalarında, eləcə də Qarabağda geniş
vüsət almışdır. Bu dövrdə Qarabağda yazıb-yaratmış aşıqlardan biri də Aşıq Qurbanidir. Yazılı
ədəbiyyatda aşıq şeirinin klassik nümunələrini yaradan şair-aşıq Qurbani Ş.İ.Xətainin müasiri
olmuşdur.
XIX əsrin ilk rübündə Azərbaycan tarixində baş verən mühüm hadisələrlə yadda
qalmışdır. Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilməsi ilə bütövlükdə Qarabağ
mədəniyyətində olduğu kimi, Qarabağ ədəbiyyatında da milli və realist-dünyəvi motivlər
aparıcı mövqeyə çıxır. Lakin çağdaş olan şairlərin əsərlərində Füzuli ənənələrinin də yeni
səviyyədə davam etdirildiyinin şahidi oluruq ki, bunun da ən böyük nümayəndələrindən biri
Xurşidbanu Natəvandır (1830-1897). Şuşada fəaliyyət göstərən “Məclisi-üns” ədəbi məclisinə
Xurşidbanu Natəvan başçılıq edirdi. Poetik məclislər arasında sıx əlaqə mövcud idi və şairlər
bir-biri ilə yazışırdılar. Bütövlükdə XIX yüzilliyin ədəbiyyatı Qarabağ ədəbi məktəbinin yeni
mərhələyə (XX əsr ədəbiyyatına) keçidi üçün möhkəm zəmin hazırlamışdır.
Ailəsinin yeganə övladı olan, şair-rəssam kimi qəzəlləri adını yaddaşlara qazıyan Xan
qızı Natavan da gözəl diyarımız olan Şuşada yazıb-yaratmışdır. Xeyirxahlığı ilə bütün
Zaqafqaziyada tanınan şairə qəzəlləri ilə ədəbiyyat tariximizin incisinə çevrilmişdir. Həzin
qəzəlləri ilə ədəbiyyat tariximizi bəzəyən Natəvanın yaradıcılığında Füzuli təsiri güclü hiss
edilir. Dərin xəyallar içərisində olan şairə öz şeirlərində fərdi duyğulardan məhəbbətin
tərənnümünə, şəxsi gileydən ictimai şikayətə keçir. Gənc yaşda oğlunu itirən şairə “Ölürəm”,
“Olaydı” rədifli qəzəllərində şəxsi məyusluğunu ifadə etməyə çalışaraq, dünyanın mənasız
olduğunu deyir.
Nə sərv qəddin olaydı, nə həsrətinlə gözüm kur,
Nə rüzgari-fəraqində qamətim xəm olaydı!4
“Olaydı” rədifli qəzəlindən götürülmüş bu nümunədə oğlunun yoxluğundan fəryad edən
ananın ürək parçalayan duyğuları öz əksini tapmışdır.
Şairliklə yanaşı, öz dövrünün realist rəssamlarından olan xan qızı lalə, qərənfil kimi
müxtəlif güllərin, Şuşaya aid mənzərələrin, Şeyx Şamil sarayının şəkillərini çəkmişdir. Bu
rəsmlər ona məxsus albomda indiyədək qorunub saxlanılır.
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təkcə Şuşada onlarla şair, yazıçı, filosof, tarixçi
fəaliyyət göstərmişdir. Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Adıgözəl bəy, Mir Möhsün Xəzani, Firudin
4

Xurşidbanu Natəvan. Əsərləri, Lider nəşriyyatı, Bakı, 2004
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bəy Köçərli, Həsənəli xan Qarabağlı bu dövrdə yaşayıb-yaradanlar arasındadır. Məşhur şair,
rəssam, nəqqaş Mir Möhsün Nəvvab da Qarabağın dilbər guşəsi olan Şuşanın yetirməsi idi.
Onun tərtib etdiyi “Tərkireyi-Nəvvab”da 100 şairimizin adı çəkilir. Qarabağ övladı kimi
dünyaya göz açan bu sənət xadimləri sonradan Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının
ədəbi fikir korifeylərinə çevrildilər və bütün türk xalqının övladları kimi dəyərləndirildilər.
Həmvətənlərimiz bu cənnət məkanın sehrli gözəlliyindən zövq alıb qürur duymuşsa da,
mənfur və xəyanətkar qonşularımız illər boyu ona acgözlük və qəsbkarlıqla yanaşmış, cənnət
diyarımızı talamağa çalışmışlar. Təəssüf ki, bu dahilər diyarı zaman-zaman yadelli işğalçıların
təzyiqinə tuş gəlmiş, parçalanmış, bölünmüş, talan edilmişdir. Əsrlərlə davam edən bu
çarpışmalar göz bəbəyimiz Qarabağımızı illərlə bizdən ayrı salmış, lakin vətənin igid oğulları
bu ədalət müharibəsindən alnıaçıq, üzüağ çıxmışdır. İllər ötsə də ayrılıq bizi Qarabağımızdan
uzaqlaşdıra bilməmişdir.
Vaxtilə Qarabağın Azərbaycan türklərinə məxsus olan yer-yurd adları erməniləşdirilsə
də, onun dünya əhəmiyyətli mədəni irsi məhv edilsə də işğaldan azad olunduqdan sonra
torpaqlarımıza milli adların verilməsi və Cənab Prezidentimizin təşəbbüsü ilə yenidənqurma
işlərinin aparılması Qarabağın əvvəlki füsunkar gözəlliyini bərpa etməsi üçün zəmin yaradacaq.
Türk dövlətçilik ənənələrinə sadiq olan qardaş Türkiyə Qarabağ həqiqətlərinin dünya
mediasına çatdırılmasında da bizə dayaq olduğunu, heç bir dövlətdən, siyasi qurumdan
çəkinmədən bizim yanımızda olduğunu real şəkildə dəfələrlə etdi. Aylarla televiziya kanalları
vasitəsilə ölkəmizdə baş verən hadisələrin yayımlanması buna əyani sübutdur. Türkiyə mediası
Azərbaycana dəstək olduğunu Sonuna qədər Azərbaycan türklərinin yanında olan qardaş
Türkiyə Qarabağ müharibəsi zamanı qorxmadan, çəkinmədən bizimlə çiyin-çiyinə vuruşmağa
hazır olduğunu, gərəkdiyi zaman hər bir qüvvəsi ilə bizə yardım etməyə hazır olduğunu
dəfələrlə bəyan etmişdir.
Qürur duyaraq deyə bilərik ki, uğrunda minlərlə şəhid verdiyimiz cənnət Qarabağ artıq
düşmən tapdağından azaddır. Bu qələbəyə çatmaqda bizə öncə Allah, sonra isə vətənin mərd
oğlu Cənab Prezidentimiz başda olmaqla, igid oğullarımız kömək etmişdir. Təbii ki, biz tarix
boyu olduğu kimi yenə də döyüş meydanında tək deyildik. Bizə mənəvi dəstək olan qardaş
Türkiyə yenə də bizimlə birlikdə idi. Həm mənəvi dəstəyi, həm hərbi qüvvələri ilə yanımızda
hazır dayanması, çaldığımız hər qələbə sevincində bizimlə birgə sevinc göz yaşı tökərək,
içdənliyi və qardaşlığı nümayiş etdirməsi bizi bir daha ayrılmaz parça etdi qardaş Türkiyəyə.
Aylarla dünyanı ağuşuna alaraq hər kəsə meydan oxuyan məlum xəstəliklə mübarizə
apardığımız bir dövrdə Azərbaycan əsgərinin qələbəsi bizə əsl bayram sevinci yaşatdı.
İllərlə ürəyimiz yandı, ciyərimiz qovruldu. Sonunda zəfər türkün oldu. Qarabağın azad
olması ilə qəlbimizin yanğısına su səpildi. Ümid edirik ki, torpaq uğrunda canından keçən
şəhidlərimiz də yerində rahat uyuyur. Bu gün dövlətimizin şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə
iştirakçılarına etdiyi yardımı və dəstəyi onlar da görür. İllər ötsə də, qəlbimizin yarası qabıq
bağlasa da şəhidlərimizi heç vaxt unutmayacağıq.
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MUĞAN BÖLGƏSİNDƏ NOVRUZ BAYRAMI
NOVRUZ HOLIDAY IN MUGAN REGION
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ÖZƏT
Tarixən hər bir xalqın, millətin həyatında bayramların önəmli yeri olmuşdur. İstənilən
millətin varlığını, qədimliyini təsdiqləyən mühüm xüsusiyyətlərdən biri həmin xalqın
etnoqrafiyası, folklor xəzinəsi, milli mədəniyyətidir. Milli mədəniyyət deyərkən xalqın adət və
ənənələri, qədim inanclar sistemi, mövsüm və məişət mərasimləri, o cümlədən milli və dini
bayramları nəzərdə tutulur. Milli bayramlar hər millətin sahib olduğu milli-mənəvi dəyərləri
nümayiş etdirir. Bayramlar insanları birliyə və bərabərliyə səsləyir. Bayram ərəfəsində
kəndlərdə və şəhərlərdə bayram şənlikləri təşkil edilir, qohumlar, qonşular, dostlar ziyarət
olunur, bayram şirniləri bişirilir, bayram süfrələri açılır, küsülülər barışır, dünyasını
dəyişənlərin xatirəsi anılır, adlarına süfrə açılır, məzarları üstünə gedilir, dualar oxunur. Bu
mənada Novruz bayramı xalqımız üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli dəyərlərimizin
qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından Novruz bayramı əvəzsizdir. Bu bayram
təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox Şərq ölkələrində qeyd edilir. Hər bir ölkədə müxtəlif adlarla
qeyd edilməsinə baxmayaraq bayramın mahiyyəti təxminən eynidir. Şərq təqviminə əsasən yeni
ilin, yeni günün başlanğıcını qeyd etmək. Bu, 20-21 mart tarixinə təsadüf edir. Novruz sözünün
mənası da dilimizdə yeni gün deməkdir. Ölkəmizin bütün bölgələrində Novruz bayramı böyük
təntənə ilə qeyd edilir. Bayramdan əvvəlki 4 çərşənbə axşamı – ilaxır çərşənbələr də hər biri
xüsusi adlarla (su, od, yel, torpaq) və nəhayət, 20-21 mart tarixində isə Novruz bayramı qeyd
edilir. Ölkə ərazisində bayramın təntənəsi hər yerdə hiss olunur. Bayram günlərində
ümumilikdə götürsək, eyni adət və ənənələr icra edilsə də, hər bölgənin özünəməxsus spesifik
adətləri hiss edilir. Bu mənada Muğan bölgəsi də özünəməxsusluğu ilə diqqəti çəkir.
Yazıda Muğan bölgəsinə məxsus Növruz adətlərindən bəhs edilir, yeri gəldikcə digər
bölgələrin bayram adətləri ilə buranın adətləri arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər müqayisə
edilir.
Açar sözlər: Novruz, adət, ənənə, region folklore, etnoqrafiya
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ABSTRACT
Historically, holidays have played an important role in the life of every nation. One of
the important features confirming the existence and antiquity of any nation is the ethnography,
folklore treasure and national culture of that nation. National culture means the people's
seasonal and domestic ceremonies, including national and religious holidays. National holidays
express the national and moral values of each nation. Holidays bring unity and equality to
people. On the eve of the holiday, holiday festivities are organized in villages and cities,
relatives, neighbors, friends are visited, holiday sweets are cooked, holiday tables are opened,
mourners are reconciled, the memory of the deceased is commemorated, their graves are visited
and prayers are said. In this sense, the holiday of Novruz is important for our people. Novruz
holiday is invaluable in terms of preserving our national values and passing them on to future
generations. This holiday is celebrated not only in Azerbaijan, but in many Eastern countries.
Although celebrated in different countries under different names, the essence of the holiday is
almost the same. According to the Eastern calendar, this holiday means the beginning of a new
year, a new day. This happens on March 20-21. The word Novruz also means a new day in our
language. Novruz holiday is celebrated with great solemnity in all regions of our country. The
4 Charshanba akshami (Tuesday) before the holiday - the last Charshanba akshami are
celebrated with special names each (water, fire, wind, earth) and finally, on March 20-21,
Novruz holiday. The solemnity of the holiday is felt everywhere in the country. Although the
same customs and traditions are performed throughout the country during the holidays, each
region has its own customs. In this sense, the Mugan region is also noteworthy for its
uniqueness.
The article discusses the Novruz customs of the Mugan region, compares the similarities
and differences between the holiday customs of other regions and the customs of this place.
Keywords: Novruz, customs, traditions, regional folklore, ethnography
Tarixən hər bir xalqın, millətin həyatında bayramların önəmli yeri olmuşdur. İstənilən
millətin varlığını, qədimliyini təsdiqləyən mühüm xüsusiyyətlərdən biri həmin xalqın
etnoqrafiyası, folklor xəzinəsi, milli mədəniyyətidir. Milli mədəniyyət deyərkən xalqın adət və
ənənələri, qədim inanclar sistemi, mövsüm və məişət mərasimləri, o cümlədən milli və dini
bayramları nəzərdə tutulur. Milli bayramlar hər millətin sahib olduğu milli-mənəvi dəyərləri
nümayiş etdirir. Bayramlar insanları birliyə və bərabərliyə səsləyir. Bu mənada Novruz bayramı
min illərə dayanan tarixə malik olmaqla mədəniyyətimizin formalaşmasında mühüm rol
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oynamış, insanları birliyə, bərabərliyə, mərhəmətli olmağa, qazanılan nemətin bərabər
bölünməsinə səsləmiş, adət və ənənə şəklində qan və gen yaddaşımıza hopmuşdur.
Novruz bayramının tarixi köklərinə baxsaq, təkcə Azərbaycanda deyil, bir çox Şərq
ölkələrində qeyd edildiyini görürük. Şərq təqviminə əsasən yeni ilin, yeni günün başlanğıcı 2021 mart tarixinə təsadüf edir. Müxtəlif adlarla adlandırılmasına rəğmən məzmun və mahiyyəti
baxımından Novruz eyni məna kəsb edir: yeni ilin, yeni günün gəlişini qeyd etmək. “Bahar
bayramı”, “Baba Marta”, “Baş-ay”, “Baş bahar”, “Cılgayak//Yılbaşı”, “Ergenekon”, “Mart
dokuzu”, “Novruz bayramı”, “Nevruz bayramı”, “Sultan Nevruz”, “Ulustın ulu küni//Ulus
küni”, “İlk yaz bayramı//Kurtuluş”, “Erkin kün//Kurtuluş küni” və s. (Bayram Durbilmez).
Fərqli şəkillərdə adlandırılsa da, Novruz bayramının mahiyyəti eyni olmuş, adı bəzi deyiliş və
fərqlərlə bir çox türk xalqlarının dillərində işlənməkdədir. Azərbaycan türkcəsində Novruz,
qırğız türkcəsində Nooruz, Özbəkistan türkcəsində Növroz, başqırd türkcəsində Nevruz, tatar
türkcəsində Navruz, uyğur türkcəsində Noruz, çuvaş türkcəsində Naurus, Krım türkcəsində
Nevrez, Qərbi Trakya türkcəsində Mevris, qaqauz türkcəsində Baba Marta-Kürkülü Marta və
s. (Ağaverdi Xəlil: 7).
Azərbaycanda Novruz bayramı ərəfəsində kənd və şəhərlərdə böyük bayram şənlikləri
təşkil edilir, qohumlar, qonşular, dostlar ziyarət olunur, bayram şirniləri bişirilir, bayram
süfrələri açılır, küsülülər barışır, dünyasını dəyişənlərin xatirəsi anılır, adlarına süfrə açılır,
məzarları üstünə gedilir, dualar oxunur. Bu mənada Novruz bayramı xalqımız üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Milli dəyərlərimizin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi
baxımından Novruz bayramı əvəzsizdir. Ölkəmizin bütün bölgələrində Novruz bayramı böyük
təntənə ilə qeyd edilir. Bayrama hazırlıq ilin son 4 çərşənbə axşamları – ilaxır çərşənbələr qeyd
edilməklə başlayır. İlaxır çərşənbələrin hər biri xüsusi adlarla (su, od, yel, torpaq) tanınır, hər
çərşənbə axşamının özünəxas adət və deyimləri var. Nəhayət, 20-21 mart tarixində Novruz
bayramı qeyd edilir. Ölkə ərazisində bayramın təntənəsi hər yerdə hiss olunur. Bayram
günlərində ümumilikdə götürsək, eyni adət və ənənələr icra edilsə də, hər bölgənin
özünəməxsus spesifik adətləri hiss edilir. Bu mənada Muğan bölgəsi də özünəməxsusluğu ilə
diqqəti çəkir.
Muğan bölgəsi Azərbaycanın bir parçası olmaqla bayrama aid bütün adət-ənənələri
özündə əks etdirir. Evin, bağ-bağatın, həyət-bacanın təmizlənməsi, evlərin, hasarların, ağacların
gövdəsinin ağardılması bayrama hazırlıqdan xəbər verir. Axır çərşənbə günündə sübh tezdən
axar suyun üstünə gedib, su götürürlər, gətirib həyət-bacaya, ev-eşiyə həmin sudan səpirlər. Bu
su vasitəsilə arınıb-təmizləndiklərini düşünürlər. Qız-gəlinlər səməni göyərdir, bayram şirniləri
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hazırlayır, axır çərşənbədə qızlar ənənəyə uyğun fal açdırır, vəsfi-hallar söyləyir, qapı pusur, öz
gələcək bəxt və taleləri ilə bağlı öncədən məlumat öyrənmək istəyirlər. Bölgənin yeniyetmə
oğlanları yumurta döyüşdürür, kəndin azca hündür təpəlik yerlərində yığışaraq öz aralarında
yumurta dığırlatma oyunu keçirirlər. Növbə ilə uşaqlardan biri yumurtanı dığırladır, digəri isə
onun yumurtasını hədəf seçir. Rəqibin dığırlatdığı yumurtanı nişan alaraq dığırlatmalı və ya
ona toxunmalısan. Kim rəqibin yumurtasını daha çox nişan alırsa, o oyunu qazanmış sayılır
(Namiq Hacıheydərli : 148). Axır çərşənbədə və Novruz bayramı günlərində süfrələr açılır,
bayram xörəkləri bişirilir, uşaqlar axşam düşən kimi qapılara qurşaq atır, ev sahibləri onlara
bayram payı verirlər. Qurşaqatdı adətini icra edən uşaqlar, yeniyetmələr, adətən, dəstə-dəstə
toplanıb gedirlər. Bayram payını toplayıb öz aralarında bölüşdürəndən sonra qaladıqları bayram
tonqallarının üzərindən atlanırlar, əvvəlcədən hazırladıqları məşələ bənzəyən lopaları
üzüyuxarı havaya atırlar. Tədqiqatçı X.Məmmədovanın verdiyi məlumata görə, Qubanın bəzi
kəndlərində tonqal əvəzinə qeyil yandırılır. Evdəki adamların sayı qədər qeyilləri (zoğal və ya
alma ağacından kəsilmiş çubuqlara qeyil deyirlər) torpağa basdırır, uclarına əski-üskü sarıyaraq
yandırırlar. Qubada qeyil deyilən bu təntənəli görüntü Muğan ərazisində məşəli xatırladan
lopaların alovlandırılması məsələsi ilə oxşarlıq təşkil edir. Fərq budur ki, qeyillər torpağa
basdırılıb yandırılır, lopalar isə yandırıldıqdan sonra üzüyuxarı – səmaya atılır.
Novruz bayramında ən vacib adətlərdən biri olan tonqal qalamaq adəti, tonqalın
üzərindən atılaraq “Ağırlığımı yer götürsün, göy götürsün, ruzumu Allah yetirsin” deməklə
köhnə ilin qayğılarından, xəstəliklərdən, ağrı-acılardan, dərd-bəladan qurtulmağa işarə edilir.
Bayram günlərində müxtəlif quru meyvələrin, yer-yemişin yığıldığı xonçalar evləri bəzəyir,
xonçalarda səməni qoyulur, ev adamlarının sayına uyğun şam yandırılır. Bütün bu adətləri
ölkənin digər bölgələrində də görmək mümkündür.
Bayram ərəfəsində bölgədə göyərdilmiş səmənidən halva bişirmək adətinin tarixi çox
uzaq keçmişə bağlıdır. Səməni halvasının bişirilmə qaydası belədir : buğda arıtlanır, üç gün
islaqda qoyulur, sonra torbaya tökülərək üç gün saxlanılır. Cücərmiş buğdanı təmiz taxtanın
üzərində sərib göyərdirlər. Təxminən 7-8 sm uzunluğunda olduqdan sonra onu doğrayır, iri mis
teştin içərisində çəngələyib daşla əzir, təmiz su ilə yuyub cunadan süzürlər. Bu proses 3 dəfə
təkrarlanır. Sonra süzgəcdən keçirilmiş səməni suyuna un qatıb horra kimi qarışdırır, ərsinlə
çevirərək qatılaşana qədər bişirirlər. Səməni halvasına bəzi yerlərdə İsfahan halvası da deyirlər.
Belə inam var ki, Səməni halvasını bişirən adam təmiz ürəkli, saf niyyətli olmalıdır, yoxsa halva
hər adamın əlində hasil olmur. Səməni halvasını bişirən adam, adətən, niyyət edir. Ürəyindəki
arzunun gerçəkləşməsini halvanın alınıb-alınmayacağı ilə əlaqələndirirlər. Qeyd edək ki, son
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zamanlar Səməni halvası bu bölgənin Novruz süfrələrində nadir hallarda görünür (Aynurə
Sadıqqızı : 110).
Bayram günlərində Kosa ilə Keçəlin çıxardığı hoqqalar, bir-birindən maraqlı tamaşalar
insanları əyləndirir. Muğan bölgəsində Novruz günlərində Kosa və Keçəlin oyunlarında,
adətən, gənc qızlar oğlan paltarları geyinər, özlərinə saqqal-bığ qoyar, oğlanlar isə yaşlı
nənələrinin pal-paltarlarından geyinib başlarını bağlayırmışlar. Bununla da qiyafələrini dəyişən
gənclər özlərini tanınmaz hala salar, insanları güldürür, əyləndirirmişlər. Novruz bayramının
ən vacib ənənələrindən biri küsülülərin barışmasıdır. S.Rzasoyun fikirlərinə görə, “Novruz
bayramının sosial-psixoloji mahiyyəti onu təşkil edən bütün ünsürlərin sosial-psixoloji
harmoniyanın reallaşma hadisəsidir. Bayramda təbiət, cəmiyyət və zaman arasında qlobal
harmoniyanın yaranması əsas şərtdir. Bir-biri ilə küsülülükdə, ziddiyyətdə, konfliktdə olan
insan və etnik vahidlər hökmən barışmalı, sülh yaranmalıdır. İl ərzində cəmiyyətin sosial
strukturunda yaranmış bütün disharmoniya Novruz bayramında aradan qaldırılaraq sakral
sosial-psixoloji harmoniya ilə əvəz edilir. Bu baxımdan, Novruz bayramının sosial-psixoloji
əsasında hər cür ziddiyyətləri, konfliktləri aradan qaldıran sülh ideyası durur” (Seyfəddin
Rzasoy)
Bayramda hər kəs ailənin və ya nəsilin böyüklərinin evinə gedib onların bayramını
təbrik etməli, qohumlarla, qonşularla bayramlaşmalıdır. Nişanlı qızlara mütləq bayram
xonçaları aparılmalıdır. Muğan ərazisindən toplanılan bir mahnıda bayramlaşma adətinin izləri
görünür:
A şanı, şanı, dağlar aşanı,
Yar bizə gələcək bayramlaşanı.
Bir öy tikdirmişəm tamam ağuşkə,
Bir oğlan istərəm bığı bənövşə.
A şanı, şanı, dağlar aşanı,
Yar bizə gələcək bayramlaşanı…
Bir öy tikdirmişəm tamam buxarı,
Bir oğlan istərəm bığı yuxarı.
A şanı, şanı, dağlar aşanı,
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Yar bizə gələcək bayramlaşanı…
Yazıda Muğan bölgəsinə məxsus Növruz adətlərindən bəhs etməyə çalışdıq. Bu il
ölkəmizə gələn Novruz bayramı özünəməxsusluğu ilə əvvəlki illərdən fərqlənir. Bu il biz igid
oğullarımızın, qəhrəman Azərbaycan əsgərinin sayəsində qələbə və zəfər qoxulu bir bayram
qarşılayırıq. Builki bayramımızı doğma torpağımız Qarabağla qarşılayırıq. Bu Novruzu hər
qarışına qəhrəman oğullarımızın qanı axmış Qarabağ torpaqlarının 28 illik həsrətdən sonra azad
edildiyi ilk bayram kimi qeyd edirik. Bir gözümüz gülürsə də, bir gözümüz ağlayır. Savaşda
itirdiyimiz mərd oğulların – Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik, onların ölməz ruhunun bu
bayramda şad olmasını istəyirik. Həmin qəhrəmanların bu bayramı bizlərlə qarşılaya
bilməməsindən üzülürük. Lakin ürəyimizdə bir təsəlli var, şairin sözlərilə ifadə etsək:
Hər kəs öləcəkdir, ölüm bir haqdır!
Vətənçün ölənlər yaşayacaqdır!
Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin sağlamlığı, igidlərimizin qəhrəmanlığı bahasına
yenidən bütövləşən yurdumuzda hər kəsin bayramı mübarək olsun! Bayramınız mübarək, əziz
Şəhid anaları! Bayramınız mübarək, əziz xalqımız! Bütün Şərq dünyasının bayramı mübarək
olsun!
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XX ƏSRDƏ TÜRKOLOJİ TƏDQİQATLAR VƏ TƏSNİFATLAŞDIRMA
TURKOLOGICAL RESEARCH AND CLASSIFICATION IN THE XX CENTURY
ТУРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ В ХХ ВЕКЕ
AYTAC MEHMAN qızı RÜSTƏMLİ
Azərbaycan Dillər Universiteti

XÜLASƏ
Məqalə ötən əsrin türkolji tədqiqatlarına həsr edilmişdir. Məqalədə XX əsrin 70-ci
illərində keçmiş Sovet İttifaqında aparılan elmi-türkoloji araşdırmalar, onun təsnifləşdirilməsi
problemləri araşdırılır. Burada əsas məsələ Türk dil ailəsinin dialektoloji və ləhcə
xüsusiyyətlərinin araşdırılması, onların təsnifləşdirilməsi irəli gələn problemlərdəndir. İstər
keçmiş ittifaq, istərsə də Avropada aparılan tədqiqatlar müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir.
Tatar türkoloqu Gabdulxay Axatovvun təsnifat sistemilə bərabər, Qustav Ramsted, Gerhard
Dörefer, Halil İnancık kimi dünya şöhrətli türkoloqların tədqiqatları elmi şəkildə analiz
edilmişdir. Məqalənin məzmununa xələl gətirməyəcək şəkildə təsnifat sxemləri verilmiş, Türk
dil ailəsinə mənsub olan xalqların yaşadığı coğrafiyaya uyğun dilləri qruplaşdırılmışdır.
Açar sözlər: müqayisəli və tarixi-müqayisəli dilçilik, Orxon-Yenisey abidələri,
türkoloji tədqiqatlar, dillərin dialektoloji və ləhcə xüsusiyyətləri, türk dillərində təsnifat.

SUMMARY
The article is devoted to the Turkic studies of the last century. The article examines the
scientific and turkological research conducted in the former Soviet Union in the 70s of the XX
century, the problems of its classification. The main issue here is the study of dialectological
and dialectal features of the Turkish language family, their classification. Studies in both the
former Soviet Union and Europe have been compared. Along with the classification system of
the Tatar Turkologist Gabdulkhay Akhatov, the researches of world-famous Turkologists such
as Gustav Ramsted, Gerhard Dörefer, Halil Inancık were scientifically analyzed. Classification
schemes are given in a way that does not affect the content of the article, and the languages of
the peoples belonging to the Turkish language family are grouped according to their geography.
Keywords: comparative and historical-comparative linguistics, Orkhon-Yenisei
monuments, turkological researches, dialectological and dialectal features of languages,
classification in Turkic languages
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена тюркологическим исследованиям прошлого века. В статье
рассматриваются научные и тюркологические исследования, проведенные на
постсоветском пространстве в 70-е годы ХХ века, проблемы их классификации. Главный
вопрос здесь - изучение диалектологических и диалектных особенностей турецкой
языковой семьи, их классификация. Сравнивались исследования как в бывшем
Советском Союзе, так и в Европе. Наряду с классификационной системой татарского
тюрколога Габдулхая Ахатова, были научно проанализированы исследования всемирно
известных тюркологов, таких как Густав Рамстед, Герхард Дерефер, Халил Инанчык.
Классификационные схемы даны без ущерба для содержания статьи, а языки народов,
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принадлежащих к турецкой языковой семье, сгруппированы в соответствии с их
географическим положением.
Ключевые слова: сравнительное и историко-сравнительное языкознание,
орхоно-енисейские памятники, тюркологические исследования, диалектологические и
диалектные особенности языков, классификация тюркских языков
Müqayisəli və tarixi-müqayisəli dilçilik kontekstində, XX əsrin 70-ci illər Sovet dövrü
türkoloji tədqiqatları sahəsində diqqət çəkən əsas yöntəmlərdən biri, dillərin dialektoloji və
ləhcə xüsusiyyətlərinin araşdırılması ilə bağlı olmuşdur.
Əsrin əvvəllərindən etibarən, mətn linqvistikası üzərində çoxsaylı tədqiqatların
aparılması istər Orxon-Yenisey abidələrinin, istərsə də Osmanlı imperiyası dönəmindən qalmış
yazıların öyrənilməsi baxımından yararlı olsa da, ilk Türkoloji qurultayın keçirilməsi ilə
daha yeni və hərtərəfli yöntəmlərlə nəinki dillərin filoloji və qrammatik meyarlarını, həmçinin
bu dillərin interospektivel özəlliklərini də öyrənməyə imkan yaratmışdır. Tatar əsilli türkoloq
Gabdulxay Axatov tatar dilinin dialekt və ləhcələrinin hərtərəfli öyrənilməsinə və digər
dillərlə müqayisədə, fin-uqor, hind-avropa dillərinə də xüsusilə töhvələr vermişdir. Keçən
əsrin türkoloji araşdırmaları aspektindən yanaşan G.Axatov dialektoloji təsnifatında tatar
dilinin Mişar ləhcəsini 3 qrupa ayırmışdır : (1.77)

Bu təsnifat çərçivəsində, prof. G.Axatov tatar dilinin dialektoloji təsnifatını işləmiş,
Sovet dövründə tatar dialektologiyası sahəsində ilk fundamental dərslik olan “Tatar
dialektologiyası”nı (1984) təqdim etmişdir. (2.65).
XX əsrin birinci ortalarından başlayaraq, istər Sovet dövrü, istərsə də digər dünya
ölkələrində türk dillərinin resroktoloji və interospektivel aspektdə yanaşılaraq araşdırılması bu
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dillərin keçmişdən gələn milli adətləri və həmin adətlərin qohum olan və ya qohum olmayan
dillərlə tipoloji-coğrafi əlaqələrinin daha sürətli inkişafına zəmin yaratmışdır. Qustav
Ramstedt 1930-1940-cı illərdən başlayaraq kalmık (kalmuk) dilləri və onların ləhcələri
sahəsində çoxsaylı araşdırmalar aparmış, bu tədqiqatlarının nəticəsi olaraq da kalmık dillərini
əhatə edən lüğət müəllifi də olmuşdur. (5.100)
Türk dillərinin ləhcə və leksikoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi frazeloji tədqiqatların
formalaşması və inkişafı kontekstindəki araşdırmalar dövrün müqayisəli-tarixi dilçiliyində
linqvistik meyarları genişləndirmişdir. G.Axatov Orxon-Yenisey abidələrinin dilini Sibir
xalqlarının dili ilə leksik və qrammatik ortaqlıq baxımından hərtərəfli və tam şəkildə araşdıran
ilk insan olmuş, müstəqil uzunmüddətli elmi tədqiqatları türk dillərinin dialektoloji və ümumi
problemlərinə yönəlmişdir.
Sovet dövrü dilçiliyində keçən əsrin ikinci yarısı üçün türkoloji tədqiqatların ən aktual
məsələlərindən biri dialektoloji araşdırmaların dilçilik coğrafiyası metodu ilə istifadəsi
müqayisəli-tarixi türkologiyada özünə xüsusi yer tapmış, alman türkoloqu Gerhard Dörfer
araşdırmalarında türk, monqol və tunqus dillərinin müqayisəli təsnifatını vermişdir.
Tunqusoloji tədqiqatları araşdırdığı illərdən etibarən (1960-70-ci illər) “Şimali Asiya
mədəniyyət tarixi (“Nordasiatische Kulturgeschichte”) layihəsinə başçılıq etmiş Dörfer bu
layihədə tunqus dillərinin təsnifatı üzərində işləyir, tunqus dil ailəsində Ərman, Kili və KürUrmiyanın mövqeyi ilə əlaqədar olan problemləri həll etmişdir. (4.12)
Dörfer dialektoloji tədqiqatçılarını da davam etdirərək Tunqus ailəsinə aid olan Even
dilinin Bizarsen ləhcəsini izah etməklə, bu yoldakı ilk uğurlu addımlarını atmış, türk dilləri ilə
əlaqəli bir sıra əsərləri təqdim etmişdir.
XX əsrin ilk illərindən etibarən müqayisəli dilçilikdə tədqiqat sahəsi genişlənməkdə olan
dillərin dialektoloji və ləhcə xüsusiyyətlərinın araşdırılması məsələsinə əsrin ortalarında
monqol dillərinin inkişafında böyük rol oynamış altayşünas Q.Ramstedt tərəfindən
toxunulmuş, qohum olan və qohum olmayan dillər arasındakı bənzərlikləri mifoloji aspektə
tədqiqi də beləcə, böyük maraq obyektinə çevrilmişdir. Məşhur türkoloqun Koreya dilini altay
dilləri ilə əlaqələndirməsi dövrün əsrin ilk yarısı üçün böyük bir mənbə rolunu oynamışdır.
Ramstedt Ural -Altay dillərinin genetik qohumluğu ideyasına qarşı çıxmış, Koreyalıları və
Yaponları Altay dil qrupuna daxil etmişdir.
Altay dillərinin fonetik və formal oxşarlıqları haqqında ətraflı məlumat onun Koreya
dilinin etimoloji tədqiqatlarında verilmişdir. Türkoloqun Monqol və Türk dilləri üzərində
apardığı morfoloji araşdırmalar (“Monqol və Türk dillərində fel əmələ gəlməsi”, “Altay
dillərindəki say” və s. ) sonrakı illərdə Dörfer və başqa türkoloqlar üçün mənbə rolunu
oynamışdır. (6.35-36; 7.76)
Dörferin 1960-cı illərdəki dialektoloji uğurlarını davam etdirən G.Axatovun bu yöndə
olan araşdırmaları XX əsrin ikinci yarısında tarixi-müqayisəli dilçiliyin inkişafında böyük rol
oynamışdır. Türkologiyaya istər tarixi-müqayisəli, istərsə də müqayisəli-tarixi dilçilik
prizmasından yanaşılması yeni yöntəm və metodların istifadəsini əlçatan etmişdir. Prototürk
dövrünün tarixi inkişafı kontekstində dil xüsusiyyətləri və onların ortaq təhlilində
optimallaşdırılmış linqvistik tədqiqat metodlarından istifadə keçən əsrin əvvəl və ortalarında
V.A.Boqoroditski, A.N.Samoyloviç, V.V.Radlov və başqa türkoloqlar tərəfindən müxtəlif
elmi əsər və araşdırmalarda öz əksini tapmışdır. V.A.Boqoroditski “Türk-Tatar dilçiliyinə
giriş” (1922), “Tatar dilçiliyinə giriş” (1934) elmi tədqiqatlarında tatar dilinin dioxranik və
eksperimental fonetikası üzrə mülahizələrini yürüdərək dil prosesinin zehni tərəflərini izah
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etmişdir. Türk dillərinə linqvistik meyarlardan yanaşma XX əsrin ikinci yarısında daha geniş
vüsət almış və müxtəlif dil bölgələrinə yol açmışdır. (10.44)
Türk dillərinin tarixi inkişafı üzrə geniş elmi araşdırmalar aparan G.Axatov onların meqa
qruplarını dilçilik aləminə təqdim etmişdir.
Onun dillərin təsnifatı üzrə yaratdığı sxem XX əsr Türkologiya sahəsində ən uğurlu
təsnifatlardan hesab edilir. Bu sxemdə hər bir dil ailəsi sistematik olaraq qruplaşdırılmış,
yerləşdiyi coğrafiyaya uyğun olaraq ayrılmışdır. Sxemin təsviri aşağıdakı şəkildə
göstərilmişdir:

Ötən əsrin ortaları və sonrakı illərdə az öyrənilən və ya üzərində qismən tədqiq aparılan
dillərin fonetikası, qrammatikası, lüğətlərinin öyrənilməsi, terminologiyası inkişaf etdirilmiş,
rasionallaşdırılmışdır.
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40-cı illərdən başlayaraq, müasir türk dilləri və onların ləhcələrinin tədqiqi ilə yanaşı,
türk yazılı abidələrinin linqvistik tədqiqi ilə də bağlı araşdırmalar erməni əsilli türkoloq
E.V.Sevortyan tərəfindən diqqətdən kənarda qalmamışdır. Elmi araşdırmalarının ilk illərində
Krım tatarlarının dili ilə türk dillərinin fonetik və qrammatik quruluşunu tədqiq edən Sevortyan
1974-cü ildə “Türk dillərinin etmoloji lüğəti“ əsərinin birinci cildini nəşr etdirmişdir. Türk
dillərinin mahiyyəti və əsas məziyyətlərini müəyyənləşdirən əsər XX əsrin əvvəllərindən
sonlarına qədər istər sovet, istərsə də digər ölkələrin türkoloqları tərəfindən hərtərəfli təhlil
olunmuşdur. Bu dillərin bir-biri ilə əlaqəsi və ya təsnifatı məsələsi təkcə türkoloqların deyil,
tarixçi və etnoqrafların da tədqiq obyekti olmuşdur (S.Abronzom, X. Bidjiyev, E.Qibbon və
s.).
Türk dillərinin müqayisəli-tarixi analizi onların retrosrektiv meyarlarını təhlil edərək
mifoloji xüsusiyyətlərini linqvistik aspektdə araşdırmağa imkan yaratmış, istər qohum,
istərsə də qohum olmayan dillərin müqayisəsi və türkoloji ünsürlərin təhlili işini
genişləndirmişdir
XX əsrin ilk illərində Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra ölkədə türkoloji sahədə
olan tədqiqatlar geniş vüsət almağa başlamışdır. İlk zamanlar tədqiqatçıların araşdırmalarının
əsas mövzusu Osmanlı imperiyasına aid olan yazıların tədqiqi olmuşdur. Türkoloq olmaqla
bərabər həm də həmin dövrdə ölkəsinin böyük tarixçilərindən olan Halil İnalcıkın
tədqiqatlarının mərkəzində Osmanlı imperiyasının sosial-iqtisadi mövqelərinə birtərəfli
baxışlara qarşı apardığı araşdırmalar təşkil etmişdir. 1940-cı illərdə tədqiqatlarına başlayan
H.İnalcık “həmin illərə qədərki tədqiqatların Osmanlı cəmiyyətinın sosial-iqtisadi mənzərəsini
tam yansıtmadığını düşünərək imperiyanın dövrünə məxsus məhkəmə sənədlərini araşdıran ilk
tarixçi olmuşdur. Lakin dövrün çətinlikləri, xüsusilə də, həmin sənədlərin lazımsız sayılaraq
məhv edilməsi bu sahədəki tədqiqatların sayını yox dərəcəsinə gətirmiş, yeni metod və
üsulların istifadəsinə şərait yaratmışdır.” (9.176)
Alman alimi Dörfer islami dillərdə, xüsusilə də fars dilindəki türk dilli ünsürləri təhlil
etməklə onları üç təbəqəyə ayırmışdır:
cənub və şərq türk ünsürlərindən ibarət olan daha yaşlı, “təmiz” türk təbəqəsi;
monqol və cənub və şərq türk ünsürlərini əhatə edən orta monqol və türk təbəqəsi;
yalnız cənub türk ünsürlərindən ibarət olan “saf” türk təbəqəsi
Dörfer sonrakı məqalələrində həmin ünsürləri sistematik qruplaşdırma metodu vasitəsilə
on iki semantik qrupa bölmüşdür:
1. bədən hissələri, duyğu hissi, hərəkət, xəstəlik, ölüm və s;
2. heyvanlar, heyvandarlıq, ovçuluq və s.;
3.bitkilər, əkinçilik şərtləri və s.;
4.müxtəlif ərazilər üçün şərtlər, minerallar, hava şəraiti və s.;
5.gündəlik həyat, yaşayış yeri, geyim, yemək, şənliklər, oyunlar, ticarət, ticarət və s.;
6.münasibət şərtləri;
7.dövlət, hökumət, mühakimə, qanun, idarəetmə vs.;
8.müharibə sahəsi;
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9. din sahəsi;
10. riyaziyyat, məkan və zaman, xronologiya, dini tətillər və s.;
11. rənglər və digər sifətlər üçün terminlər; və
12. Digər müxtəlif ünsürlər. (3.34-35).
Türk dilləri arasındakı əlaqələrin yalnız morfoloji və linqvistik yöntəmlərlə deyil,
həmçinin akustik meyarlarla dəyərləndirilməsi məsələsi ötən yüzillikdə, xüsusilə, sovet dövrü
dilçiliyində geniş tədqiqat sahəsini əhatə etməmiş, müqayisəli-tarixi araşdırmalar çərçivəsində
dillərin interospektivel dəyərləri ilə birgə təsnif edilmişsə də, dövrün məşhur türkoloqlarından
olan Q.Ramstedt tərəfindən fonoloji tədqiqatlar sırasında qismən də olsa toxunulmuşdur. Altay
dilləri arasında akustik bənzəmələrin olduğunu iddia edən ilk türkoloq olan Ramstedt sonrakı
illərdə apardığı tədqiqatlar nəticəsində bu bənzərliklərin türk və monqol dillərində də mövcud
olduğunu həmin dillərə məxsus söz və ifadələrdən nümunələr gətirərək təsdiqləməyə nail
olmuşdur. O, əsas Altay (Ana Altayca) dillərini dörd qola ayıraraq bu dillərin sinkretik, tarixitipoloji təsnifatını qeyd etmişdir :

Əsərində bu bölgünün təxmini olduğunu vurğulayan Ramstedt, həmin qrupların zaman
çərçivəsində dörddən daha çox ola bilmə ehtimalını da unutmur. “O, dillərin coğrafi təsnifatını
onların işlənmə meyarları ilə uyğunlaşdırmaqla Əsas Koreya və Əsas Türk dillərinin təsnifat
bölgəsinin şimal ərazilərində özünə yer tapa bilməsini əsaslandırmışdır.” (8.67)
Altay dilləri üzrə mütəxəssis K.H.Mengesin tələbəsi olaraq bilinən Dörfer “Altay
tezisi”ni genetik kontekstdə mənalandıraraq onun türk, monqol və tunqus dillərindən doğan
ortaq mənşəli faktor olması fikri ilə razılaşsa da 1960-cı illərdən başlayaraq, apardığı
araşdırmalarla bu dillərin ortaq cəhətlərinin onların
uzunmüddətli təmaslarından
qaynaqlanması fikrini alman türkologiyasına təqdim edərək müqayisəli-tarixi dilçiliyə mühüm
töhfə vermişdir. Altayşünaslıqla bağlı hələ 30-40-cı illərdə Q.Ramstedt mülahizələr yürüdərək
“Altay dillərinin ortaq bir mənbədən əmələ gəlməsi fikrini irəli sürərək bu dillərin morfoloji,
linqvistik və qrammatik bağlılıqlarını üzərində araşdırmalarını yürütmüşdür.” (8.68)
XX əsrin sonlarından etibarən türkoloji tədqiqatlara, ümumi olaraq Türkologiya elminə
olan baxışlar daha genişlənərək ön plana keçmiş, xüsusilə SSRİ-nin süqutundan sonra istər
dünya ölkələrində, istərsə də ölkəmizdə yeni metod və yöntəmlərlə yadda qalmışdır.
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Türkologiya sahəsi ilə bağlı müxtəlif qəzet və jurnalların dərci də bu elmin qısa müddətdə uzun
yol qət etmişdir.
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MEHMET EMİN YURDAKULUN “EY TÜRK, OYAN” ƏSƏRİNDƏ
MİLLİ BİRLİYƏ ÇAĞIRIŞ İDEYASI

THE IDEA OF A CALL FOR NATIONAL UNITY IN THE WORK
"O TURK, WAKE UP" BY MEHMET EMIN YURDAKUL

Dr. Aytən ABBASOVA
Bakı/Azərbaycan
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin böyük elmi işçisi

ÖZET
“Türk şairi”, “Milli şair” kimi adlarla türk ədəbiyyat tarixində silinməz izi olan Mehmet Emin
Yurdakul (1869-1944) Milli ədəbiyyat cərəyanının aparıcı simalarından biri, türkçülük və
milliyyətçilik duyğularını tərənnüm edən dəyərli əsərlərin müəllifi olmaqla yanaşı dəfələrlə
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə millət vəkili seçilmiş, geniş ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul
olmuşdur. Şairin “Türkcə şeirlər” adlı kitabı mövcud ədəbi prosesə tamam yeni bir istiqamət
vermişdir. “Şairləri hayqırmayan bir millət sevənlərini itirmiş yetim bir uşağa bənzəyir” deyən
Yurdakul ədəbiyyatın ümdə vəzifəsini millətə xidmətdə görürdü. Ədəbiyyatda qərbləşmə
meyllərinə qarşı çıxaraq hər şeydən əvvəl “mən bir türkəm” ifadəsi ilə milli mənsubiyyətini ön
plana çıxarmış, yazdığı dəyərli əsərləri bu ideala xidmətin nəticəsi kimi ərsəyə gəlmişdir.
Vətəninə və millətinə sonsuz sevgisini özünə seçdiyi təxəllüsü ilə təsdiqləyən şair bütün
əsərlərində fərdi duyğulardan uzaq bir şəkildə türkçülük ideologiyasının təbliğinə çalışmışdır.
“Ey Türk, oyan” şeiri bu qəbildən olan dəyərli əsərlərdəndir. Balkan müharibəsi dovründə
(1914) qələmə alınmış əsər türklərin şanlı tarixinə nəzər salaraq türk gəncliyini oyanışa
səsləmək məqsədilə yazılmışdır. Şair oxucunu 5 min il bundan əvvəl Altaylardan bütün
dünyaya yayılmış dünya türklərinin keçdiyi tarixi yola nəzər salmağa çağırır. Bir vaxtlar
mədəniyyət beşiyi olmuş məmləkətlərin tarixə şahidlik etmiş hər daşı, hər divarı indi
kimsəsizdir, səfalət, cahillik bir yoluxucu xəstəlik kimi yayılmışdır. Şair “ey Türk” xitabı ilə
bütün dünya türklərinə müraciət edərək ordularını, bayraqlarını, taxtlı-taclı saraylarını, azadlıq
günəşinin şəfəq saçdığı türk ellərini, vətən üçün göz qırpmadan ölümə gedən şəhidlərini xəbər
alır. Boş-boşuna fəryad etməyin heç bir faydası olmadığına inanan şair “Türk beşiyi dahilərin
yatağıdır” misrası ilə hər doğulan türkün mübarizə əzminə sahib bir qəhrəman olduğuna işarə
edir, bu gücü ortaya qoymağın vaxtı gəldiyini dilə gətirir. Müraciətində bütün dünya türklərinə
qəlblərindəki atəşi sönməyə qoymamağa, başını dik tutmağa, göz yaşlarını silib meydana
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atılmağa, əcdadlarının şərəfini qorumağa, itirdiklərini geri almağa, hiddətlənib dəniz kimi
dalğalanmağa çağırır.
M.E.Yurdaqulun nəzərində milliyyətçilik duyğusu sel gücünə malikdir, qarşısına çıxan
maneələri heç nəyə baxmadan dəf edə bilər və edəcəyinə də ürəkdən inanır. O əmindir ki, azan
səsinin eşidildiyi hüdudsuz türk ellərində Turan birliyi üçün dua edərək mübarizəyə başlayan
türk övladları qeyd-şərtsiz istədiyinə nail olacaqdır.
Yerli və xarici təsirlər nəticəsində müxtəlif qütblərə parçalanmış türk gəncliyinin türkçülük
şüurunun fərqinə varmasında, milli dəyərlərinə sahib çıxmasında Mehmet Emin Yurdakulun
dəyərli əsərlərinin də güclü təsiri olmuşdur.
Açar sözlər: Mehmet Emin Yurdakul, türkçülük, milli birlik, Turan, çağırış

REZUME
Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), who left an indelible mark on the history of Turkish
literature under the names "Turkish Poet" and "National Poet", was one of the leading figures
of the national literary movement, author of valuable works glorifying the feelings of Turkism
and nationalism. The poet's book "Turkish Poems" gave a completely new direction to the
existing literary process. Opposing the tendencies of westernization in the literature, first of all,
he emphasized his nationality with the expression "I am a Turk", and his valuable works were
written as a result of service to this ideal.
The poet, who confirmed his endless love for his homeland and nation under the pseudonym
he chose, tried to propagate the ideology of Turkism in all his works, far from individual
feelings. The poem "O Turk, wake up" is one of such valuable works. The main idea of the
poem is to call the Turkish youth to awakening, looking at the glorious history of the Turks in
the work written during the Balkan War (1914). The poet invites the reader to look at the
historical path of the Turks of the world, who spread from the Altai to the whole world 5,000
years ago. Every stone and wall of the countries that were once the cradle of culture, which
have witnessed history, is now deserted, and poverty and ignorance have spread like a
contagious disease. Addressing the Turks, the poet learns about their armies, flags, crowned
palaces, Turkish lands where the sun of freedom shines, and their martyrs who died without
blinking an eye for their homeland. In his appeal, he called on Turks all over the world not to
put out the fire in their hearts, to keep their heads up, to wipe away their tears, to protect the
honor of their ancestors, to take back what they lost, to rage like the sea.
In the eyes of Yurdaqul, the feeling of nationalism has the power of a flood, he can overcome
the obstacles in front of him and believes that he will do it. In the boundless Turkish lands
where the sound of the call to prayer is heard, the Turkish children, who began to fight for the
unity of Turan, will achieve what they want unconditionally.
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Yurdakul's valuable works had a strong influence on the Turkish youth, who were divided into
different poles as a result of local and foreign influences, to realize the consciousness of
Turkism and to acquire national values.
Keywords: Mehmet Emin Yurdakul, turkism, national unity, Turan, call

“Türk şairi”, “Milli şair” kimi adlarla türk ədəbiyyat tarixində silinməz izi olan Mehmet Emin
Yurdakul (1869-1944) Milli ədəbiyyat cərəyanının aparıcı simalarından biri, türkçülük və
milliyyətçilik duyğularını tərənnüm edən dəyərli əsərlərin müəllifi olmaqla yanaşı dəfələrlə
Türkiyə Böyük Millət Məclisinə millət vəkili seçilmiş, geniş ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul
olmuşdur. 1899-cu ildə çap etdirdiyi “Türkcə şeirlər” adlı kitabı mövcud ədəbi prosesə tamam
yeni bir istiqamət vermiş, bər-bəzəkli ifadələrdən uzaq sadə bir dillə türklük sevdasını geniş
xalq kütləsinin anlayacağı səmimi formada ifadə etməyə nail olmuşdur. 1892-ci ildə XIX əsrin
görkəmli mütəfəkkiri Şeyx Cəmaləddin Əfqani (1838-1897) ilə İstanbulda tanış
olması Mehmet Emin Yurdakulun dünyagörüşünün formalaşmasında, milli kimliyini dərk
etməsində ciddi rol oynamışdır. Məlum olduğu kimi, Şeyx Cəmaləddin Əfqani bütün həyatı
boyunca müsəlman dünyasının geriləmə və tənəzzülünün səbəblərini axtarmış, onun
müasirləşməsi uğrunda mübarizə aparmış, islam dininin əsaslarına heç bir zərər vermədən
müqəddəs “Qurani-kərim”in kəlamlarına yeni bir aspektdən yanaşmışdır. Yalnız elm, maarif
yolu ilə Şərq xalqlarının nicatının mümkün olacağına inanan Əfqani xüsusilə də mürtəce din
xadimlərinin hər şeyi alın yazısı ilə, qəzavü-qədərlə bağlayaraq müsəlmanları tərəqqi və
təkamüldən uzaqlaşdırmalarına qarşı çıxırdı. Hər həftə şeyxin məclislərinə böyük həvəslə
gedən Yurdakul onun bütün fikirlərini diqqətlə dinləyir, hətta bəzi cümlələrini əzbərdən bilirdi.
Xatirələrində onu böyük ehtiramla yad edən Yurdakul bir sıra əsərlərini onun düşüncələrinin
təsiri ilə yazdığını da dilə gətirməyi özünə borc bilirdi. “Şeyh Cemalettin, meclisine devam
eden kimselere hep azim, sebat, fedakarlık, ölümden korkmamak gibi hep ruhi ve ahlaki esasları
telkin etmek isterdi. Sonra İslam kavimlerinin düşkünlüklerini gösterir, onları ayrı-ayrı
kavimler halinde kaldırmak, yükseltmek ve bugünkü esir hallerinden kurtarıp, hürriyet,
medeniyet ve hakimiyete ulaştırmak gerektiğini beliğ ve etkili diliyle anlatırdı.” (Akçura: 1978,
138) Cəmaləddin Əfqaninin bütün müsəlman xalqları üçün dilə gətirdiyi bu fikirlərin
vacibliyini dərk edərək mənsubu olduğu türk xalqının mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin az qala
unudulduğunu, azadlığının itirilmə təhlükəsi olduğunu görür, bu yolda sonsuz əzm və
fədakarlıqla çalışmağı qarşısına məqsəd qoyur. Yazdığı şeirləri şeyxə oxuyaraq ondan lazımi
məsləhətlər alan şairin bu illərdə “Sərvəti-fünun”, “Məlumat”, “Muktəbəs”, “Uşaq bağçası”
adlı jurnallarda dərc etdirdiyi məqalə və şeirləri mövcud ədəbi prosesdə böyük səs-küyə səbəb
olmuşdur. 1909-cu ildə Hicaza vali (qubernator) vəkili, sonra Sivas və Ərzuruma vali təyin
olunan Yurdakul 1913-cü ildə “İttihad və tərəqqi” cəmiyyətinin namizədi kimi Mosula təyin
edilir. Şebinkarahisar, Urfa və İstanbuldan millət vəkili seçilən Yurdakul aktiv ictimai-siyasi
fəaliyyəti boyunca yaradıcılıq idealına sadiq qalmış, xalqının mənafeyini hər zaman şəxsi
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mənafeyindəın üstün tutmuşdur. “Türk” ifadəsinin bəyənilmədiyi, hətta həqarət sayıldığı bir
dövrdə Yurdakul “mən bir türkəm” ifadəsi ilə milli mənsubiyyətini ön plana çıxarmış, yazdığı
dəyərli əsərləri bu ideala xidmətin nəticəsi kimi ərsəyə gəlmişdir. Osmanlıçılıq, islamçılıq və
qərbləşmə meyllərinin yaratdığı xaotik bir mühitdə heç bir təsirə məruz qalmayan Mehmet
Emin Yurdakul türkçülük və millətçilik idealını yaradıcılığının əsas leytmotivinə çevirmişdir.
Vətənə və millətinə sonsuz sevgisini özünə seçdiyi təxəllüsü ilə təsdiqləyən şair bütün
əsərlərində fərdi duyğulardan uzaq bir şəkildə türkçülük ideologiyasının təbliğinə çalışmışdır.
“Şairləri hayqırmayan bir millət sevənlərini itirmiş yetim bir uşağa bənzəyir” deyən Yurdakul
ədəbiyyatın ümdə vəzifəsini millətə xidmətdə görürdü. Şeirin qarşısına böyük tələblər qoyan
Yurdakul dildə sadələşmə, fikirdə milliləşmə ideyası uğrunda yorulmadan mübarizə aparır, türk
şeirini ənənəvi mövzu və ideya qəliblərindən çıxarmağa çalışır. Tarlasını becərən əkinçinin,
məhsul toplayan gənc qızların, anaların dinləyərkən anlayacağı bir sadəlik onun şeir qarşısında
qoyduğu ilkin tələb idi.
Bir kitap ki ya bir yetim keçisini çaldırtır,
Ya bir çiftçi çocuğunu ıssız dağa kaldırtır,
Öyle şeyler belletir ki, akıllara dokunur.
...Bir şiir ki şehitlerin al kanıyla yazılmış;
Bir kılıç ki kitabının alt yanına asılmış;
Bir altundan heykeldir ki bir odaya asılmış;
Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar,
Ekin biçen genç kızlarla, odun kesen analar,
Yanık sesin dinlerken gözyaşların silsinler. (Yurdakul: 1969, 21)
Dövrünün görkəmli siyasi xadimi və ziyalısı professor Sadri Maksudi Arsalın ölümsüz şairin
cənazə mərasimində söylədiyi fikirlər Mehmet Emin Yurdakulun türk bədii-estetik və milli
düşüncəsinin formalaşmasında oynadığı əvəzsiz rolu dəyərləndirmək baxımından olduqca
qiymətlidir: “...Senin değerin şiirlerinin hecelerinde değil, oynadığın tarihi roldedir. Senin
kıymetin şiirlerindeki teknikte değil, Türklük ideolojisinde aranmalıdır. Sen Osmanlılık fikri
yerine Türklük şuurunu yarattın. Bu bakımdan sınırlı bir zümrenin değil, bütün Türk ırkının
şairisin. Eserlerin bütün Türk illerinde, Buhara'da, Taşkend'de okunmaktatır. Türkler yaşadıkca,
sen de yaçayacaksın. Türkler ebediyyete kadar yaşayacağı için, sen de ebediyen
yaşayacaksın...” (Tevetoğlu: 1988, 81)
XX əsrin əvvəllərində Türkiyədə yaranmış gərgin ictimai-siyasi vəziyyətə etinasız qala
bilməyən bir sıra ədiblər xalqı oyatmağa, gücünü səfərbər edib ölkəni işğaldan, müstəmləkə
vəziyyətinə düşməkdən xilasa çağırırlar. Bu baxımdan Ali Canib Yöntemin “Şərqin üfüqləri”
şeiri (1918), Mehmet Akif Ersoyun “Oyan” şeiri (1915), Kazım Nami Durunun “Oyanış” pyesi
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(1933), İbrahim Hilmi Çığıraçanın “Türkiyə, oyan!” (1914) əsərləri cəmiyyətdə böyük ruh
yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. Mehmet Emin Yurdakulun “Ey Türk, oyan” (1914) şeiri də bu
qəbildən olan dəyərli əsərlərdəndir. Balkan müharibəsi dovründə qələmə alınmış əsərdə
türklərin şanlı tarixinə nəzər salaraq türk gəncliyini oyanışa səsləmək şeirin əsas ideyasını təşkil
edir. Şair oxucunu beş min illər bundan əvvəl Altaylardan bütün dünyaya yayılmış dünya
türklərinin keçdiyi tarixi yola nəzər salmağa çağırır:
Senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti
İnsan-oğlu doğduğu gündenberi görmedi.
...Sen tuğunu diktiğin üç dünyanın üstünde
Beyaz, siyah ırkların dillerinde anıldın;
Şark'ın, Garb'ın yüzlerce putlarının önünde
Kılıç ile kalkanın bir Tanrı'sı tanıldın. (Tevetoğlu: 1988, 164)
Atilla, Qara xan, Çingiz xan, Teymurləng kimi əcdadları olan, Alp dağlarından Qafqaza qədər
geniş coğrafi areala yayılan türklərin taxtlar yıxıb taclar alsa da tarixin hər dönəmində millətlərə
var olmaq haqqı verdiyini də qürurla dilə gətirir. Boş-boşuna fəryad etməyin heç bir faydası
olmadığına inanan şair “Türk beşiyi dahilərin yatağıdır” misrası ilə hər doğulan türkün
mübarizə əzminə sahib bir qəhrəman olduğuna işarə edir, bu gücü ortaya qoymağın zamanı
gəldiyini dilə gətirir:
Sus, ağlama! Harabenden kalk, doğrul!
Kaldır; solgun, felaketli başını;
Dindir, kanlı gözlerinin yaşını;
Çık meydana, kurtulmaya bir yol bu!

Unutma ki, en acıklı bir figan,
Bir kırlangıç kuşu kadar gidemez;
Seni devden daha güçlü yaradan
Senden asla dilencilik istemez. (Tevetoğlu: 1988, 169)
Türklərin elmin, məntiqin, hikmətin, şeirin, sənətin gücü ilə Qobi çöllərindən İsgəndər səddinə
qədər böyük bir ərazini təsir altında saxladıqlarını xatırlamağa çağırır, əl-Fərabi, İbn Sina,
Mövlanə, Buxari, Mahmud Zəmaxşəri kim elm xadimlərinin cəhalətə, nadanlığa zərbə
vurduqlarını fəxrlə qeyd edir. Mehrablar, naxışlı türbələr, mədrəsələr, körpülər, Orxon-Yenisey
abidələri, Səmərqənd şəhərinin hər daşı, hər divarı türklərin şərəfli tarixinin yadigarlarıdır:
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Sen idin ki Şark'ta bir Türk dünyası yarattın;
Onu altun kubbeler
Gök-çinili mihrablar, işlemeli türbeler,
Medreseler, çeşmeler, köprülerle donattın.
Senin yalnız Orhun'un, Semerkand'ın, Turfan'ın
Nasıl büyük bir millet olduğunu anlatır;
Bu illerin her taşı, her dıvarı Turan'ın
Yaşadığı şerefli asırları parlatır.
...Gösterir ki, medeni olmadığın yalandır;
Sana yalnız, “Demir el” denilmesi bühtandır. (Tevetoğlu: 1988, 165)
Şair ürək ağrısı ilə qeyd edir ki, belə bir şanlı tarixə malik bir qövm üç əsrdir ki, hüsrana
uğramışdır. Bir vaxtlar mədəniyyət beşiyi olmuş məmləkətlərin tarixə şahidlik etmiş hər daşı,
hər divarı indi kimsəsizdir, səfalət, cahillik bir yoluxucu xəstəlik kimi yayılmışdır.
Bugün senin her tarafta çırpınıyor feryadın;
Tanınmıyor Tanrın, dinin; yıkılıyor mihrabın;
Çiğneniyor ırzın, hakkın, yakılıyor Kitab'ın;
Boğuluyor dilin, duygun, horlanıyor Türk adın!

...İntihamlar, istibdatlar, hainlikler hep sana;
Nankörlerden zulüm gören sen bahtsız Türk ırkına!...
(Tevetoğlu: 1988, 166)
Şair bütün dünya türklərinə müraciət edərək yenilməz ordularını, bayraqlarını, taxtlı-taclı
saraylarını, günəşi parlaq ellərini, obalarını, Vətən üçün göz qırpmadan ölümə gedən şəhidlərini
xəbər alır.
Şu virane topraklar mı Şark'a taclar giydiren:
Semerkand'ın, İdikut'un, Karakurum şehirin,
Akmescid'in, Karabağ'ın, Maveraü'n-Nehir'in,
Konya'n, Bursa'n, Erzurum'un, İstanbul'un, Edirne'n?...
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...Sen kanınla yazdırdığın o tarihi ne yaptın?
Bunlar mıdır, senin fatih ve medeni hayatın?... (Tevetoğlu: 1988,168)
Yurdakul sönməz bir ocağın zəhərli bir güllə ilə darmadağın olacağına inanmaq istəmir,
damarlarında türk qanı dolaşan igidlərin çarəsiz qaldığını qəbul etmək istəmir. Əsərin bu
hissəsindən etibarən şair soydaşlarını qəflət yuxusundan oyanmağa, ürəyindəki atəşi sönməyə
qoymamağa, xərabələrdən çıxıb başını dik tutmağa, göz yaşlarını silib meydana atılmağa,
əcdadlarının şərəfini qorumağa, itirdiklərini geri almağa, hiddətlənib dəniz kimi dalğalanmağa
çağırır:
Ecdadının kemikleri bu gün bak,
Hakaretler içersinde inliyor;
Her köyünde tütmez olmuş bin ocak
Ayağının seslerini dinliyor.

Sen bunları düşün, titre, hiddetlen;
Hangi ırktan olduğunu hatırla;
Bir boğucu deniz gibi kuvvetlen
Ve kendini inkilapa hazırla!... (Tevetoğlu: 1988, 170)
Tarixi-siyasi proseslər nəticəsində soy kökündən uzaqlaşdırılmış, pərən-pərən salınmış türk
ellərini birliyə çağıran Yurdakul türk dilinin danışıldığı bütün məmləkətlərin yenidən bir
yumruq kimi birləşəcəyinə əmindir. Öz gücünün qüdrətini dərk edərsə, ayağa qalxarsa,
milyonlarla türk övladının ürəyi bir eşqlə döyünəcək. Şair bir daha xatırladır ki, məşəqqət
çəkmədən hürriyyətə, səadətə nail olmaq mümkün deyil. “İnqilablar qansız çiçək açmaz!”
deyən şair Türkü oyanmağa, Turan birliyini qurmağa səsləyir, bu xoşbəxt günlərin çox yaxında
olduğuna ürəkdən inanır:
Sen istersen Tuna'nın kaynağından Çin'edek:
Altay, Kıpçak, Sibirya,
Azerbaycan, Harezim, Gazne, Hive, Buhara...
Her yer Yeni-Turan'ın sinuruna girecek;
Osman ile Nadir'in, İlhan ile Babür'ün
Kardeş olan milleti bir rüyaya tapacak;
Milyonlarca o asil, o ateşli kalblerin
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Hepsi Türklük aşkıyle bir kalb gibi çarpacak. (Tevetoğlu: 1988, 171)
Ey Türk, əgər içindəki qığılcımı yenidən alovlandıra bilsən, əvvəlki əzəmət və qüdrətini
yenidən qazanacaqsan! Bu isə yalnız milli duyğuların oyanması ilə mümkündür. Şairin fikrincə,
alimlərin, şairlərin üzərinə bu işdə böyük bir yük düşür, millətləri oyatmaq, uyuşan beyinləri
aydınlatmaq, arxaya dönüb şanlı keçmişinə nəzər salmağa səsləmək onların ümdə vəzifəsi
olmalıdır.
Fakat bunu yaratacak yalnız milli duygudur;
Ölülere mezarlardan başlarını kaldırtan,
Dirilere gökten ateş, yerden demir aldırtan,
Ruyaların yurtlarını yükselttiren Şur budur.

Fatih, şair: Kurtarıcı, diriltici her çehre
Bu timsalle hayal olan ümidleri fetheder;
Hürriyetsiz milletlere, saadetsiz yerlere
Bunun Resul hitabiyle seslenerek, “Uyan!” der. (Tevetoğlu: 1988, 173)
Bütün bu çağırışların milləti oyanışa və mübarizəyə yönəltmək üçün edən şair milli birlik üçün
milli kimlik, islama bağlılıq, doğma dilinə və bayrağına ehtiramı ən əsas şərtlər kimi qeyd edir.
M.E.Yurdaqulun nəzərində millətçilik duyğusu sel gücünə malikdir, qarşısına çıxan bütün
maneələri heç nəyə baxmadan dəf edə bilər və edəcəyinə də ürəkdən inanır. Mədəniyyət adı
altında yaradılan qondarma sistemlər bu duyğular, bu mübarizə qarşısında qətiyyən tab gətirə
bilməz. Şair inandırmağa çalışır ki, Azan səsinin eşidildiyi hüdudsuz türk ellərində Turan birliyi
üçün dua edərək mübarizəyə başlasan, yenə də bir zamanlar sahib olduğun qüdrətini əldə edə
biləcəksən:
Artık uyan! Şu hayattan yüz çevir;
Tarihine, ecdadına sadık kal;
O cihangir Türklük'ünü ele al;
Yine bu gün kurmak için yık, devir!

Bil ki, senin meramını fetheden
O Türk dehan yeni dünya kuracak;
Son asrın da Turan´ını yaratmak,
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İşte senin genç neslinden beklenen!... (Tevetoğlu: 1988, 177)

NƏTİCƏ
Əminliklə deyə bilərik ki, XX əsrin I yarısında yerli və xarici təsirlər nəticəsində parçalanmış
türk gəncliyi Mehmet Emin Yurdakulun dəyərli əsərlərinin təsiri ilə türkçülük şüurunun daha
dərindən fərqinə varmış, milli dəyərlərinə sahib çıxmağa nail olmuşdur. Remzi Oğuz Arık və
Avni Göktürkün “Millət” jurnalının 1943-cü il 16 saylı buraxılışında şairin 75 illik yubileyi ilə
bağlı hazırladıqları məqalədə Yurdakulun türk xalqının milli kimliyini yenidən qazanmasındakı
əvəzsiz rolunu çox dəqiq qiymətləndirmişdilər: “Bir topluluğun öz realitesini sanatkar kadar
duyan kim vardır? Bugün bizlere bu kadar tabii gelen “Türk olmak ve Türk olmakla öğünmek”
realitesi bu hem ilk defa millet şuurunun yüzüne getiren, hem bu gerçeği aşağılık ta'biri olmadan
kurtarıp bir şeref, bir imtiyaz derecesine yükseltenler arasında devamlı çabalayan Mehmet
Emine “Millet Şairi” demek her zaman yerindedir.” (Tevetoğlu: 1988, s.79) Həqiqətən də, XX
əsrin I yarısında Türkiyədə türkçülük və millətçilik mübarizəsinin bütün cəbhələrindəki
fəaliyyəti – həm “Türk ocağı” dərnəyinin yaradılmasındakı aktiv rolu, həm Milli Mücadilə
cəbhəsində yorulmadan etdiyi çıxışlar, həm də türk ruhunun aynası olan bədii yaradıcılığı ilə
yaxından tanışlıq onu deməyə əsas verir ki, Mehmet Emin Yurdakul türk ədəbiyyatı tarixində
əvəsiz yeri olan, hər zaman ehtiramla yad ediləcək dəyərli sənətkar və fikir adamıdır.
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KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA “VƏTƏN” VƏ “QÜRBƏT”
ANLAYIŞI
THE CONCEPT OF “COUNTRY” AND “ABROAD” IN CLASSIC AZERBAIJANI
LITERATURE
Aytən ŞAMİLOVA
Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi

ÖZET
Vətən və qürbət mövzusu Azərbaycan ədəbiyyatının bütün dövrlərdə həm şifahi, həm yazılı
qolunda özünə yer etmişdir. İzahlı lüğətlərdə ərəb sözü olan “vətən” insanın dünyaya gəldiyi,
boya-başa çatdığı yer, ana yurd mənasını verir. “Qürbət” isə qəriblik, yadlıq, vətəndən kənarda
– yad ölkədə olmaq mənasını ifadə edir. Vətən, qürbət, hicran anlayışları klassik ədəbiyyatın,
xüsusilə, divan ədəbiyyatının ana xəttini təşkil edir. Klassik şeirdə işlənən bu ifadələr həm
bədii-metaforik, həm də real, dünyəvi məzmun daşıyır. Divan ədəbiyyatında vətən-qürbət
anlayışlarına hələ XII əsrdə Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında təsadüf edilir. Xaqani Şirvani
yaradıcılığında vətən-qürbət anlayışı daha çox real, dünyəvi məzmun daşıyır.
Vətən anlayışının bədii-metaforik məzmunda işlənməsinə klassik ədəbiyyatda daha çox təsadüf
olunur. Bu mənada vətən sevgilini və onun yaşadığı yeri bildirir. Təsəvvüf ədəbiyyatında vətən
həm də bəqa aləmidir. Fəna aləmi, yəni maddi dünya isə qürbəti ifadə edir. Aşiq özünün ilkin
vətənindən ayrılaraq bu dünyaya düşmüş, yəni qürbətə məhkum olunmuşdur. Beləliklə, aşiq
üçün maddi dünya qürbətdir.
Aşiq üçün vətən həm də sevgilinin yaşadığı yerdir. Sevgilinin məskənindən başqa hər yer onun
üçün qürbətdir. Qürbətdə duyduğu hicran əzabına, həsrətə tab gətirməyən aşiq sevgilisinə
qovuşmaq üçün maddi dünyada sahibi olduğu hər şeydən, evindən (xanü man), canından imtina
etməyə hazırdır. Çünki sevgilinin yoxluğunda özünü “qərib” adlandıran aşiq üçün vətən qəm
yeridir. Sevgilinin diyarını arzulayan, onun xəyalı ilə yaşayan aşiq ancaq vətəni xatırlayır.
Beləliklə, bir çox klassiklərin yaradıcılığında “sevgilinin kuyu” və “vətən” eyniləşdirilir, yaxud
bir-birinə bağlı təqdim olunur. Klassik ədəbiyyatda vətən və qürbət anlayışlarının bədiimetaforik məzmunda işlənməsinə daha çox Nəsimi, Xətayi, Füzuli, Əmani yaradıcılığında
təsadüf olunur.
Vətən və qürbət mövzusu Vidadi, Vaqif, Zakir yaradıcılığında da özünə yer etmişdir. Bu
şairlərin yaradıcılığında vətən və qürbət anlayışları daha çox dünyəvi məzmun daşıyır, insanın
bu dünyadakı vətənindən, doğulub-böyüdüyü kəndindən, şəhərindən ayrılığını və bu ayrılığın
yaratdığı qürbət əzabını əks etdirir.
Açar sözlər: Vətən, qürbət, hicran, kuy, xanü man.
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ABSTRACT
The theme of homeland and strange land has always been a part of Azerbaijani literature, both
orally and in writing. In explanatory dictionaries, the Arabic word “vətən” (homeland) means
the motherland, the place where a person is born. "Abroad" is strangeness, alienation; it means
to be in a foreign country. The concepts of homeland, abroad, separation are the main line of
classical literature, especially Divan literature. These expressions used in classical poetry have
both artistic-metaphorical and real, secular content. Concepts of homeland and abroad in Divan
literature can be found in the works of Khagani Shirvani in the XII century. In Khagani
Shirvani's work, the concept of homeland-abroad has a more real, secular content.
The use of the concept of homeland in the artistic-metaphorical context is more common in
classical literature. In this sense, the homeland means the lover and her district where she lives.
In Sufi literature, the homeland is also “the world of “bəqa”(unity, reunion). The material world
represents abroad. The lover left his original homeland and fell into this world, so he was
doomed to exile. Thus, the material world is a foreign country for the lover.
For the lover, the homeland is also the place where his lover lives. Every place is foreign to
him, except for his lover's district. He is ready to give up everything he has in the material
world, her home and her soul in order to reach his lover, who cannot bear the pain of separation
and longing abroad. For a lover who calls himself a "stranger" in the absence of a lover, the
homeland is a place of grief. A lover who wishing for his lover's district and lives with her
dream always remembers his homeland. Thus, in the works of many classics, "lover's district"
and "homeland" are identified, or presented in connection with each other. In the classical
literature, the use of the concepts of homeland and abroad in the artistic-metaphorical context
is more common in the works of Nasimi, Khatayi, Fuzuli, Amani.
The theme of homeland and abroad also was used in the works of Vidadi, Vagif and Zakir. In
the works of these poets, the concepts of homeland and abroad have more secular content, it
reflects the separation of man from his homeland, the village and city of his birth in this world,
and the suffering of exile caused by this separation.
Keywords: Homeland, abroad, separation, lover’s district, khanu-man.
GİRİŞ
Azərbaycan ədəbiyyatını ilk bədii örnəklərdən başlayaraq gözdən keçirdikcə sevgi, ayrılıq,
həsrət məzmunu ifadə edən əsərlərin üstünlük təşkil etdiyini görürük. Bu məzmun müxtəlif
obyektlərdən qaynaqlanır. Sevgi sevgiliyə, anaya, vətənə, torpağa, ailəyə, bayrağa sevgi
fonunda, ayrılıq, həsrət sevgilidən, vətəndən, ailədən, insanın böyüdüyü torpaqdan ayrılığın
fonunda nəzərə çarpır. Bu baxımdan Azərbaycan ədəbiyyatında vətənə sevgi mühim yer tutur.
Ədəbiyyatımızda vətən sevgisi, vətən həsrəti, bütövlükdə, vətən mövzusu qarşımıza qürbət,
qürbətdə olmağın yaratdığı sıxıntı, iztirab və həsrət məzmunu ilə birgə çıxır. Vətən və qürbət
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mövzusu bütün dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatında həm şifahi, həm yazılı şəkildə öz yerini
tutmuşdur.
Klassik poeziyada sıxlıqla işlədilmiş bu ifadələr qarşımıza iki planda çıxır; həm bədiimetaforik, həm də real, dünyəvi mahiyyət daşıyır. Vətən anlayışının bədii-metaforik məzmunda
işlənməsinə klassik ədəbiyyatda daha çox təsadüf olunur. Bu mənada vətən sevgilini və onun
yaşadığı yeri bildirir. Təsəvvüf ədəbiyyatında vətən həm də bəqa aləmidir. İskəndər Pala “bəqa”
kəlməsini belə izah edir: “Allahın sifətlərindən biridir. Onun varlığında əbədiləşmək, dənizə
qatılan damla kimi Haqqın varlığında əbədiyyətə qovuşmaqdır. Divan ədəbiyyatında varlığın
müvəqqəti olmasını bildirmək üçün “fəna” kəlməsi ilə paralel işlənir.”(8, 63)
Divan ədəbiyyatında vətən və qürbət anlayışlarının ilk izlərinə XI – XII əsrlərdə Xəttat Nizami
Təbrizi, Qətran Təbrizi, Eynəlqüzat Miyanəçi, Xaqani Şirvani kimi şairlərimizin
yaradıcılığında təsadüf edirik. Xəttat Nizami Təbrizinin aşağıda nümunə gətirdiyimiz rübaisi
Azərbaycan ədəbiyyatında vətən anlayışının, vətənpərvərlik hisslərinin qədim köklərə sahib
olduğunu anlamaq baxımından qiymətlidir.
Torpağıma can atıram; təəccüblü deyildir ki,
Neçə-neçə qəribin qəlbi vətənlərinə can atmışdır.
Səhərin şəfəqləri mənə tutqun görünür, sanki o,
Mənim qürbətimdən bir pay götürmüşdür. (11, 96)
Şeiri ərəb dilindən hərfi tərcümə etmiş M. Mahmudov yazır: “Nişaburda böyük bir mədrəsənin
müəllimi kimi çalışan və Nizam-əl Mülkün şəxsi himayəsi altında yaşayan şairin doğma yerlərə
can atması, vətənini görmək üçün alışıb-yanması diqqətəlayiq cəhətlərdən biridir. Qürbət şairin
ruhunu o qədər sarsıtmış, qəlbini elə kədərləndirmişdir ki, açılan səhərin şəfəqləri belə ona
tutqun görünür. Sanki, səhər də şairin qəribliyindən bir pay götürmüş, bu pay onun çöhrəsini
tutqunlaşdırmış, şəfəqlərinin işığını zəiflətmişdir.” (11, 95)
Qətranın Təbrizə həsr etdiyi şeirlərində ana yurda olan sevgisini, həsrətini, doğma şəhərin
təbiətinin canlı təsvirini, həmçinin 1042-1043-cü illərdə Təbrizdə baş verən zəlzələ nəticəsində
şəhərin viranəyə çevrilməsindən doğan kədərini duyuruq. Qətranın bədii yaradıcılığından
gətirdiyimiz aşağıdakı nümunə Təbriz zəlzələsinin və zəlzələ nəticəsində şəhərin uca
binalarının və yaşıl təbiətinin necə alt-üst olmasının ürəkburxan təsvirindən bir parçadır:
...Ürəkdən yarım bir ah qopa bilməyəcək bir müddətdə,
Ağızdan yarım söz çıxa bilməyəcək bir zamanda
Allah Təbriz xalqını fəlakətə uğratdı,
Fələk Təbriz nemətinə zaval yetirdi.
Alt üst oldu, üst alta çevrildi.
Yer yarıq-yarıq oldu. Ağaclar əyilib sındı.
Sular qabarıb coşmağa başladı, dağlar hərəkətə gəldi.
Çox saraylar vardı ki, damı göylərə sürtünürdü.
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Çox ağaclar vardı ki, budaqlarının ucu aya sürtünürdü.
İndi o ağacların ancaq yeri qalmışdır.
İndi o binalardan ancaq xarabalar qalmışdır. (4, 330)
Eynəlqüzat Miyanəçinin zindanda olarkən yazdığı son “Şəkvəəl-qərib” əsərində həzin şikayət,
şairin dövrünün insanları tərəfindən başa düşülməməsindən qaynaqlanan heyrət, alçaqlığa qarşı
qəzəb, insanın ləyaqət və mənliyinin tapdanmasına qarşı hərarətli etirazla yanaşı, dərin vətən
sevgisi və kədər duyulur. Müəllif əsəri məhz vətənə olan dərin sevgisinin təsviri ilə başlayır.
(4, 245) Aşağıda nümunə gətirdiyimiz beytdə vətənindən ayrı düşmüş, taleyin bütün
fəlakətlərinə düçar olmuş, qəlbinin dörd yanını iztirablar bürümüş, vətənini, dostlarını hərarətlə
arzulayan bir insanın, üzünü ulduzlara tutub onlarla danışan bir qəribin fəryad səslərini
duyuruq:
Həbsxanamı, qandalmı, dostlara doğru can atmaqmı, qəriblikmi,
Yardan uzaqlıqmı? Bunların hansı daha böyük dərddir? (4, 245)
Doğma Həmədan, onun əzəmətli Əlvənd dağı, səfalı Mavşan vadisi məhbusun bir an belə olsun
xatirindən çıxmır. O doğma yerlərə can atır. Ancaq ayaqlarına vurulmuş qandallar, həbsxananın
bağlı qapıları vətənə aparan yolların qarşısına sədd çəkmişdir. Bu vaxt xəyal Bağdad
məhbusunun köməyinə gəlir, onu vətənə – Həmədana, Mavşan vadisinə aparır:
Yaşatmışdır, ey Həmədan, bol yağışın suyu səni,
Suvarmışdır, ey Mavşanım, dərələrin şehi səni. (4, 246)
Xəyalında bir anlıq da olsa, vətənə gedən şair dostlarını yenidən görmək, sevdiyi insanlara,
keçmiş günlərə qovuşmaq üçün çırpınır. “Vətən sevgisi imandandır; gizli deyildir ki, vətənə
məhəbbət insanın fitrətilə bir yaranmışdır” (11, 142) deyən şair həbsxana müsibətinin, çəkdiyi
əzabların sonsuzluğundan şikayətlənir:
Əgər mənim bədənim və ürəyim dəmirdən olsaydı,
Onun bərkliyindən dəmirin özü belə əriyərdi.
Əgər qarğa belə mənim qəmimlə maraqlansa,
Mənim fikirləşdiyimi fikirləşsə, qarğanın da tükləri ağarardı. (11, 142)
Xaqani Şirvani yaradıcılığında vətən-qürbət anlayışı həm real, dünyəvi, həm də bədii-metaforik
məzmun daşıyır. Vətən həm şairin doğulub-böyüdüyü Şirvanı, həm də yarın kuyunu, yəni
sevgilinin məhəlləsini ifadə edir. Xaqani Bağdadı Şirvandan sonra özünə ikinci vətən bilmiş,
vətəni candan əziz hesab etmişdir:
Fikrimə vüsət verən, nur bəxş edən,
Bağdada qəlbimdə mən verdim vətən.
Göz yaşımdan pak, ləhcəmdən şirin,
Torpağı candan əzizdir bu yerin. (6, 228)
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Başqa bir beytində isə vətəni tərk etməyə məcbur olan şairin şikayət dolu qəlb ağrısını görürük.
Doğma vətənində rahat yaşaya bilməyən şair üçün qürbətdə olmaq, qəriblik və hicran daha
böyük əzab kimi görünür. Qürbətdə yaşayan şairin duyduğu vətən həsrəti, qəriblik onun
düşmənlərini də yıxa bilər. Vətənində olarkən özünü gülə bənzədən şair, düşmənlərini isə onun
ətrafını bürümüş tikan kollarına bənzədir. Şair yazır ki, qəriblik əzabı nəinki onun özünü, hətta
düşmənlərini belə odlayıb-yandırmağa qabildir:
Öz vətənimdə bir güləm, dövrəmi çulğamış tikan,
Qürbətə düşdüm, odlanıb, yandı tikan, yazıq mənə! (6, 306)
Lakin şairin əli-qolu bağlıdır. Şirvanda şairi gözləyən təhlükələrə görə vətənə qayıda bilmir.
Buna görə də, şair özünü qardaşları tərəfindən quyuya atılan Hz. Yusifə bənzədir:
Məni can dərdi, quyu qorxusu, qardaş xətəri,
Döndərib Yusifi-Kənanə, məni qoymurlar. (6, 289)
Xaqani yaradıcılığında vətən və qürbət anlayışlarının bədii-metaforik məzmunda ifadəsinə
olduqca sıx rast gəlirik. Yarın kuyunu özünə əsl vətən bilən aşiq nəinki bu kuyun özünə
qovuşmağa, hətta kölgəsində yaşamağa da hazırdır. Aşiq bu arzusunu hüma quşunun kölgəsinə
belə dəyişməyəcəyini qeyd edir. Məlumdur ki, ədəbiyyatımızda tez-tez təsadüf olunan hüma
quşu var-dövlətin, xoşbəxtliyin, qüdrətin simvolu olmuşdur. Bu quşun kölgəsi kimin üstünə
düşərsə, padşah olarmış. Aşiqin vətən arzusu o qədər böyükdür ki, o hümanın kölgəsində olmaq
yerinə sevgilinin kuyunun kölgəsində yaşamaqla kifayətlənir:
Ehtiyacım yox, nə lazımdır hümanın kölgəsi,
Sayeyi-kuyində olsam, bu kifayətdir mənə. (6, 442)
Başqa bir beytində isə şair sevgilinin məhəlləsində bitən tikanları öz gözündə təzə bitmiş süsənə
bənzədir. Tikanı kəsrəti ifadə edən zülflə müqayisə edən aşiq bu zülfün bircə telinin belə onun
yurdsuz qalmış qəlbinə məskən olduğunu qeyd edir:
Sənin kuyində bitmiş xar mənimçün tazə süsəndir,
O zülfün hər teli yurdsuz qalan bu qəlbə məskəndir. (6, 475)
ARAŞTIRMA
Araşdırmada Seyid İmadəddin Nəsimi, Şah İsmayıl Xətayi, Məhəmməd Füzuli, Məhəmməd
Əmani, Saib Təbrizi, Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir kimi klassik
şairlərimizin yaradıcılığında işlənmiş “vətən”, “qürbət”, “yarın kuyu”, “xanü man” kimi ifadə
və anlayışlar tədqiq olunmuş, klassik ədəbiyyatımızda “vətən” və “qürbət” anlayışlarının nə
dərəcədə və hansı məzmunda istifadə olunmasının konkret nümunələrlə izah olunmasına
çalışılmışdır. Araşdırmaya cəlb olunan müəlliflərdən gətirilən bədii nümunələr arasında
məzmun ardıcıllığını qoruya bilmək üçün xronoloji ardıcıllıq pozulmuşdur.
K. Bünyadzadə klassik poeziyada “vətən” anlayışından danışarkən onu insanın mənəvi
təkamülü tamamlayıb vəhdətə çatması, fəna aləmindən keçib bəqaya varması kimi şərh edir:
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“Fəlsəfi poeziyada “vətən” istilahı mistik aşiqin sonuncu məqamda gəlib yetişdiyi vəhdət
yaşantısını ifadə edir. Vətənə qayıtmaq Haqqa qovuşmadır ki, bu da fəna körpüsündən keçdikdə
baş verir. Sufinin son mənəvi məkanı “vətən” adlanır.” (1, 226)
Klassik ədəbiyyatda vətən bəqa aləmini bildirirsə, fəna aləmi, yəni maddi dünya da qürbəti
ifadə edir. Aşiq özünün ilkin vətənindən ayrılaraq bu dünyaya düşmüş, yəni qürbətə məhkum
olmuşdur. Beləliklə, aşiq üçün maddi dünya qürbətdir. M.Abdullayeva yazır: “İnsanın
doğulması təsəvvüfdə İlahi dərgahdan ayrılıb mülk aləminə düşməsi kimi təsvir olunur ki, bu
da uyğun olaraq vətən və qürbət sözləri ilə ifadə olunur. İnsanın doğulandan əvvəlki
vəziyyətində xoşbəxt və asudə olduğunu iqrar edən mistiklər dərd və əziyyətlərlə dolu olan
maddi dünyanı tərk edib vətənə qovuşmaq arzusu ilə yaşayırlar.”(1, 226)
Şərifə Yalçınkaya isə klassik türk ədəbiyyatında işlənən qürbət anlayışını belə əsaslandırır:
“Klassik ədəbiyyatda qürbət anlayışı üç meyarla qarşımıza çıxır: 1. Sevgilidən uzaq düşmək;
2. İlahidən ayrılığın yaratdığı qürbət; 3. Vətəndən ayrılığın yaratdığı qürbət.” (21, 324)
BULGULAR
M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poemasının münacat hissəsində açıq şəkildə qeyd edir ki, ilkin
vətəninin hara olduğunu unutmuş, nəfsin hiyləsinə aldanaraq bu dünyanı öz vətəni sanmışdır:
Billah ki, bu dilfirib mənzil
Öylə mənə verdi rahəti-dil
Kim, əski məqamımı unutdum,
Sandım vətənim, məqam tutdum.
Müşkül gəlir indi tərkin etmək,
Bir özgə məqamə dəxi getmək. (14, 16)
(Vallah, qəlbi əyləndirən, könül aldadan bu mənzil mənə o qədər qəlb rahatlığı verdi ki, keçmiş
məskənimi unutdum. Buranı vətənim bilib, burada məskən saldım. İndi isə buranı tərk edib,
başqa bir məskənə üz tutmaq çətin gəlir.) Şair başa düşür ki, bu dünya duracaq yer deyil,
buradan səfər etmək, əsl vətənə getmək lazımdır. Lakin bu dünyanı tərk etmək, nasut aləmindən
yaxa qurtarmaq heç də asan deyildir. Çünki fiziki bədən dünyaya meyillidir. Ruh da bədənə
bağlı olduğundan hər nə qədər vəhdəti arzulasa da, onda da bəsirət gözü ilə deyil, fiziki gözlə
görmək keyfiyyəti yaranır. İnsan maddi dünyaya bağlandıqca öz həqiqi varlığını, vətənini
unutmağa başlayır.
Oxşar fikirlər “Leyli və Məcnun” əsərindən nümunə gətirdiyimiz aşağıdakı parçada da öz
ifadəsini tapır. Füzuli insanın maddi varlığını onu qəm zindanına məhkum edən hiylə adlandırır.
İnsan fiziki bədənində əsirdir. Onun əsl vətəni ədəmdir. Ədəm klassik poeziyada yoxluq və ya
ölümdən sonrakı həyat anlamlarına gəlir. İnsan fənafillahdan yeni bir həyata qovuşur. Bu əbədi
həyatla birlikdə yenidən doğulur. Ədəm məhz buna işarədir. Şair qeyd edir ki, əsl vətənini
unudub qəm zindanına, yəni maddi aləmə əsir olanlar əbədi qürbət əzabına dözməlidirlər.
Yə'ni ki: "Vücud dami-qəmdir;
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Azadələrin yeri ədəmdir.
Hər kim ki, əsir olur bu damə,
Səbr etsə gərək qəmi-müdamə". (14, 46)
Qeyd etdik ki, klassik poeziyada aşiq üçün vətən həm də sevgilinin yaşadığı yerdir. Sevgilinin
məskənindən başqa hər yer onun üçün qürbətdir. Qürbətdə duyduğu hicran əzabına, həsrətə tab
gətirməyən aşiq sevgilisinə qovuşmaq üçün öz evindən, (klassik ədəbiyyatda dah çox “xanü
man” şəklində işlənir) hətta canından belə imtina etməyə hazırdır. Onun qəribliyi də maddi
dünyadakı evini tərk etməsi, məcnun olub çöllərə düşməsi, ayrılıqla yoldaş olmasındadır. Biz
bunun ən bariz nümunəsini Məcnunun timsalında görürük. Məcnun da Leylinin həsrətilə çöllərə
düşür, vəhşi heyvanlarla yoldaş olur, onların himayəsində yaşayır. Füzulinin bir çox qəzəlində
yarın kuyinə (yaşadığı yerə) çatmaq üçün aşiqin bu dünyadan da, candan da imtina etməyə hazır
olduğunu görürük:
Ey könül, yarı istə, candan keç,
Səri-kuyin gözət, cəhandan keç! (13, 87)
Şair öz könlünə xitabən deyir ki, əgər yara qovuşmaq istəyirsə, candan keçməlidir. Yarın
məhəlləsinin başına çatmağı arzulayırsa, onda bu dünyadan keçməlidir. Biz “Mətləül – etiqad”
əsərində Füzulinin can kəlməsini nəfs anlamında işlətdiyi görürük (15, 129). Deməli, şair can
deməklə öz nəfsindən, cahan deməklə isə nəfsi bəsləyən bu dünyadan, yəni kəsrət aləmindən
qurtulmağı nəzərdə tutur.
Eyni bədii-ifadə tərzinə – aşiqin sevgilinin yaşadığı yeri öz vətəni bilməsi və bu vətənə çatmaq
üçün maddi vətənindən imtina etməsinə Xətayi yaradıcılığında da təsadüf edirik:
Tərk edüb qоydum, gedərəm, xanü mani, mülki uş,
Hicrin etdi mən qəribi üştə gör avarələr. (20, 48)
(Ev-eşiyi, mal-mülkü, məmləkəti tərk edib gedirəm, çünki sənin ayrılığın bu qəribi avarəyə
çevirmişdir.) Klassik ədəbiyyatda “avarə” yersiz-yurdsuz, işi-gücü olmayan, boş gəzən insan
mənasını verir. Sevgilinin ayrılığı şairi qürbətə məhkum etmiş, qürbət əzabı isə onu maddi
məkanını tərk etməyə sövq etmişdir. Yersiz-yurdsuz olmaq isə avara insanlara xas keyfiyyət
olduğundan şair özünü avaraya çevirənin bu qəriblik olduğunu deyir.
Xətayi şeirlərində “yar ayağının tozu” ifadəsinə də tez-tez rast gəlirik. Demək olar ki, bu ifadə
yarın kuyu anlayışına paralel işlənir. Bu haqda Məhərrəm Qasımlı yazır: “Yar ayağının
tozundan səadət tapmaq ideyası Xətayidə təqribən on – on beş qəzəldə təkrarlanır. Sevimli
obraza müraciət etmək, onu dəfələrlə təkrarlamaq, ümumiyyətlə, klassik Şərq poeziyası üçün
tipik haldır. Bəlkə də bu yolla şairlər öz sevimli obrazlarının yerini möhkəmləndirmək
istəmişlər.” (10, 99)
Əyağın tоzinə, ey nuri-rəhman,
Xətayi canını qurban demişdir. (20, 54)
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Qaşların tağini gördüm, qibləgahim eylədim,
Çün əyağın tоprağında оldu mənzilgahimiz. (20, 107)
“Füzulinin sənət və mərifət dünyası” adlı kitabında Nəsib Cümşüdoğlu “ayaq tozu” ifadəsindən
geniş şəkildə bəhs edir. “Müqəddəs yerlərin torpağı adətən çox dəyərlidir: yarın kuyinin
torpağı, ayaq tozu, keçdiyi yoldan götürülən torpaq müqəddəs sayılır... Allahın və
müqəddəslərin ayaq izinin pərəstişi qədim Misir məbədgahlarında və buddizm ibadətgahlarında
geniş yayılmışdır. İslamda isə Məhəmmədin meracı zamanı Buraq adlı atın ayaq izinin
müqəddəsliyi diqqəti cəlb edir.” (5, 267)
Toz klassik ədəbiyyatda sevgilinin ucalığını, dəyərini göstərmək üçün istifadə olunmuş
simvollardan biridir. Sevgilinin ayağının tozu ifadəsi klassik ədəbiyyatda, xüsusilə, geniş
yayılmışdır. Aşiq daim sevgilinin ayağının tozunun həsrətini çəkir və ona qovuşmağı arzulayır.
Xətayidən nümunə gətirdiyimiz birinci beytdə aşiqin sevgilinin ayağının tozuna çatmaq üçün
canından keçməyə hazır olmasını, ikinci beytdə isə sevgilinin ayağının torpağını özünə mənzil,
məskən seçdiyini görürük.
Sevgilinin yoxluğunda özünü “qərib” adlandıran aşiq üçün vətən qəm yeridir. Sevgilinin
diyarını arzulayan, onun xəyalı ilə yaşayan insan ancaq vətəni xatırlayır. Beləliklə,
nümunələrdə də göründüyü kimi, bir çox klassik şairlərimizin yaradıcılığında “sevgilinin kuyu”
və “vətən” eyniləşdirilir, yaxud bir-birinə bağlı təqdim olunur. Nəsib Cümşüdoğlu klassik
ədəbiyyatda işlənmiş kuy anlayışını belə izah edir: “Kuy sözü məhəl deməkdir. Kuyi-xarabat
fəna mənzilini ifadə edir. Kuy daha çox yar və məşuqla bağlı işlənir, yarın kuyu, yarın sərikuyu ifadələri daha çox işlənir. Kuy həm də bəndəlik məqamını bildirir. Haqqın astanasına
yaxın olmaq istəyi bəndəliyin əsas şərtlərindən biri kimi həmişə arifi yarın səri kuyinə cəlb
edir.” (5, 265)
Buldu kuyində dəva dərdi-dili-bimarımız,
Sən ağasan, biz quluz kuyindədir timarımız. (13, 140)
Kuy bəndəlik məqamı olduğuna görə insanlarda itaət və ibadət duyumu oyadır. Müsəlmanların
əsas ziyarət və ibadətlərindən biri Kəbədə təvaf etməkdir. Arifin nəzərincə Kəbə təvafı zahiri
bir əməldir, bədənin fırlanmasıdır. Əslində isə gərək insanın qəlbi Haqqın yönündə dövr etsin.
(5, 266)
Nola ağılarsa Füzuli rövzeyi-kuyin anıb,
Lacərəm giryan olur qılğac vətən yadın qərib. (13, 70)
(Füzuli sənin diyarının cənnətini görüb ağlarsa, heyrət etmə. Şübhə yoxdur ki, qürbətə düşən
insan vətənini yad etdikcə ağlayar.) Vətən aləmi-ərvah, yəni ruhlar aləmidir. Burada ruhlar
Haqla birlikdədirlər. Qürbət isə maddi aləm, fənafillahdır. Vətən cənnət bağıdır. Bu beytdə
sevgilinin diyarı da həmin cənnət bağı hesab olunur. Şair sevgilinin diyarını andıqca vətəni
anmış olur. Yaxud, Füzuli başqa bir beytində belə deyir:
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Can verməyimmi qürbətə kim, bimi-tə’nədən
Yadi-vətən fəğanıma sənsiz bəhanədir. (13, 107)
(Qürbətə necə can verməyim?! Səni yad etsəm, qınanacağım qorxusundan, vətəni yad
edirəmmiş kimi davranıb, sənin yoxluğundan fəryad edirəm. Vətəni yad edib ağlamaq
sənsizliyə bəhanədir.) Qürbət maddi dünya olduğundan, bu qürbətə canını vermək, fiziki bədəni
tərk edib əsl vətənə qayıtmaq deməkdir. Aşiqin məqsədi ruhlar aləmini – vətəni bəhanə edərək
həqiqi sevgili üçün fəğan etməkdir. Çünki aşiq birbaşa həqiqi sevgiliyə – Haqqa üz tutub, onu
arzulayarsa, bunu anlamayanlar onu məzəmmət edərlər.
Vətənindən ayrı düşmüş aşiq üçün qürbətdə olmaq əsl əzabdır. Bu əzab aşiq üçün həm cəza,
həm mükafatdır. Çünki hicran özü ilə bərabər sevgiliyə qovuşmaq arzusu da gətirir. Yalnız
səbrlə hicran dərdinə dözən aşiqlər sevgilinin vüsalına çata bilər. Həqiqi əzabla qazanılmış
aydınlıq isə daha qiymətli, daha dəyərli olur:
Vəsl qədrin bilmədim hicran bəlasın çəkmədən,
Zülməti-hicr etdi çox mübhəm işi rövşən mana. (13, 46)
Füzuli deyir ki, hicran bəlasına düçar olmadan vəslin qiymətini anlamaq mümkün deyil. Məhz
hicran əzabı, sevgilidən ayrılığın qaranlığı onun üçün ən çətin vəziyyəti belə aydınlaşdırmışdır.
Füzuli başqa bir beytində hicranın ağırlığını izah edə bilmək üçün onu məhşər günü ilə
müqayisə edir:
Budur fərqi, könül, məhşər gününün ruzi-hicrandan
Kim, ol can döndərər cismə, bu cismi ayırır candan. (13, 246)
(Qiyamət gününün hicran (ayrılıq) günündən fərqi budur ki, birincisi canı cisminə qaytarır, bu
isə canı cismindən (sevgili və ya vətən) ayırır.)
Məhəmməd Əmani də bir rübaisində hicran əzabının özünü məhv etdiyi və bu əzaba dözmək
üçün qüvvəti qalmadığını söyləyir. Şair belə bir əzabla yaşamaqdansa, ölməyin daha rahat
olacağını vurğulayır:
Hicran sitəmidin olmuşam zarü nizar,
Divanə könüldə qalmadı səbrü qərar.
Billah ki, dirilməkdün irür ölmək yeg,
Bu növ keçərsə müddəti-ömrə mədar. (12, 158)
Məhəmməd Əmaninin əksər şeirlərində vətən anlayışı sevgilinin məskunlaşdığı yer, sevgilinin
məhəlləsinə bərabər tutulur. Onun şeirləində vətən sevgilinin kuyudur və aşiq min bir əzabla da
olsa, bu kuya çatmağa can atır:
Tövhi-kuyinə irməgə,
Könül daim niyaz eylər.
Məhəbbət gülün dərməgə
Can bülbülü pərvaz eylər. (12, 197)
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(Könül sənin diyarına çatmaq üçün daim yalvarıb-yaxarır, dua edir. Can bülbülü məhəbbət
gülünə qovuşmaq üçün daim uçur.)
Vətən və qürbət mövzusu Nəsimi poeziyasında da özünə yer etmişdir. Nəsiminin nümunə
gətirdiyimiz beytində qürbətdə olduğunu dərk edən, özünü qərib adlandıran aşiqin çarəsizliyi,
intizarı ifadə olunur:
Səndən olalı ayrı mən, halımı gör, şikəstəyəm,
Qürbətə düşmüşəm qərib, ah nidəm, nidəm, nidəm? (1, 226)
Nəsimi başqa bir beytində də sevgilinin saçlarında məskən saldığını, buranı özünə vətən
bildiyini yazır. Lakin şair dərk edir ki, bu yer onun əsl vətəni deyildir:
Zülfündə can qıldı vətən, hübbülvətən şərti ilən,
Mən məskənül-ərvahımı kövnü məkana vеrməzəm. (7, 132)
(Can sənin zülfündə məskən saldı, buranı özünə vətən seçdi. Yalnız vətən sevgisi şərti ilə. Mən
ruhlar məskənimi (məskənül-ərvah) bu dünyaya dəyişmərəm.) Sevgilinin zülfü kəsrətə işarədir.
Maddi dünya, Nəsiminin sözləri ilə desək, kövnü məkan da kəsrətdir. Kainatda mövcud olan
gözəlliklər insanı özünə cəlb edir və bu yolla insan Haqqa vasil olur. Lakin bu vüsal hər insana
nəsib olmur. Yalnız vəfa sahibləri, ruhlar aləmindəki vədini xatırlayıb, ona sadiq qalanlar
Haqqa qovuşur. Bu insanlar isə Haqq tərəfindən sevilən və Haqqı sevən insanlardır. Nəsimi də
özünü məhz bu cür qiymətləndirir. O öz vədinə sadiqdir. Kəsrət aləmində məqam tutsa da, əsl
vətənini – məskənül-ərvahını maddi dünyaya dəyişmir.
Klassik ədəbiyyatda vətən anlayışının dünyəvi məzmun daşıdığı məqamlar da az deyildir.
Füzulinin “Hədiqət üs-süəda” əsəri bu baxımdan qeyd olunmalıdır. Belə ki, əsəri təhlil edən
Z.Quluzadə yazır: “Öz ideyaları, imanları uğrunda edam olunanları, canlarını fəda edənləri
müəllif şəhidlər – iman uğrunda öldürülmüş əzabkeşlər yox, xoşbəxtlər adlandırır. Xoşbəxtliyin
rəhni isə möminlərin dünyəvi əzabları deyil, onların Allahla görüşü, Adəmin günahlarına görə
qovulduğu “vətən”ə, cənnətə qayıtmalarıdır.” (1, 229)
Vətən anlayışına Saib Təbrizi yaradıcılığında da təsadüf edirik. Saib şeirlərində də vətən iki
məzmunda işlənmişdir. Şairin bəzi şeirlərində vətən onun doğulduğu yer, bu yerin bütün maddimənəvi sərvətlərini ifadə edirsə, başqa şeirlərində Vəhdəti, sevgiliyə çatmağı ifadə edir. Saib
uzun müddət doğulduğu doğma Təbrizdən ayrı düşmüş, İsfahanda, Hindistanda və başqa qürbət
yerlərdə yaşamalı olmuşdur. Lakin şair harada olursa olsun, doğma vətəni unutmamış, öz
şeirlərində Təbrizin adını dərin bir sevgi və iftixarla çəkmişdir:
Sədi əgər Şirazın boz qumundan yarandı
Saib doğdu Təbrizin müqəddəs torpağından. (19, 11)
Saib qürbətdə olarkən daim Təbrizi xatırlamış, doğma vətəndə keçirdiyi xoş günlərin –
ömrünün bahar çağının xəyalı ilə yaşamışdır:
O bahar ömrümüzün günləri düşdükcə yada
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Saibin fikri gəzər Təbrizin o cənnətini. (19, 11)
Saibin bəzi şeirində isə təsəvvüf fəlsəfəsi açıq şəkildə duyulur. Onun bir şeirində qürbətə
düşmüş aşiqin vətəni öz qəlbində tapmasının şahidi oluruq:
Çox gəzib axır onu tapdım yenə qəlbimdə mən,
Gör mən harda gəzmişəm, harda itibmiş o vətən. (19, 117)
Qəlb Allahın insanda özünü biruzə verdiyi keyfiyyətdir: “Maddi dünyada qəlbə nəfs deyilməsi
nəfsin bədəndə olmasından qaynaqlanır. Bu mənada təsəvvüf əhli qəlbi ruh və nəfs arasında
mücərrəd, nurani bir cövhər kimi qiymətləndirir. İnsanın dərk edən və bilən, cəzalandırılan,
qorxudulan və axtarılan cüzvi olan qəlb məlakut aləmindədir.” (2, 131) Klassik poeziyanın
dərininə endikcə, o cümlədən, təsəvvüf fəlsəfəsindən bəhs edən əsərləri araşdırdıqca bir çox
sənətkarlarımızın “Qəlb” kəlməsini “ruh” mənasında işlətdiyini görürük. İmam Qəzali də qəlbi
ruhla eyniləşdirmişdir: “O, qəlbə Allahı tanıyan, Ona yönələn, Allah üçün əməllər edən, Allah
qatında olanları kəşf edən, digər üzvlərin də tabe olduğu, xidmət etdiyi bir üzv kimi tərif verir.”
(2, 131)
Vətən və qürbət mövzusuna Vidadi, Vaqif, Zakir yaradıcılığında da təsadüf edirik. Bu şairlərin
yaradıcılığında işlənmiş vətən və qürbət anlayışları daha çox dünyəvi məzmun daşıyır, insanın
bu dünyadakı vətənindən ayrı düşməsini bildirir. Klassik poeziyanın bu mərhələsində qürbətin,
vətən həsrətinin simvoluna çevrilən bədii surət də vardır ki, bu durna obrazıdır. Vətən həsrəti
çəkən şairlər durnaya müraciətlə öz vətənlərindən xəbər almağa, vətən həsrətinə bir zərrə də
olsa tab tapmağa çalışmışlar.
M.V.Vidadi əsl qürbət şairi olmuşdur. Onun yaradıcılığında tez-tez qürbət anlayışına təsadüf
edirik. Qürbət mövzusu Vidadi yaradıcılığı üçün olduqca aktual idi. Şair belə şеirlərində
qürbətdən şikayətlənsə də, оnların əsasında vətən və еl məhəbbəti dayanırdı. M.V. Vidadinin
“Dəli könül, gəl əylənmə qürbətdə” başlıqlı qoşmasında vətənindən ayrı düşmüş şairin vətən
həsrəti, qürbət sıxıntısı ifadə olunur. Bir növ ustadnamə təsiri bağışlayan qoşmada şair öz
könlünü və oxucunu vətənin dəyərini bilməyə, qürbətdə yadlarla keçən ömrün əbəs olduğunu
anlamağa çağırır:
Dəli könül, gəl əylənmə qürbətdə,
Bir gün оlur vətən dеyib ağlarsan.
Yadlar ilə ömür çürür həsrətdə,
Bir gün оlur vətən dеyib ağlarsan (18, 15)
Qürbətdə keçən xoş günlər doğma vətəni xatırlatdığı üçün şair qürbətin şadlığını görəndə də
qəmlənir:
Mən görmüşəm bu qürbətin dadını,
Yanıb-yanıb çох çəkmişəm оdunu.
Qəmlənirsən hər görəndə şadını,
Bir gün оlur vətən dеyib ağlarsan. (18, 15)
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Şairin vətən həsrəti ilə yaralanmış könlü həmsöhbətini yaxmağa da qabildir. Şair dostuna deyir
ki, yaralanmış könlümə toxunma, yoxsa bu qəm səni də yandırıb-yaxar:
Еy həmdəmim, səni qanə qərq еylər,
Gəl tərpətmə yaralanmış könlümü.
Ayrı düşmüş vətənindən, еlindən,
Həmdərdindən aralanmış könlümü. (18, 20)
Vidadi yaradıcılığında vətənin doğma torpağı kimi Qarabağ və onun gözəllikləri də öz dolğun
ifadəsini tapmışdır. Vidadinin, zəmanəsinin məşhur şairi kimi şöhrət tapması saraylara da gеdib
çatır. Belə ki, şair bir müddət Qarabağda Gülüstan хanlığı sarayında yaşayıb-fəaliyyət göstərir.
Qarabağla bağlı xatirələri yaradıcılığında sevgi dolu təcəssümünü tapır. Şair Qarabağın küllihəyatını şiriniylə-acısıyla bayatıya bənzədir:
Külli-Qarabağın abi-həyatı,
Nərmü nazik bayatıdır, bayatı,
Охunur məclisdə хоş kəlimatı,
Ох kimi bağrını dələr, ağlarsan. (18, 86)
Molla Pənah Vaqif yaradıcılığında da vətən anlayışı real-dünyəvi məzmunda işlənmişdir. Şair
doğulub-böyüdüyü Qazax mahalını, o cümlədən həyatının mühim bir dövrünü yaşadığı
Qarabağı özünə doğma vətən bilmiş, şeirlərində hər iki yurdun gözəlliklərini vəsf etmişdir:
Çıxıb başmaq sеyrinə, еdib sеyri-çəmən gəldim,
Ayaq üstdən Qazağa bir gеdib, gördüm vətən, gəldim.
Qızıl gül açılan günlərdə gülzari-Qarabağa,
Sənin оlsun, əzizim, böylə məlumun ki, mən gəldim. (17, 161)
Başqa bir şeirində isə Vaqif doğulduğu Salahlı kəndini vətən adlandırır.
Vətən xоşdur dеyə, Vaqif, bizi çəkdin Salahlıya
Səlah bilməm nədir yanında yari-canfəza yоxdur. (17, 164)
Vaqif yaradıcılığında Qarabağla yanaşı, Qarabağ gözəllərinin də canlı bədii ifadəsini görürük:
Vaqifi öldürdü оl məhrulərin pərvizəsi,
Bağrıma müjganının sancıldı tirü nizəsi,
Zəxmi-sinəmdən töküldü üstüxanım rizəsi,
Еy Qarabağın yеni açmış güli-pakizəsi,
Xəstəyəm, qоynundakı оl narının müştaqiyəm! (17, 183)
Vətən anlayışı Qasım bəy Zakir yaradıcılığında da öz yerini tutmuşdur. Şair “vətən”i həm
təsəvvüfi, həm dünyəvi məzmunda işlətmişdir. Zakirin yaradıcılığında qürbət sıxıntısı, vətən
həsrəti motivləri də güclüdür. Bu baxımdan şairin “Durnalar” rədifli şeiri xüsusi qeyd
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olunmalıdır. Daha çox ictimai məzmun daşıyan şeiri şair Bakıda sürgündə olarkən yazmışdır.
Şeirdə qürbətdə olan şairin vətən, ailə həsrəti aydın duyulur. “Doğma yurdundan ayrı düşmüş
şair daim nəzarət altında həyat keçirdiyi üçün dərdini durnalara söyləyir, onlardan imdad
gözləyir və yaşadığı ağır zəmanəni eyhamla tənqid edir.”(9, 8)
Diyari-qürbətdə müddətdi varam,
Gecə-gündüz canan deyib ağlaram,
Mən də sizin kimi qəribü zaram,
Eyləməyin məndən haşa, durnalar! (9, 168)
Şairin satirik şeirləri də onun vətən təəssübkeşliyindən doğmuşdur. Xalqını, vətənini qızğın
məhəbbətlə sevən şair tüfeyli həyat sürənlərə, xalqın əməyini mənimsəyib, bu yolla
varlananlara dərin nifrət bəsləmişdir. Bəzi satirik şeirlərində şairin vətənin düşdüyü hala dözə
bilməməsi, bundan qaynaqlanan üsyanı ifadə olunur:
Fəraqət oturub hər kəs bir işdə,
Nə yazda yarıdıq, nə də ki qışda.
Yarəb, neyləmişdik bu dağılmışda,
Həram oldu bizə bir qarış torpaq? (9, 27)
Zakirin lirik qəhrəmanının vətəni həm də sevgilinin kuyudur. Şair sevgilinin diyarına varmaq,
çəkdiyi gizli sıxıntılardan, həsrət əzabından qurtulmaq arzusundadır. Lakin şair həm də
ümidsizdir. Çünki onun kimi yarın kuyinə varmağı arzulayan, həsrət oduyla nalə edən aşiqlər
çoxdur:
İstərəm ki, varım yarın kuyinə
Şikvə edəm qəmi-pünhan əlindən.
Bilirəm ki, mənə fürsət tapılmaz
Dərində aşiqi-nalan əlindən. (9, 191)
SONUÇ
Araşdırmada “vətən” və “qürbət” anlayışlarına öz əsərlərində yer vermiş bir neçə klassik
şairlərimizin yaradıcılığı təhlil olunmuş, həmin şairlərin şeirlərindən gətirilmiş konkret bədii
nümunələrdə bu iki anlayışın yeri və mövqeyi aşkarlanmışdır. Daha əvvəl bu mövzuya
toxunmuş bəzi tədqiqatçıların da fikirləri əsas götürülərək “vətən” və “qürbət” anlayışlarının
klassik ədəbiyyatda daşıdığı mahiyyət izah olunmuşdur. Araşdırma nəticəsində aydın olur ki,
Azərbacan klassik poeziasında “vətən” və “qürbət” anlayışları təkcə dünyəvi deyil, fəlsəfitəsəvvüfi məzmun daşımışdır. Xüsusilə, Nəsimi, Xətayi, Füzuli, Əmani yaradıcılığında bu iki
anlayışın real, dünyəvi məzmun daşımaqdan çox, təsəvvüfi məzmunda olması fikri irəli sürülür.
Göstərilən şeir nümunələrindən də aydın olur ki, bu şairlərin yaradıcılığında vətən bəqa aləmini,
aləmi-ərvahı bildirir. Bəqa aləmi sonuncu məqam olan vəhdətə çatmaqla Haqqın varlığında
əbədiyyətə qovuşmaq deməkdir. Aləmi-ərvah isə aşiqin bu dünyaya sürgün edilməzdən öncəki
ilkin və qovuşmağı dilədiyi sonuncu vətənidir. Bu iki vətən anlayışı klassiklərimizin
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yaradıcılığında sevgilinin kuyu anlayışı ilə eyniləşdirilir. Sevgilinin kuyuna, yəni onun yaşadığı
məhəlləyə çatmağı diləyən aşiq eyni zamanda öz ilkin vətəninə qovuşmağı arzulayır.
Qeyd olunan şairlərin əsərlərindən gətirilən nümunələrdən “qürbət” anlayışının “vətən”lə
paralel işlənməsi, vətənə qovuşmağı arzulayan aşiqin bundan savayı hər yeri, hər məqamı özünə
qürbət bilməsi fikri meydana çıxır. Bu yanaşmanın doğruluğu verilmiş şeir nümunələrindən
əlavə, K.Bünyadzadə, M.Abdullayeva kimi tədqiqatçı alimlərin əsərlərindən gətirilmiş
sitatlarla da əsaslandırılmışdır.
Araşdırmanın ikinci təhlil obyekti klassik poeziyada “vətən” və “qürbət” anlayışlarının real,
dünyəvi məzmunda işləndiyi bədii örnəklərdir. Bu baxımdan M.V.Vidadinin, M.P.Vaqifin,
Q.Zakirin yaradıcılığı tədqiqata cəlb olunmuş, onların yaradıcılığında bu iki anlayışın hansı
sıxlıqla və hansı məzmunda işlənməsi göstərilmiş şeir nümunələri işığında izah olunmuşdur.
Verilmiş nümunələrdən məlum olur ki, Vidadi yardıcılığında “qürbət” mövzusu daha geniş
plandadır. Vətəndən doymayan şair qürbətdə ən xoş keçən günün belə əzabını duyur, çünki bu
xoş gün ona vətənini, sevdiyi insanları, öz uşaqlığını xatırladır.
Vaqif və Zakir yaradıcılığında bu iki anlayış öz sələflərinə nisbətən məhdud yer almışdır. Daha
çox dünyəvi məzmunda işlənmiş vətən bu iki sənətkar üçün doğulub-böyüdükləri torpaqları
ifadə edir. Zakir yaradıcılığından gətirilmiş bir nümunədə yarın kuyu anlayışına da yer
verilmişdir. Bu isə Zakirin özündən əvvəlki ənənəyə sadiq qalaraq vətən anlayışına həm də
fəlsəfi məzmunda yanaşması qənaətinə gəlməyə əsas verir.
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ÖZƏT
Azərbaycan folklor örnəkləri içərisində önəmli yer tutan atalar sözünün janr təyinatı
toplayıcıları və araşdırıcıları həmişə düşündürmüşdür. Janr etibarı ilə ayrıca kitab halında ən
çox çap olunan folklor örnəklərindən biri atalar sözüdür. Lakin həmin kitablarda toplanmış
atalar sözünün janrdaxili dəyişmələri ətraflı şəkildə nəzərdən keçirilməmişdir. Son nəşrlər
isə bilavasitə sabitləşmiş “Atalar sözü” adıyla oxuculara təqdim olunur.
İnsanın nitq fəaliyyəti söyləmlərdə təzahür edir. Söyləm adi nitqdən söhbət
səviyyəsinə, söhbət səviyyəsindən el sözü səviyyəsinə qalxır ki, bu da folklorda iri və kiçik
həcmli janrlarda özünü sabitləşmiş formada göstərir.
Atalar sözləri toplanıldığı bölgələrdən asılı olaraq müxtəlif adlar altında yazıya
alınmışdır. Atalar sözünün janr təyinatı toplayıcının hazırlıq səviyyəsindən də çox asılı
olmuşdur. Lakin tədqiqat göstərir ki, Azərbaycan folklorşünaslığında atalar sözünün
sinonimi kimi qeydə alınan sav, məsəl, deyim, söyləmə, aforizm, müdrik fikir, öyüd, örnək,
nəsihət, məsləhət və sair ifadələr təmsil etdiyi folklor örnəklərinə görə fərqli struktural və
tematik xüsusiyyətləri ilə seçilir. Çağdaş folklorşünaslıq elmi atalar sözünü və məsəli həm
ayrı-ayrı janrlar kimi, həm də bir janrın janrdaxili dəyişimi kimi nəzərdən keçirir. Buna görə
də hər bir folklor ifadəsinin təmsil etdiyi örnəkləri ətraflı şəkildə analiz etməyə, onların
müqayisəli təhlilini aparmağa böyük ehtiyac vardır.
Şəki savlarını “Divani-lüğət-it-Türk”dəki savlarla müqayisə etdikdə belə qərara gəlirik
ki, bu müdrik folklor örnəklərinin ən azı iki-üç min illik tarixi vardır. Sav həqiqətin qısa,
sadə şəkildə deyilmiş xalq kəlamıdır.
“Dədə Qorqud kitabı”nı Azərbaycan paremik vahidlərinin toplanıb yazıya alınmasının
ilkin təcrübəsi saymaq olar. Dastanının müqəddiməsində atalar sözü və məsəllərin miqdarı
daha çoxdur və müqəddiməni bir növ atalar sözləri lüğəti adlandırmaq mümkündür. Bunun
arxasınca, “Oğuznamə” və “Əmsali-türkanə” paremik vahidlər toplusu kimi meydana
çıxmışdır. Abasqulu Marağinin hələ XVIII yüzillikdə tərtib etdiyi “Əmsali-türkanə” adlı
əlyazması atalar sözü və xalq məsəlləri toplusudur. Topluda Dədə Qorqud dastanlarının dili
ilə səsləşən və orta yüzilliklərin xalq fəlsəfi dünyagörüşünü özündə əks etdirən 1150 atalar
sözü və məsəl verilmişdir. Türk dillərində savla yanaşı məsəl sözü də işlənmiş, cəmdəki
əmsal şəkliylə mənaca atalar sözünü əvəz etmişdir.
Folklorşünaslar topladıqları nümunələri xalq arasında olduğu kimi yazıya alırlar. O
cümlədən, ata sözlərinin qeydə alınması da el arasında adlandığı kimi təqdim olunur.
Toplanılıb oxuculara təqdim edilən öyüdlər ata sözlərinin sinonimi kimi işlədirlir.
Duydular və duyultulara şadlıq, ürək yandırma, qədər (qədirdanlıq, qədir), hissiyyatın
aldanması ilə bağlı atalar sözləri daxildir. Bir çox nümunələr vardır ki, onların adını
məzmununda işlənən sözlər təyin edir. Belə nümunələrə məsləhətlər, ara sözləri, dedi-
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qodular, mübahisələr, söyüşələr, dalaşmalar, lənətlər, ögünmələr (öyünmələr),
sözböyütmələr, qanunlar və adətləri aid etmək olar.
Tədqiqiatçılar termin müxtəlifliyindən xilas olmaq üçün həm atalar sözü və həm də
zərb məsəl məfhumunu qəbul etməyin məqsəduyğun olmasına qərar vermişlər. Qeyd edək
ki, zərb məsəl sadəcə məsəl də adlanır.
Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, atalar sözü, məsəl, atalar sözünün janrdaxili
dəyişmələri.
ABSTRACT
The genre definition of the proverb, which occupies an important place among the
examples of Azerbaijani folklore, has always puzzled collectors and researchers. Proverbs
are one of the most widely published examples of folklore in a separate book by genre.
However, the changes in the genre of proverbs collected in those books have not been
considered in detail. The latest editions are presented to readers under the name "Proverbs",
which has been stabilized.
Human speech activity is manifested in speech. Speech rises from ordinary speech to
the level of conversation, from the level of conversation to the level of folk speech, which
manifests itself in a stabilized form in large and small genres in folklore.
Proverbs are written under different names, depending on the region in which they are
collected. The genre of the proverb also depended on the level of preparation of the collector.
However, research shows that the proverbs, sayings, sayings, aphorisms, wise sayings,
reminders, examples, exhortations, advice and other expressions registered as synonyms of
proverbs in Azerbaijani folklore are distinguished by different structural and thematic
features due to the examples of folklore they represent. Modern folklore studies the proverb
and the parable both as separate genres and as an intra-genre variation of a genre. Therefore,
there is a great need to analyze in detail the examples represented by each folklore
expression, to conduct a comparative analysis.
Comparing the Sheki savs with the savs in the Divani-dictionary-it-Turk, we conclude
that these wise examples of folklore have a history of at least two or three thousand years.
Sav is a short, simple folk saying in fact.
“The Book of Dede Gorgud” can be considered the first experience of collecting and
recording Azerbaijani paremic units. There are more proverbs and parables in the preface of
the saga, and the preface can be called a kind of dictionary of proverbs. After that,
"Oguzname" and "Amsali-Turkana" appeared as a collection of paremic units. Abasgulu
Maraghi's manuscript "Amsali-Turkana" compiled in the XVIII century is a collection of
proverbs and folk parables. The collection contains 1,150 proverbs and parables that resonate
with the language of the Dada Gorgud epics and reflect the folk philosophical worldview of
the Middle Ages. In addition to sav, the word masal was also used in Turkish languages,
replacing the proverb with meaning in the plural form.
Folklorists record the samples wich they collect as they are among the people. In
addition, the registration of father's words is presented as it is popularly called. The
reminders collected and presented to the readers are used as synonyms of proverbs.
Hearings and sensations include proverbs about joy, heartburn, destiny (appreciation,
appreciation), deception of feelings. There are many examples where the name is determined
by the words used in the context. Examples include advice, gossip, arguments, swearing,
quarreling, cursing, boasting, boasting, laws, and customs.
Researchers have decided that in order to get rid of the diversity of terms, it is advisable
to adopt the concept of both proverbs and parables. Note that percussion is simply called a
parable.
Keywords: Azerbaijani folklore, proverbs, parables, intra-genre changes of proverbs.
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Açar sözlər: Azərbaycan folkloru, atalar sözü, məsəl, atalar sözünün janrdaxili
dəyişmələri.
Azərbaycan folklor örnəkləri içərisində önəmli yer tutan atalar sözünün janr təyinatı
toplayıcıları və araşdırıcıları həmişə düşündürmüşdür. Folklorşünaslıq elmi bu barədə yekdil
qərara gəlsə də, nəzərdən keçirilməli bəzi məsələlər hələ də sual doğurur. Atalar sözləri
toplanıldığı bölgələrdən asılı olaraq müxtəlif adlar altında yazıya alınmışdır. Atalar sözünün
janr təyinatı toplayıcının hazırlıq səviyyəsindən də çox asılı olmuşdur. Lakin tədqiqat
göstərir ki, Azərbaycan folklorşünaslığında atalar sözünün sinonimi kimi qeydə alınan sav,
məsəl, deyim, söyləmə, aforizm, müdrik fikir, öyüd, örnək, nəsihət, məsləhət və sair ifadələr
təmsil etdiyi folklor örnəklərinə görə fərqli struktural və tematik xüsusiyyətləri ilə seçilir.
Çağdaş folklorşünaslıq elmi atalar sözünü və məsəli həm ayrı-ayrı janrlar kimi, həm də bir
janrın janrdaxili dəyişimi kimi nəzərdən keçirir. Sav, deyim, söyləmə, aforizm, müdrik fikir,
öyüd, örnək, nəsihət, məsləhət və digər bu kimi folklor örnəklərinin ifadə imkanlarının
araşdırılıb folklorşünaslıq elmində yerinin təyin edilməsi atalar sözünün janr təyinatına
yenidən baxmaq zərurətini yaradır. Bəri başdan qeyd edək ki, bu ifadələr janr baxımından
eyni funksiyanı yerinə yetirsə də, tematik və struktur fərqləri ilə seçilir. Buna görə də hər bir
folklor ifadəsinin təmsil etdiyi örnəkləri ətraflı şəkildə analiz etməyə, onların müqayisəli
təhlilini aparmağa böyük ehtiyac vardır.
Xuraman Kərimova “Divanü lüğat-it-türk” əsərini folklor kitablarının, eləcə də
mətnlərinin tərtibi üçün layiqli nümunə sayır. M.Kaşğari “folklor mətnlərini toplayaraq
yazıya almış, informatoru dəqiq qeyd etmiş, müvafiq dördlük, parça, beyt, söz, sav, hikmət,
atalar sözü, əfsanə, rəvayət, hekayə, ovsun, sanama və s. terminləri işlətmiş, mətnləri janrına
görə qruplaşdırmışdır. Əslində M.Kaşğari folklor mətnlərini janr spesifikasına görə də
fərqləndirmişdir: a) Türk hikməti b) Atalar sözü c) Söz d) Sav e) Ovsun” (16, 156).
Göründüyü kimi, əsas mənbədə hər iki termin - sav və atalar sözü paralel şəkildə işlənmişdir.
Elmira Əliyeva “Xalq məsəllərinin janr xüsusiyyətləri” adlı filologiya üzrə fəlsəfə
doktorluğunun avtoreferatında sav adı altında verilən atalar sözü və məsəlləri janr
baxımından fərqləndirir. Tədqiqatçı savlar adı altında verilən deyim mətnləri içərisində
atalar sözləri ilə xalq məsəllərinin birlikdə verilməsi səbəblərinə aydınlıq gətirir, hər
iki folklor janrının həm oxşar, həm də fərqli xüsusiyyətlər daşıması
konkret
faktlar
və
örnəklər
əsasında
üzə
çıxarır,
paremioloji
vahidləri
xarakterizə
edən
səciyyəvi
əlamətləri
tarixi-müqayisəli
aspektdə nəzərdən keçirir (10, 17).
Salman Mümtaz “Şəki savları” adlı məqaləsində yazır ki, ədəbiyyatımızdakı mühüm
yanlışlıqlardan biri “zərbi-məsəl” və “atalar sözü” adları ilə adlanan hikmətli sözlərin düz
və doğru adlarının düşünmədən dəyişdirilməsidir. O, “zərbi-məsəl” və “atalar sözü”
ifadələrini “qurama” adlar sayır: “Bizcə, bizim doğma və varlı olan dilimizə nə zərbiməsəlin, nə də atalar sözünün heç bir lüzumu yoxdur. Zərbi-məsəl ədəbi olmamaqla bərabər,
mədrəsə yadigarı olan ərəbi bir tərkibdir. Atalar sözü də yöndəmsiz, yönsüz, həm də çox
mənasızdır” (21, 84). Görkəmli tədqiqatçının arqumenti də maraqlıdır: “Nədən məlumdur
ki, bu ölməyən hikmətli sözləri yaradan insanlar yalnız erkək cinsinə mənsub erkəklər, yəni
atalar olmuşdur. Daha atalar doğan, böyüdən, bəsləyən, öyrədən anaların bu uğurlu, nə mutlu
işdə heç bir iştirakları, ortaqları olmamışdır” (21, 84). Düzdür, sonralar folklor kitablarında,
xüsusən toplama materiallarında “zərbi-məsəl” ifadəsini “məsəllər” təyinatlı söz əvəz etdi,
hətta məsəllərin atalar sözündən fərqli xüsusiyyətləri ayrıca nəzərə çatdırıldı. Digər aforistik
deyimlər və hikmətli fikirlər “atalar sözü” altında cəmləşdirildi. Salman Mümtazın
tədqiqatçı narahatlığı isə ondan ibarət idi ki, “bu sözlər analar, atalar, gəlinlər, qızlar, igidlər
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və oğlanlardan mürəkkəb, ortaqlı, kollektiv bir ədəbi heyətin rəhgarəng olan dəməti və gül
dəstəsidir” (21, 85). Tədqiqatçı məsələyə bu cür yanaşmanın nəticələrini də göz önünə
gətirir, yəni atalar sözünün daxili bölgüsü yaranır ki, Salman Mümtaz bunu lüzumsuz sayır.
Həmin daxili bölgü belədir:
“Analar sözü.
Atalar sözü.
Gəlinlər sözü.
İgidlər sözü.
Qızlar sözü.
Oğlanlar sözü” (21, 85).
Şübhəsiz, atalar sözü kimi artıq qəlibləşmiş ifadəyə bu şəkildə yanaşmaqda S.
Mümtazın öz fikri üçün tutarlı saydığı bir folklor faktı mövcuddur: “Bu ölməyən və əsrlərcə
yaşayan layəmit sözlərin də xüsusi bir ismi, ayrıca bir adı olmalıdır. Azəri türklərinin şirin
ləhcəsində “atalar sözü”nü ifadə etmək üçün “qılavlı qılıc” kimi par-par parlayan bir parlaq
kəlmə vardır ki, o da “sav” kəlməsindən ibarətdir” (21, 85-86).
S.Mümtaz öz araşdırmalarında sav ifadəsini atalar sözü yerində işlədir: “Bayatı
tərənnüm edilərək misra-misra çağrılır, “Bu çağrılmış bayatıdır” savı da buna dəlildir” (20,
161). Salman Mümtaza görə, sav həm də çoxmənalı sözdür. O, Mahmud Kaşğariyə istinad
edərək, savın məsəl, qissə, hekayə, xəbər, hədis, risalə, kəlam anlamlarına gəldiyini bildirir,
savla bağlı sözləri müqayisəli şəkildə təhlil edir. Onun gətirddiyi nümunələr də maraqlı
mülahizələrə yol açır: söz-sov (söz-sav) - mübahisə; savaşmaq - sav açmaq, dalaşmaq;
dəlisov - dəlisovsözlü; savçı - xəbərçi, sözçü, hədisçi, peyğəmbər, rəsul; savçıbulaq – elçi
bulağı, xəbərçi bulağı; Savalan – səs alan, sav alan; savlamaq – saflamaq, uzun danışmaq,
hekayə söyləmək; savxa – miras və sair (20, 86-87).
Şəki savlarını “Divani-lüğət-it-Türk”dəki savlarla müqayisə edən Salman Mümtaz
belə qərara gəlir ki, bu müdrik folklor örnəklərinin iki-üç min illik tarixi vardır: “Edəgi
buzağı öküz bolmas” – Ev buzovundan öküz olmaz; “Qış qılıc qınqa sığmas” – İki qılınc bir
qına sığmaz; “Ətli tırınqaqlı əzirməs” – Ət dırnaqdan ayrılmaz və sair (20, 89-90). Yeri
gəlmişkən, Şəkidən toplanmış savlar sonrakı folklor nəşrlərində Azərbaycan
folklorşünaslığında qəbul edilmiş çağdaş assiqnmentativ təyinata uyğun olaraq atalar sözü
adlanır. Amma bəzi folklor toplularında belə nümunələr deyimlər və ifadələr kimi təqdim
olunur. Şəki ifadələri həm də “Frazeologiya” sayılır. Cəmi bir neçə nümunəyə diqqət
çəkdikdə əslində həmin örnəklərin böyük əksəriyyətinin savlardan fərqlənmədiyini görürük:
Abbasıya gücü çatmiyən şaa çıxardar – Çoxa gücü çatmayan az verər.
Ayiyə dayı diyir, işinin xətrinə - İşini düzəltmək üçün fənd işlədir.
Başıma bəladır, dalıma şələ - Tənbəl və fərasətsiz övlad haqqında valideynin gileygüzarı.
Daş at, əlin açılsın – İmkan yaranıb, fürsət düşüb, istifadə et
Yel vurub yengələr oyniyir –Hamı dağılıb gedib, heç kim qalmayıb.
Yırtığına yamaq tapılmadı – öməksiz qaldı (7, 435-448).
Şəki folklor örnəklərindən ibarət topluda “Atalar sözü və məsəllər” ayrıca təqdim
olunur. Kitabda təqdim olunan Şəki ifadələrinin bir qismi isə həqiqətən frazeoloji
birləşmələrdən ibarətdir (7, 69-77).
Mahmud Kaşqarlının “Divani luğat-it türk” əsərində də atalar sözü sav adlanır (15, 116-134).
Ata sözlərinin (savların) nümunələri bugünki örnəklərdən fərqlənmir. Nümunələrə diqqət
yetirsək, həmin savların əslində bu gün də el arasında fəal şəkildə işlənən atalar sözlərinin
eynidir:
1.Aç ne yemes tok ne temes.
2.Adhm kişi nengi neng sanmas.
3.Agız yese köz uyadhur.
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4.Ağılda oglag togsa, arıkta otı öner.
5.Alım keç kalsa adhaklanur.
6.Alımçı arslan berim'çi sıçkan.
7.Alın arslan tutar küçin sıçgan tutmas.
8.Alp çerikde bilge tirikde.
9.Alp erig yavrıtma ıkılgaç arkasın yagrıtma.
10.Alp yağıda alçak çogıda.
11.Alplar birle uruşma begler birle turuşma.
12.Anası tevlük yuka yapar oglı tetik koşa kapar.
13.Andhuz bolsa at ölmes.
14.Anuk utru tutsa yokka sanmas.
Çağdaş variantları:
1. Aç ne yemez, tok ne demez.
2. Başkasınm malı mal sayılmaz.
3. Ağız yese göz utanır.
4. Ağılda oğlak doğar, derede otu biter.
5. Alacaklı, geç kalırsa ayaklanır.
6. Alacaklı aslan, borçlu siçan.
7. Alla aslan tutulur, güç ile siçan tutulmaz.
8. Yiğit savaşta, bilgin dernekte.
9. Yiğiti kötüleme, atm sırtım yara etme.
10. Yiğit düşman karşısında, alçak kargaşalıkta.
11. Yiğitlerle vuruşma, beylerle duruşma.
12. Anası kurnaz: Ekmeği ince yapar, oğlu tetik: Çifter kapar.
13. Andhuz (ilaç yapımmda kullanılan bir bitki) olunca at ölmez.
14. Hazır önüne tutulsa (misafir için) yok sayılmaz (15, 116).
Hənəfi Zeynallı da atalar sözünün sav adlanması fikrini təsdiqləyir və hətta bu sözü
ifadə etdiyi mənalara görə nəzərdən keçirir. O, bu fikirddədir ki, sav “içində bir həqiqətin
qısa, sadə şəkildə deyilmiş xalq kəlamıdır” (23, 15). Başqa bir məqamda “sav”ın əski
türkcədə söz mənasında işləndiyini bildirir: “Hətta bizdə “öz-sovsuz öy olmaz” deyirlər.
Bundan görünür ki, söz və sav (so) mütəradif kəlmələrdir” (23, 13). Hənəfi Zeynallı qəti
olaraq qərara gəlir ki, “atalar sözünün əsl adı əski türkcəmiz də “sav” deyə kullanarmış” (23,
11). Hənəfi Zeynallı bu məsələyə “Xalq ağız ədəbiyyatı” adlı araşdırmasında daha ətraflı
şəkildə toxunur: “Zərbülməsəl, atalar sözü və yaxud ən son təqdimat üzrə sav-məsəl adlanan
qısa və həkimanə sözlər də ağız ədəbiyyatının ən geniş bir növünü təşkil edir. Bu suallar və
məsəllərlə xalq keçirdiyi günlərin təcrübələrini, sınaqlarını, fəlsəfələrini ən qısa, lakin dərin
və şumullu cümlələrdə bütün görüşünü, nəzəriyyəsini ifadə etmiş olur” (24, 246)
Hənəfi Zeynallının el arasından topladığı və SMOMPK materiallarından əldə etdiyi
atalar sözünü məzmununa görə qruplaşdırarkən maraqlı məqamlar üzə çıxarır. Atalar sözü
tematik baxımdan janrdaxili dəyişikliklərə məruz qalır. Məsələn, “Xarici görünüş - əşkal və
uyub” bölgüsü altında qruplaşdırılan görüntülərin məzmunu gözəllik, çirkinlik, çaş, kor, kar,
şikəst, keçəl, kəl (daz), qotur, kosa, kök, arıq, uzun və qısa kimi “ayıblı” əlamətlərlə bağlıdır.
Nümunələrə diqqət yetirək:
Çirkin özünü gizlədər, göyçək özünü görkəzər.
Hər gözəldə bir eyib olar.
Çaş biri iki görər.
Kora gecə, gündüz birdir.
Kar könlündəkini anlar.
Keçəl bəzənincə toy əldən gedər.
Keçinin qoturu bulağın gözündən su içər.
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Arığz batman da yükdü.
Uzun adamın ağlı topuğundadı (23, 42-46).
“Duydular və duyultular” hissiyat və ehtisasat kimi də xarakterizə edilir. Buraya
şadlıq, ürək yandırma, qədər (qədirdanlıq, qədir), hissiyyatın aldanması ilə bağlı atalar
sözləri daxildir. Nümunələrə diqqət yetirək:
Şadlığından şitlik eləyir.
Dərdli adam danışar.
Ürək yanmasa, gözdən yaş çıxmaz.
Əlimin duzu yoxdur.
Aşından yemədim, tüstüsündən kor oldum.
Getdim kabab iyinə, gördüm eşşək dağlanır (23, 52-53).
Bir çox nümunələr vardır ki, onların adını məzmununda işlənən sözlər təyin edir. Belə
nümunələrə məsləhətlər, ara sözləri, dedi-qodular, mübahisələr, söyüşələr, dalaşmalar,
lənətlər, ögünmələr (öyünmələr), sözböyütmələr, qanunlar və adətləri aid etmək olar.
Məsləhətlər:
Məsləhətli aş dadlı olar.
Məsləhətli don geh olar.
Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır (23, 126).
Ara sözləri:
Əbləh odur öz çörəgin yiyə, özgənin sözünü danışa.
Pis yeyənin olsun, pis deyənin olmasın.
Aralıqda danışmaq ev yıxar (23, 128).
Mübahisələr, söyüşələr və dalaşmalar:
Nığ-nığ ev yıxar.
Davanı gögdə axtarır, yerdə əlinə düşür.
Daş-daşa, dırnaq daşa, siz savaşa, biz tamaşa.
Davanı qılıc aralar.
Ya lələ şələni basar, ya şələ lələni (23, 133).
Lənətlər:
Rəhmət düzənə, lənət pozana.
İlanın ağına da lənət, qarasına da (23, 133).
Ögünmə və sözböyütmələr:
Özü üçün əriştə kəsə bilməz, özgəyə umac ovar.
Saman altınan (altına) su yeridir.
Bir budağa çıxıb min budağı silkələyir.
Özümə yer eləyim, gör sənə neylərəm.
Üz vermə, astar da istər.
Adımı sənə qoyum, səni yana-yana qoyum (23, 134-36).
Qanunlar və adətlər:
Az çoxa tabedir.
Şər kəsən barmaq ağrımaz.
Minmə qodux, vermə cərimə.
Cümə axşamı ocaqlar yanar.
Qaydadan çıxan peşman olar (23, 153-167).
Hənəfi Zeynallının atalar sözünün tematik bölgüsündə “Zərb-məsəl şəklinə girmiş
müqayisələr” xüsusi yer tutur. Müqayisələr həyat təcrübəsinə əsaslanır və nəticələri aksiom
kimi qəbul edilir. Bir neçə nümunəyə diqqət yetirdikdə bunun şahidi oluruq:
Elə qırmızıdı ki, toxum xoruzu kimi.
Dəgirman xoruzuna oxşayır.
Dəvə nalbəndə baxan kimi baxır.
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Ala itdən məşhurdu.
Falın fal olsun, fərmanın Allah.
Aş başında qırqovuldu.
Dağ da duman ola, qırmızı tuman ola (23, 169-170).
Azərbaycanın ilk folklorşünası Abasqulu Marağinin hələ XVIII yüzillikdə tərtib etdiyi
“Əmsali-türkanə” adlı əlyazması atalar sözü və xalq məsəlləri toplusudur. Topluda Dədə
Qorqud dastanlarının dili ilə səsləşən və orta yüzilliklərin xalq fəlsəfi dünyagörüşünü özündə
əks etdirən 1150 atalar sözü və məsəl verilmişdir: “Oğuznamələr silsiləsinə daxil olan
əmsalların tədqiqat nəticəsində üzə çıxarılan hər bir nüsxəsi Azərbaycan paremiologiyasının
daha qədim tarixi köklərə bağlandığını sübut edir” (18, 5). “Əmsali-türkanə”də verilmiş
atalar sözü və məsəllər XII yüzillikdə yazıya alınmış “Dədə Qorqut kitabı” aforizmlərinin
və XV-XVI yüzilliklərdə üzü köçürülmüş “Oğuznamə” hikmətlərinin leksik-semantik
isitqamətdə dəyişmiş variantları ilə zəngindir: “Ər ondur, toquzu tondur” – Adam ondur,
doqquzu dondur; “Azacıq aşım, qovğasız başım” – Az-çox aşım, ağrımaz başım; “Allahallah deməyincə işlər önməz” – Allah-allah deməyincə işlər olmaz və sair (18, 6). Kitabdakı
əmsallar atalar sözləri adıyla təqdim olunsa da, xeyli hissəsi məsəllərdən ibarətdir. Bunu
nümunələrdən də görmək mümkündür:
Öküzlüyə gön borc verürlər.
Adam var can tayıdır.
İstəmək istəmək gətürür, vay tövlədəkinün halına.
İş işi gösrərür (18, 14).
Cəlal Bəydili atalar sözlərinin tarixi baxımdan müxtəlif şəkillərdə ifadə olunmasının
ümumi xarakteristikasını belə ifadə edir: “Əski türkcədə bir sıra mənalarıyla bərabər
əcdadlardan qalma öyüdlər – atalar sözü, məsəl anlamı bildirdiyi faktı “Divani-lüğatittürk”də də qeydə alınan “sav” istilahı olmuşdur ki, bəlli bir ölçüdə çağdaş elmi-nəzəri
fikirdəki “paremi(ya)” anlayışıyla uyğun gəlir. Türk dillərində, aydındır ki, həmin “sav”la
yanaşı müəyyən dövrdən etibarən ərəbin “məsəl” sözü də işlənmiş, cəmdəki “əmsal” şəkliylə
mənaca “atalar sözü” məfhumuna doğru (“əmsali-türkanə” – türk atalar sözləri) genişləyərək
ədəbi dilə, həmçinin xalq dilinə keçmişdir” (4, 10). C.Bəydili atalar sözü və məsəlin forma,
məna və məzmunca fərqli janrlar saymağı yanlış yol sayır: “Həqiqətdə atalar sözləri və el
məsəlləri adı altında ikiyə ayrılan paremilərin hər iki şəkli bitkin bir mühakimə bildirir,
onların janr göstəricilərinin başqa-başqa olduğunu söyləmək üçünsə ciddi əsas yoxdur” (4,
11).
C.Bəydili atalar sözünün yazıya alınma tarixinə də diqqət çəkir və “Dədə Qorqud
kitabı”nı Azərbaycan paremik vahidlərinin toplanıb yazıya alınmasının ilkin təcrübəsi sayır.
Bunun arxasınca, “Oğuznamə” və “Əmsali-türkanə” paremik vahidlər toplusu kimi meydana
çıxmışdır (4, 11). atalar sözü və məsəlləri araşdıran İdris İbrahimov isə bu folklor janrının
yazıya alınması tarixini zərbaycanın klassik şair və yazıçıların əsərlərində işlənmiş paremik
vahidlərlə bağlayır: “Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Nizami, Xaqani,
Füzuli, Xətai, M.F.Axundov, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov,
C.Cabbarlı və başqaları öz əsərlərində külli miqdarda atalar sözü və məsəllər işlətmişlər”
(13, 119). İ.İbrahimov ilk dəfə olaraq, atalar sözünün və məsəllərin yaranma yollarını,
məzmun xüsusiyyətlərini, bədii xüsusiyyətlərini elmi şəkildə araşdırır, epik və lirik
nümunələri təhlilə cəlb edir (13, 128-177).
Əbülqasım Hüseynzadənin topladığı atalar sözlərini fundamental şəkildə nəşrə
hazırlayan Həmid Qasımzadə də bu janrın təsnifatına xüsusi əhəmiyyət verir, müqayisəli
təhlillər aparır: “Beləliklə atalar sözü ilə məsəlin yaxınlığı və fərqi bariz şəkildə aydınlaşır.
Hər ikisi xalq zəkasının məhsuludur, hər ikisi demək olar ki, eyni şeydir – atalar sözüdür”
(5, 8).
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İnsanın nitq fəaliyyəti söyləmlərdə təzahür edir. Söyləm adi nitqdən söhbət
səviyyəsinə, söhbət səviyyəsindən el sözü səviyyəsinə qalxır ki, bu da folklorda iri və kiçik
həcmli janrlarda özünü sabitləşmiş formada göstərir. B.Tahirbəyov söyləmin üç mərhələsini
– söhbət iştirakçısının öz sözünü, özgə sözünü (şayiəni) və el sözünü atalar sözünün
dinamikası üçün əsas götürür və qərara gəlir ki, şifahi xalq ədəbiyyatına aid ən kiçik həcmli
söyləmlərin cəminə atalar sözü deyilir (5, 6). B.Tahirbəyov atalar sözünün yaranma
mərhələlərini qisimlərə bölür ki, burada qisim məfhumu həm təsnifat, həm də janrdaxili
dəyişmə mənalarına tam uyğun gəlir: “Atalar sözü müxtəlif qisimdədir: eyhamla deyilən
atalar sözü məsəllər, lətifələr, tapmacalar) və eyhamsız deyilən atalar sözü öyüdlər,
təmsilvarilər, misallar)” (5, 7). Gətirilən nümunədən belə məlum olur ki, müəllif folklorun
bir neçə müstəqil janrını da atalar sözünün tərkib hissəsi kimi öyrənir. Əlbəttə, folklorda
janrlararası əlaqə qaçılmazdır. Janrın təyinatında mətnin söylənmə məqamı, məqsədi,
niyyəti, bağlı olduğu əhvalat və hadisə əsas rol oynayır. Bu əlaqələr nəzərə alınmaqla atalar
sözünün janrdaxili dəyişmələri haqqında fikir yürütmək olar. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
Bayram Tahirbəyov janrdaxili ifadə yerinə “atalar sözünün qisimlərinin ayrı-ayrı növləri”
ifadəsini işlədir. Onun məsəllər haqqında söylədiyi fikirlər bu məntiqi nəticəni təsdiq edir:
“Məsəllər (tək bir söyləmdən ibarət olub bircə nəfər ifaçı tərəfindən eyhamla deyilən atalar
sözü) qismindən olan şifahi xalq ədəbiyyatı əsərlərinin adətən iki növünü ayrıca götürərək
bunların birinə (Özgəyə quyu qazan özü düşər kimi söyləmlərə) “məsəl”, yaxud zərb-məsəl
(zərbülməsəl) adı verirlər. Əslində isə bu iki növ, başqa növlərlə birlikdə atalar sözünün
məsəllər qismini təşkil edir (5, 7). B.Tahirbəyov həmin növləri ifadə formalarına görə belə
fərqləndirir:
- məcazlı səciyyələndirmələr (Yumurtadan yun qırxır; Öküz altında buzov axtarır:
Qaşıqla verir, çönçə ilə başıma vurur);
- müqayisələr (Nə coraba yamaqdır, nə tumana bağ; Ala itdən məşhurdur);
- bənzətmələr (Yağ içində böyrək kimi bəslənir; Ayı talaşaya baxan kimi baxır; Xoruz
quyuya baxan kimi baxır);
- ayamalar (At Balaxanım; İntilligent Həsən);
-nüktələr – incə və dərin mənalı fikirlər (Həkim ceyran əti buyurubdur; Pişiniz
nərdivanımızı aparıb; Mən almıram, yan cibimə qoy; Üzmək bilmirsən, ağaca niyə
dırmaşırsan?) və sair (5, 7).
Göründüyü kimi, nümunələrin bəzilərinin xüsusi izahedici mətnlərə ehtiyacı var.
Məsəllərin kəlamlar və atmacalar növü isə “qanadlı sözlər” və “aforizmlər” kimi
təqdim olunur ki, bunlar da daha çox klassik ədəbiyyatda rast gəldiyimiz müdrik fikirləri
özündə cəmləşdirir. Məsələn, M.F.Axundovun məsələ çevrilmiş “Pəncşənbənin nöqtələrini
düzürdüm” deyimini atmaca saymaq olar. Ü.Hacıbəyovun “Tarixi-Nadiri yarısınacan
oxumuşam” məsələ dönmüş deyimini isə kəlamlar növünə daxil etmək olar (5, 8). Bu qisim
örnəklər eyhamlı məsəllər sayılır. Öyüdlər isə eyhamsız məsəllər sırasına daxil edilir ki,
buraya daxildir:
-nəsihətlər (Yaxşıya yanaş, yamandan uzaş; Hər sözə inanma; Sözün ilə işin bir olsun;
Sirrini dostuna vermə, dostunun da dostu var);
-tövsiyələr (Toya getmə, yasa get; “Can” de, “Can eşit; “Çor” deyənə “can” desən,
nəyin əksilər?);
-məsləhətlər (Evini təmiz saxla, qəfil qonağın gələr; Axşam tez yat, səhər tez dur; Yay
işini yazda gör, qış işini payızda);
-şüarlar (Az olsun, tez olsun; İşləməyən dişləməz; Az çoxa tabedir);
-mühakimələr (Ailə xoşbəxtliyin açarıdır; Azar təmizlikdən bezardır);
-müşahidələr (Qış dumanı qar gətirər, yay dumanı bar);
-əlamətlər (Gün düşməsə, qar əriməz; Yanan yerdən tüstü çıxar);
-sınaqlar (Qazan dibini yalama, toyunda qar yağar);
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-yozummlar (At muraddır; Su aydınlıqdır; Pişik şeytandır);
-ovsunlar və cadular (Adını mən verdim, yaşını Tanrı versin; Şeytan qulağına qurğun);
-zarafatyana hədə-qorxular (Aleybanı, Quleybanı, gə apar bu heyvanı);
-hökmlər və buyruqlar (Əkilməmiş ağacdan dərilməmiş nar gətir; Allahdan buyruq,
ağzıma quyruq; Ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın);
-təkliflər (“Cum-cum” deyincə, “cumaq” de; Yaxşılıq elə, minnət qoyma; Aldın
payını, çağır dayını);
-xahişlər (Başa düş, başımı yar);
-icazələr (Sözünü toylarda kəsim);
-qadağalar (“Yedi” var, “apardı” yox; Mən dedim eşidəsən, demədim öyrənəsən);
-xeyir-dualar (Sağ əlim başına);
-ürək-dirəklər (Canın sağ olsun; Olmaya azar);
-arzular (Toyunda xəlbir ilə su daşıyım; Saçın, saqqalın ağarsın, Dünya durduqca
durasan);
-and-amanlar (Məni qəbirdə görəsən);
-andiçmələr (And olsun anadan əmdiyim südə);
-andvermələr (Mən ölüm; Sənə qurban olum; Ayağının altında ölüm);
-sağlıqlar (Sənsiz bir günümüz olmasın; ağ ol, var, gül ol, bülbül ol, qəfəsdə olma);
-təbriklər (Gözün aydın; Eviniz abadan);
-qarğışlar (Səni öküz vursun);
-söyüşlər (Yalan deyən itdir, asta qaçan namərddir; Tövbəsin sındıran kişi deyil);
-hərbə-zorbalar (Elə vurram leş gedərsən; Pişiyini ağaca dırmaşdıraram; Bir toy
tutaram ki, əlindən it əppəyini alar);
-salamlar və cavablar (Xoş gəlmisən; Səfa gətirmisən; Həmişə sən gələsən; Gözüm
üstə yerin var; Xoş günün olsun);
-məzhəkələr (Çay nədir, say nədir, biri qaydadır, ikisi faydadır, üçü nəsdir, dördü
bəsdir, keçdin beşə, vur on beşə, çay nədir, say nədir?!);
-lağlağılar (Salam-əlek, sağsağan, isti çörək, göy soğan) və sair (5, 9-10).
Öyüdlərin qruplaşdırılmasında da atalar sözü janrının tələblərinə cavab verməyən
növlər qeydə alınmışdır ki, bu örnəklərlə folklorun digər janrları arasında bağlılıq vardır.
Bölgü özü isə atalar sözünün janrdaxili dəyişmələri baxımından maraqlı görünür və
assiqnmentativ şəkildə araşdırılmağa layiqdir, baxmayaraq ki, təqdim edilən folklor
nümunələrinin bir neçəsi atalar sözü və məsəl janrının tələblərinə cavab vermir.
Bəzən atalar sözünün təsnifatı ilə janrdaxili dəyişmələri anlayışlarını düzgün
xarakterizə etmirlər. Təsnifat tematik tərtibatın tərkib hissəsidir, janrdaxili dəyişmələr isə
məzmun fərqinin struktur dəyişkənliyə səbəb olduğu məqamda meydana çıxır. Analitik
təhlili düzgün aparmaq üçün atalar sözünün yaranmasını, formalaşmasını, janr keyfiyyətləri
qazanmasını tarixi inkişaf mərhələləri boyunca izləmək lazım gəlir. Bayram Tahirbəyovun
“Atalar sözü” kitabının 1981-ci il nəşrinə (Toplayanı, tərtib edəni və nəşrə hazırlayanı
Ə.Hüseynzadədir) yazdığı “Atalar sözünün təsnif və təqdim edilməsi haqqında” adlı ön
sözdə təsnifat və janrdaxili dəyişiklik anlayışlarına aydınlıq gətirilir və qeyd olunur ki, atalar
sözünün təsnifatı müasir paremiologiya (atalar sözünü öyrənən elm) üçün ən vacib və
təxirəsalınmaz vəzifədir. Atalar sözünün mətbu şəkildə təqdim etmək sənəti isə
paremioqrafiya adlanır və bir qayda olaraq, mövzu-söz-əlifba prinsipinə əsaslanır (5, 11).
Xuraman Kərimova yazır ki, janrların müəyyənləşdirilməsində toplama və
sistemləşdirmə zamanı fərqinə varılmayan bir məqam var: bu, atalar sözləri və deyimlərin
çox zaman bir-birindən fərqləndirilməməsidir: “Yüksək səviyyədə obrazlılığa malik
deyimlər xalq arasında ən çevik işlənən folklor nümunələridir. Məsələn: ağzına çullu dovşan
sığmır, ələyi ələnib, xəlbiri göydə fırlanır, vəziyyət ruscadı, aramız limonidi, qulağının
dibindən halva iyi gəlir və s.” (16, 158).
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Atalar sözü müxtəlif tarixi məqamlarda və müxtəlif bölgələrdə müxtəlif cür
adlanmışdır və adlanmaqdadır. Əhməd Azəroğlunun topladığı Güney Azərbaycan atalar
sözü və məsəllərini ayrıca toplu halında oxuculara təqdim edən Bəhlul Abdulla bu
müxtəlifliyi nəzərdə tutaraq ön söz yerində yazırdı ki, toplanmış nümunələri “bir-bir
oxuyanda gördük burada atalar sözü və məsəl olmayan nümunələr də çoxdur. Elə
seçdiklərimizin arasında da atalar sözü ucalığına qalxmayanları var. Odur ki, “Atalar sözləri,
məsəlləri”in yanına bir “hikmətlər” də artırdıq” (22, 5). B.Abdulla ayrı-ayrı xalqlarda atalar
sözü və məsəllərə “ibrətamiz söz”, “qanadlı söz”, “qızıl söz”, “dilin gülzarı”, “ipə-sapa
düzülmüş incilər”, “üstün fikirlər”, “xalq məktəbi”, “ruhun təbibi”, “təcrübənin barı” tək
adlar vermişlər (22, 5). İraq-Kərkük atalar sözlərini Azərbaycanda toplu halında çap etdirən
Qəzənfər Paşayevin müraciət etdiyi mənbələrdən biri kərküklü alim Əta Tərzibaşının
“Kərkük əskilər sözü” kitabıdır. Toplayıcının fikrinə görə, “Əskilər sözü” ata sözlərini ifadə
edir (14, 4). Kərkük ata sözlərinin Azərbaycan ata sözləri ilə fərqli cəhətlərinə diqqət yetirən
Q. Paşayev yazır ki, onların bir çoxu iki hissədən ibarət olur və ikinci hissə birinci hissədə
verilmiş fikri daha da qüvvətləndirir, mənalayır, tamamlayır: “Bizdə rast gəlinən “Utananın
oğlu olmaz”, Bu günün işini sabaha qoyma”, “Ağıl yaşda deyil, başdadı” və s. atalar sözləri
onlarda “Utananın oğlu olmaz, olsa da xeyrin görməz”, “Bu günün işini yarına qoyma, bəlkə
yarın sənə yar olmadı”, “Ağıl yaşda deyil, başdadı, amma ağlı başa gətirən yaşdı” və s. kimi
işlədilir” (17, 12). yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, Q.Paşayev Kərkük ata sözlərinin tərkibində
mənzum nümunələrə də rast gəlindiyini bildirir (17, 12).
Musa Adilovun “Qanadlı sözlər” adıyla təqdim etdiyi nümunələrin içərisində obrazlı
ifadələr, frazeoloji birləşmələrlə yanaşı, atalar sözlərinə və məsəllərə də yer verilmişdir.
Bunu nümunələrdən də görmək mümkündür:
Ərdəbil bir şəhərdir, hər kəs öz vəkili (1, 113).
Zaman yaraları sağaldır (1, 118).
Zaman su kimi axıb gedir (1, 118).
Zəmanə sənə saz olmasa, sən zəmanəyə saz ol (1, 120).
Göz qəlbin (ürəyin, könlün) aynasıdır (1, 211).
Günəş altında heç bir şey baqi deyil (1, 222).
İfadələrimizdəki çoxçalarlılığa və zənginliyə diqqət çəkən M.Adilov yazır ki, “ən
qüdrətli izahlı sözlüklər belə sözə xalqın verdiyi rənglərin və mənaların hamısını bütünlüklə
aydınlaşdırıb izah etməkdə acizdir” (1, 3). Həsən Qasımov isə topladığı mövhumat əleyhinə
olan deyimlərdən ibarət nümunələri “El sözü” adlandırır (9, 3-4). Həsən Qasımovun tərtib
etdiyi digər toplu isə “Hikmətli sözlər” adlanır. Bu kitab Əbülqasim Hüseynzadənin
topladığı ata sözləri əsasında nəşrə hazırlanmışdır (12, 3-68). Elə hikmətli sözlər də vardır
ki, onların yaradıcıları məlumdur, lakin onlar ağızdan-ağıza keçib məsəl şəklini almışdır.
Atalar sözü və məsəllərini xatırladan xeyli nümunəni toplayıb ayrıca “Atmacalar” adlı kitab
halında çap etdirən Qulam Məmmədli “zamanın müxtəlif dövrlərində yaşamış məşhur alim
və mütəfəkkirlərin, şair və ədiblərin, rəssam və artistlərin, dövlət xadimləri və sərkərdələrin
tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan hikmətli sözlərini” oxuculara təqdim edir (6, 4).
Folklorşünaslar topladıqları nümunələri xalq arasında olduğu kimi yazıya alırlar. O
cümlədən, ata sözlərinin qeydə alınması da el arasında adlandığı kimi təqdim olunur.
Məhərrəm Qasımlı toplayıb oxuculara təqdim etdiyi ata sözlərini “Dədələrin öyüd-örnəyi”
adlandırır. Öyüdlər ata sözlərinin cinonimi kimi işlədirlir (8, 67-73). Atalar sözünün janr
məfhumu kimi seçilməsinə müxtəlif folklor toplayıcıları müxtəlif cür yanaşmışlar. Qara
Mustafayev və Anar Məmmədov nəşr etdirdikləri “Ataların sözü – xalqın gözü” adlı
toplunun ön sözündə əsasında obyektiv müşahidə və sınaqlar dayanan bu janrı “yazılmayan,
bir nəslin digərinə ötürdüyü hikmət daşıyıcısı” adlandırır: “Ulu əcdadlarımızın insanlıq
yolunda müdrik xidmətinə ehtiram əlaməti olaraq “atalar sözü” adı verilib. Bu adın özü də
atalar sözüdür, keçmişə hörmətdir, insanlıqdır. Hər bir atalar sözü və el məsəli geniş və dərin
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həyat həqiqətlərini əks etdirən ağız ədəbiyyatının həmişəyaşar janrıdır” (19, 17-18). Bu
topluda atalar sözünün tematik təsnifatı verilir ki, bunların içərisində hədislər adlanan,
“Quran” ayələri ilə səsləşən, peyğəmbərin və din xadimlərinin söylədikləri kəlamlardan
bəhrələnən nümunələr ayrıca “Din-İslam”, “Cənnət-Cəhənnəm” bölgüləri altında təqdim
olunur (19, 25-29 və 19, 298-301). Bu cür hədislərin izahı da verilir. Məsələn, “Mənəmlik
şeytana yaraşar” folklor nümunəsinə verilən şərh belədir: “Şeytan özünü hamıdan, hətta
Allahdan güclü bilir. Şeytan adamları doğru yolundan çıxarmağa çalışır, onun buyruğuna
getməyənə şər-böhtan atır. Şeytanın qorxduğu bircə söz var: “Bismillah” (19, 27).
Janr etibarı ilə ayrıca kitab halında ən çox çap olunan folklor örnəklərindən biri atalar
sözüdür. Lakin həmin kitablarda toplanmış atalar sözünün janrdaxili dəyişmələri ətraflı
şəkildə nəzərdən keçirilməmişdir. Son nəşrlər isə bilavasitə sabitləşmiş “Atalar sözü” adıyla
oxuculara təqdim olunur. Belə nəşrlərdən ən mükəmməli 2013-cü ildə AMEA Folklor
İnstitutu tərəfindən elmi tərtibatda çap olunan “Atalar sözləri” toplusudur. Topluda çap
olunmuş bütün atalar sözləri sistemli şəkildə və elmi təsnifat əsasında verilmişdir. Seyfəddin
Rzasoyun kitaba yazdığı “Milli paremioloji fondun yeni təqdimat səviyyəsi” adlı təqdimat
yazısında atalar sözünün janr mahiyyəti və semantik təbiəti xarakterizə edilir: “Atalar sözləri
istənilən etnik mədəniyyət tipində bütün zamanlar boyunca vahid və dəyişməz funksiya kimi
kollektiv təcrübə və biliyin ötürülmə və yaşamaq vasitəsi olmaq vəzifəsini yerinə
yetirmişdir” (2, 3). Şübhəsiz, atalar sözü tarixin müxtəlif mərhələlərində zamanın tələblərinə
cavab verən şəkildə meydana çıxmış, tədricən təkmilləşmişdir: “Bilirik ki, atalar sözləri
epoxal xarakterli janrdır. Hər dövrün atalar sözlərindəöz zamanının fiziki və mənəvi
təcrübəsi öz əksini tapır. Bu zaman əski olanla yeni olanın münasobəti atalr sözü janrının
poetik struktur özünəməxsusluğu çərçivəsində reallaşır” (2, 6). Mətanət Yaqubqızı bu
topluya yazdığı ön sözdə atalar sözünün bir çox digər folklor janrları kimi mühitin gerçək
fakt və hadisələri nəticəsində yarandığını qeyd edir: “Daha sonra həmin nümunələr
doğulduğu mühitdə müxtəlif yeni məna çalarları qazanır” (2, 8). Tərtibçi hətta “küçə atalar
sözlərini” və “söyüşlü, iyrənc, ədəbsiz atalar sözlərini” məhdud sayda olsa da, oxucu
auditoriyasına çıxarmağın elmi tədqiqat əhəmiyyəti daşıdığını yazır, lakin belə nümunələrin
kütləvi nəşrini önəmli saymır (2, 16).
Atalar sözünün tərkibində öyrənilən məsəllər izahedici mətnlərindən asılı olaraq
müxtəlif cür adlanır. 1949-cu ildə çap olunmuş “Atalar sözü” kitabında məsəllər “El sözləri”
adı altında qruplaşdırılmışdır. Bu məsəllərin bir qismi əhvalat və rəvayət xarakterlidir, bunu
həmin mətnlərin başlıqlarından da görmək mümkündür. Məsələn, “Qazı və əmanət” başlığı
ilkin mərhələdə dinləyiciyə və oxucuya heç nə demir, başlıqda ifadə olunan fikri anlamaq
üçün mətni mütləq oxumaq lazım gəlir (3, 286). “Oynamağım gəlir”,”Qazı və ovçular”,
“Ana-bala” və sair mətnlərin də başlığı el arasında məsəl kimi işlənmir (3, 289-292).
Atalar sözlərinin yaranması, təkamülü və dil xüsusiyyətlərini öyrənən Ziynət Əlizadə
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müqəddiməsində atalar sözü və məsəllərin miqdarının çox
olmasını nəzərdə tutaraq, yazır ki, “onu bir növ atalar sözləri lüğəti adlandırmaq
mümkündür” (11, 32). Z.Əlizadə dastandakı atalar sözlərini iki qrupa bölür:
1) Müasir dövrümüz üçün işləkliyinə görə səciyyəvi sayılanlar;
2) Əvvəlki məzmun əsasında yaranan semantik paralellər (11, 33).
Tədqiqatçı fikrini əsaslandırmaq üçün dastanda yer almış atalar sözlərindən nümunlər
gətirir. Atalar sözünün müxtəlif cür adlanmasına münasibət bildirən Z.Əlizadə əslində bu
folklor janrının dinamikasını xarakterizə edir: “Azərbaycan dilində atalar sözü və zərb
məsəlləri müxtəlif dövrlərdə bir sıra tədqiqiatçılar özləri istədikləri kimi adlandırmışlar:
“məsəl”, “zərbi-məsəl” (Ə.Qarabağlı); “sav”, “söz”, “məsəl” (“sav” isə içində bir həqiqət
qısa, sadə şəkildə deyilmiş xalq kəlamıdır, çox zaman “sav” məsəldən doğur – (H. Zeynallı);
“zərbü-məsəllər”, “xalq sözləri” (H.Araslı); “atalar sözü”, “məsəl” (M.İbarhimov); “atalar
sözü”, “zərbi-məsəllər” (S.Cəfərov); “atalar sözü” (M.Rzaquluzadə); “atalar sözü”, “məsəl”
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(Gəray Yusifov); “atalar sözü”, “məsəl” (K.Əliyev, N.Rəhimzadə, H.Bayramov və b.)” (11,
46). Z.Əlizadə bu termin müxtəlifliyi siyahısına “timsal” sözünü də əlavə edir (11, 46).
Tədqiqiatçı bu termin müxtəlifliyindən xilas olmaq üçün həmin terminin səciyyəvi
cəhətlərini özündə əks etdirə bilən, hərəsi ayrılıqda səciyyəvi cəhətlərlə formalaşan həm
atalar sözü və həm də zərb məsəl terminini qəbul etməyin məqsəduyğun olması qərarına
gəlir və qeyd edir ki, zərb məsəl sadəcə məsəl də adlanır (11, 47-48).
Beləliklə, atalar sözünün müxtəlif adlarla yazıya alınması regional xüsusiyyətlərlə
bağlı olmuş, müxtəlif tarixi məqamlarda tarixi hadisələrlə səsləşmişdir. Atalar sözünün bir
çox ad variantları isə türk mənşəli terminlərin ərəb sözləri ilə əvəz olunması nəticəsində
meydana çıxmışdır. Sav, məsəl, deyim, söyləmə, ara sözü, dedi-qodu, mübahisə, ögünmə
(öyünmə), sözböyütmə, aforizm, müdrik fikir, öyüd, örnək, nəsihət, məsləhət və sair ifadələrlə
bizə gəlib çatan atalar sözü mükəmməl folklor janrı kimi formalaşmış, təkmilləşmiş və vahid
assiqnmentativ xüsusiyyətlər qazanmışdır.
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DİASPORA OLGUSUNUN DİJİTAL EKRANLARA YANSITILMASI: “BARAN
(YAĞMUR)” FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
REFLECTİON OF DIASPORA PHENOMENON ON DIGITAL SCREENS:"
BARAN (YAĞMUR) "SEMIOTIC ANALYSIS OF FILM
Cansu DUMAN
İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Felsefe Bölümü, Malatya.
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ÖZET
Bu çalışmada öncelikle göç ve diaspora kavramlarına yönelik bazı değerlendirmeler yapılacak
ve diaspora olgusunun dijital ekranlarda yansıtılması ‘‘Baran (Yağmur)’’ Filminin
göstergebilimsel analiziyle değerlendirilecektir. Böylece göç ve diaspora kavramının genel
anlamı ve temel özellikleri ortaya çıkarılarak, mevcut iki kavram arasındaki ince çizgi
belirlenecektir. Ekonomik, siyasi ve toplumsal nedenlerin sebep olduğu göç olayından
hareketle oluşan diaspora olgusunun, küreselleşen dünya ile farklılaşan ve kategorileşen yanları
ele alınıp örneklendirilecektir. Bu bağlamda akılları meşgul eden ve makalede açıklanmaya
çalışılan, anavatanı dışında yaşamını sürdüren herkesin diaspora olarak mı adlandırılacağı
problemidir. Mevcut problem göç ve diaspora kavramlarının tanımı ve kategorileri
çerçevesinde ele alınıp işlenmiştir. Küreselleşmeyle beraber ortaya çıkan değişimler, diaspora
kavramında anlam belirsizliğine yol açmaktadır. Anlam karmaşasını açıklığa kavuşturmak
adına tanımlarla yapılan açıklamaların yanı sıra göstergebilim yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç
doğrultusunda ele alınan göstergebilim kavramı John Locke, Charles S. Pierce, Ferdinand de
Saussure ve Roland Bartles tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, dijital
ekranlarda göç olayının nasıl yansıtıldığını ve izleyicilerin zihinlerinde nasıl
konumlandırılmaya çalışıldığını göstermeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2001 yılında
gösterime giren ‘‘Baran (Yağmur)’’ adlı sinema filmi göstergebilimsel çözümleme yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Makalenin temel tezi, göç ve diaspora kavramlarının arasındaki
çizgiyi belirginleştirmek ve toplumsal bir sorun olan bu kavramları dijital ekranlarda ele alan
sinema platformunda işleyerek verilmeye çalışılan çeşitli mesajları değerlendirmektir. Teorikte
anlatılan göç ve diaspora kavramları arasındaki farklar ‘‘Baran (Yağmur)’’ Filminin analizi ile
kavratılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Diaspora, göç, göçmen, göstergebilim, sinema

ABSTRACT
In this study, first of all, some evaluations will be made on the concepts of migration and
diaspora, and the reflection of the phenomenon of diaspora on digital screens will be evaluated
with the semiotic analysis of the movie "Baran (Yağmur)".Thus, the general meaning and basic
features of the concept of migration and diaspora will be revealed, and the fine line between the
two existing concepts will be determined.The differentiating and categorizing aspects of the
diaspora phenomenon, which originates from the migration incident caused by economic,
political and social reasons, with the globalizing world will be discussed and exemplified.In
this context, it is the question of whether everyone who lives outside of their homeland will be
called a diaspora, which occupies the minds and tries to be explained in the article.The present
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problem has been addressed within the framework of the definition and categories of the
concepts of migration and diaspora. The changes that occur with globalization cause ambiguity
in the concept of diaspora. In order to clarify the confusion of meaning, semiotics method was
used as well as explanations made with definitions. The concept of semiotics addressed for this
purpose has been evaluated by John Locke, Charles S. Pierce, Ferdinand de Saussure and
Roland Bartles. The main purpose of the study is to try to show how the migration event is
reflected on digital screens and how it is tried to be positioned in the minds of the audience. For
this purpose, the movie named "Baran (Yağmur)", which was released in 2001, was analyzed
using the semiotic analysis method. The main thesis of the article is to clarify the line between
the concepts of migration and diaspora and to evaluate the various messages that are tried to be
given by processing these concepts, which are a social problem, on digital screens. The
differences between the concepts of migration and diaspora described in the theory have been
tried to be understood with the analysis of the movie "Baran (Yağmur)".
Keywords: Diaspora, immigration, immigrant, semiotics, cinema
1. GİRİŞ
Göç, yaşam içerisinde yüzyıllardır mevcut olan bir olaydır. İnsanın coğrafi hareketliliği ve bu
hareketin yol açtığı nüfus dinamiği şeklinde tarif edilen bu olayın farklı açıdan ele alınmış
birçok tanımına ulaşmak mümkündür.1 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, göç kavramını; ekonomik,
toplumsal ve siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir yerleşim yerinden başka bir
yerleşim yerine gitmesi olarak tanımlamıştır.2 Genel anlamı ile göç kavramına değinecek
olursak “anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde gerçekleşen bütün yer
değiştirmeler” şeklinde tanımlanmaktadır.3 Daha kapsamlı bir tanımına göre göç; çalışmak ve
daha iyi yaşam olanakları elde etmek amacıyla, insanların yaşadıkları/ikamet ettikleri yerleri
bırakıp, farklı yerlere giderek orada kalıcı veya geçici şekilde yerleşmeleridir.4
Toplumsal yönden derin izler bırakan göç vakıası; çevresel, siyasal veya toplumsal
durumlardan kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Göçün etkisi bazen sadece bir ülkeye tesir
edebilirken bazen tüm dünya tarihini etkileyebilecek bir güce sahip olabilmektedir. Göç,
Amerika Birleşik Devletleri gibi bazen bir ülkenin doğumu; Kavimler Göçü gibi bazen
dünyanın kaderini değiştiren bir olay; bazen de Filistin’e yapılan Yahudi göçlerindeki gibi
çatışmaların kaynağı olabilmektedir.5 Genel olarak hem iklim şartları hem siyasi baskılar hem
de toplumsal sorunlar, tarih boyunca göçler yaşanmasına sebep olan etkenler arasında yer
almıştır ve günümüzde de bu durum devam etmektedir.
2. DİASPORA KAVRAMI
Grekçe de ‘diaspireinden’ gelen ve ‘dağılma’ anlamında kullanılan diaspora kavramı Babil
Sürgününden sonra Yahudilerin farklı topraklara dağılmasını ifade etmek için kullanılan
terimdir. Diaspora kavramı incelendiğinde dört farklı anlamı karşımıza çıkmaktadır. Bu

Emiroğlu, Kudret, Aydın Suavi, Antropoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınevi. Ankara 2003, s.341.
https://sozluk.gov.tr/ (01.01.2021).
3
Erder, Sema, Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler, Teknografik Matbaacılık. İstanbul 1986, s.9.
4
Aktel, Mehmet, Ümmühan Kaygısız, ‘‘Türkiye’de Göç Yönetimi’’ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018 /23(2), ss.579-604.
5
Deniz, Orhan, Erol Etlan, ‘Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalışma: Van Örneği’
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009/6(2), ss.472-498.
1
2
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anlamlardan ilki toplumsal kategori olarak diasporadır. Bu tanımlamasıyla anlatılmak istenen
kendi vatanlarından uzakta, sürgünde yaşayan, gezegenin her yerine yayılmış Yahudilerin
durumudur. İkinci diaspora anlam şekli, bir bilinç şeklinde ele alınmaktadır. Bireylerin
evlerinden uzakta ve bunun bilincinde olmalarını, bir tür yalnızlık duygusu içinde olunmasını
ifade eder. Üçüncü diaspora anlamı, bir kültürel intibak tarzı olarak anlaşılmaktadır.
Anavatanlarından uzakta yaşayan insanların yabancı oldukları çevreye intibak ederken,
oluşturdukları narin kimliği ifade etmektedir. Dördüncü diaspora anlamı ise, bir problem olarak
adlandırılmaktadır. Yabancıların anayurtlarına bağlılıklarından kaynaklı geliştirdikleri melez
kültürel kişiliklerinin ev sahibi ülke için oluşturduğu tehlikeyi ifade etmektedir.6
Köken itibariyle Grekçe olan diaspora kavramı, Türk Dil Kurumu Sözlüğü tarafından,
Yahudilerin ya da herhangi bir ulusun anavatanlarından ayrılan kolu, kopuntusu şeklinde ifade
edilmiştir.7 Yahudilerden bahsetmeden yapılan diaspora açıklamasının eksik olacağı gibi
sadece Yahudilerle yapılan diaspora açıklamaları da eksik olacaktır. Diaspora kavramını
terminolojik açıdan inceleyecek olursak; ‘dia’ dağılmak ve saçılmak anlamlarını ifade ederken,
‘spora’ tohum anlamını ifade etmektedir.8
Diaspora kavramı, anavatandan başka bir ülkede azınlık olma, yabancı olarak görülme, kendi
ülkesinden sürgün edilme, yurtsuzluk gibi olumsuz çağrışımları bünyesinde barındırmaktadır.
Diaspora kavramı vaktiyle Yahudilerin, Yunanlıların ve Ermenilerin dağılmasını tarif ederken,
kullanımının artmasıyla birlikte göçmen, vatansız, mülteci, yurt dışı topluluğu, misafir işçi gibi
kavramları kapsayan daha geniş bir anlam bilimsel alana karşılık gelmektedir.9 Diaspora
kavramı, içinde farklı ırklar barındıran, yaşadıkları ülkeden ve milletten kopan insanların
tanımlandığı, aynı zamanda Türk, Yahudi, Çingene, Afrikalı ve Ermeni gibi kolektiviteleri de
kapsayan bir göç biçimidir.10
Eski diaspora olarak adlandırılan Çerkes, Ermeni ve Yahudi diasporaların açıklamasında altı
kriterin gerekliliği öne sürülmektedir. Bunlar:
1. Anayurtlarından en az iki farklı çevre bölgelere dağıtılmaları, saçılmaları,
2. Anayurtlarıyla ilgili anı, özlem ve mitlerini muhafaza etmeleri,

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2010, s.445.
https://sozluk.gov.tr/ (01.01.2021).
8
Özocak, Özer, Diaspora Kavramı ve Ermeni Diasporası, s.5. https://docplayer.biz.tr/8736749-Diasporakavrami-ve-ermeni-diasporasi.html (01.01.2021).
9
Yaldız, Fırat, ‘Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar’ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013/ (18),
ss.289-318.
10
İnanç, Hüsamettin, Betül Yazıcı, ‘Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler, Bulgaristan Diasporası ve Ulusallaşma’
Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2018/4(4), ss.77-93.
6
7
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3. Gittikleri ülkede tam anlamıyla kabul görmedikleri inancına sahip olmaları,
4. Zamanı geldiğinde mutlaka anavatanlarına döneceklerine inanmaları,
5. Anavatanlarını ayakta tutabilmek ve refahını arttırabilmek adına emek sarf etmeleri,
6. Grup ruhunun, birlik ve beraberliğin, anayurtla daimî olarak devam eden ilişkilerle
tanımlanması, gerekmektedir.11
Eski diasporaları (Çerkes, Ermeni ve Yahudi) açıklamada bu altı madde yeterli olabilecekken,
günümüzdeki diasporik toplulukları (Almanya’daki Türkler, Amerika’daki Afrikalı,
Britanya’daki Güney Asyalı) açıklamada yetersiz kalacaktır.
Bir dağılma, kopuntu ve saçılma tarzındaki anlamları ifade eden diaspora kavramının
bünyesinde; göçmen, mülteci, misafir işçi, sürgün ve etnik topluluk gibi kavramları
barındırılması olağandır. Diaspora kavramı; mülteci, misafir işçi, göçmen vb. gibi terimleri de
bünyesinde barındırması açısından ele alındığında, günümüzdeki birçok göçlere çağrışım
yapmaktadır. Çalışmada da değinileceği üzere 1979 yılında Sovyet Birliği tarafından
Afganistan’ın işgali sonucu yaşanan gerginlik ve benzer şekilde Suriye’de Esat rejiminin kanlı
politikaları sonucu yaşanan göçleri örnek olarak verebiliriz. Örnek olarak verilen bu göç olayı
aynı zamanda mülteci problemini de beraberinde getirmektedir. Bu durum ise diasporanın halen
süregelen bir olgu olduğunun göstergesidir. Geçmişten günümüze tüm toplumları etkisi altına
alan diaspora olgusu ve bu olguyu oluşturan göç, göçmen ve mülteci gibi durumlar dijital
ekranlarda da yer almaktadır.
3. KÜRESELLEŞEN DÜNYA’DA DİASPORA ve GÖÇ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Teknolojinin gelişim hızı doğrultusunda gelişen teknolojiyle beraber ulaşımın-iletişimin
gelişmesi ve sermayenin dünya üzerindeki hızlı dolaşımı sonucunda meydana gelen
küreselleşme; göçmenlerin anavatanlarıyla olan ilişkilerini de etkilemiştir. Göç ettikleri ülkenin
kültürüne alışacak, o kültüre ayak uyduracak ve asimile olacakları düşüncesinin,
anavatanlarıyla bağlarını zedeleyeceğini düşünen göçmenler; küreselleşmenin sağladığı
imkanlardan yararlanarak anayurtlarıyla sıkı ilişkiler kurmaya ve her ne kadar anayurtlarında
olmasalar da oradaki gelişmelerle ilgilenmeye çalışmışlardır. 12

Yılmaz, Abdurrahman, ‘Uluslararası Göç: Çeşitleri Nedenleri ve Etkileri’ International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 2014/ 9(2), ss. 1685-1704.
12
Yılmaz, Abdurrahman, ‘Uluslararası Göç: Çeşitleri Nedenleri ve Etkileri’ International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 2014/9(2) ss. 1685-1704.
11
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Teknolojinin ilerlemesi ve iletişimin kolaylaşması ile birlikte dünya küresel anlamda giderek
küçülmektedir. Toplumsal, kültürel, ticari, ekonomik ve siyasal değişim ve dönüşümler medya
aracılığı ile yayılmakta ve tüm dünyayı etkilemektedir.13 Göçmenler açısından bu durum,
anavatanları ile göç ettikleri ülke arasında devam eden aktivitelerle birlikte uluslararası alanda
ortaya çıkan etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Bu durum ise beraberinde “ulusötecilik” ya
da “ötede ulusçuluk” (transnationalism) kavramlarını geliştirmiştir. Ulusötecilik durumunun,
göçün etkilerinden ayrılan en önemli kısmı hem kaynak hem de hedef ülkeyi aynı anda
etkilemesidir. Başka bir ifadeyle bu etkileşimden doğan mekânda hayat bulabilmesidir.14
Ulusötecilik kavramı gibi göçmenlerin anayurtlarıyla olan ilişkilerinin bir ürünü olan diaspora
kavramı, küreselleşmeden evvel de mevcuttu, fakat küreselleşmeyle klasik ve modern olmak
üzere iki farklı bölümde ele alınmaya başlanmıştır. Günümüzde anavatanlarının dışında
yaşamını sürdüren Rum, Ermeni, Filistin ve Yahudiler gibi gruplar, klasik diasporalar olarak
tanımlanmaktadır. Bu klasik diasporalar olarak adlandırılan grupların en dikkat çekici noktası;
toplumsal bir kategori olarak algılanmalarının yanı sıra, beraber yaşadıkları toplumla aralarında
toplumsal ve kültürel sınırların mevcut olmasıdır. Modern diasporalar ise ekonomik göç,
mültecilik, misafir işçilik, sürgün edilmiş toplumlar, etniklik gibi kavramları içinde
barındırmaktadır.15
Anavatanının dışında yaşamını sürdüren; göçmen, mülteci, işçi, iş adamı, öğrenci gibi her
kesim için diaspora kavramının kullanılması bu kavramın anlamını bulandırmaktadır. Bu
konuda akılları meşgul eden ise anavatan dışında yaşamını sürdüren herkesin diaspora olarak
mı adlandırılacağı sorusudur. Bu soruya literatürde verilen cevap ‘hayır’ olarak ifade edilirken,
kimlerin ve hangi grupların hangi şartlarda diaspora olarak adlandırılacağı ise
netleştirilememiştir. Günümüzdeki gelişmelerden ve tartışmalardan kaynaklı diaspora
oluşumuna yalnız zorunlu olan göçün değil; iş, eğitim, ticaret ve evlilik gibi sebeplerle
gerçekleşen gönüllü göçün de kaynaklık edebileceği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra
diasporaların kendi ülkelerindeki soydaşlarıyla iletişim içerisinde olmaları gerekliliği,
kavramın önemli bir noktasını oluşturmaktadır.16
Diasporalar uluslararası ilişkiler ve ekonomi de önemli bir yer işgal etmektedir.
Küreselleşmenin açığa çıkardığı bazı durumlar, diaspora üyeleri açısından önemli fırsatlar

Mora Necla, Medya Çalışmaları Medya Pedagojisi ve Küresel İletişim, Alt Kitap, 2008 s.80
Yılmaz, Abdurrahman, ‘Uluslararası Göç: Çeşitleri Nedenleri ve Etkileri’ International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 2014/9(2) ss.1685-1704.
15
Kaya, Ayhan, Türkiye’de Çerkesler: Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, İstanbul 2011, s.73.
16
Yaldız, Fırat, ‘Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar’ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013/
(18), ss.289-318.
13
14
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doğurmaktadır. Diaspora üyelerinin; farklı toplumlara, kültürlere, dillere egemen olması,
uluslararası bağlantıları ve hareket yetenekleri, diaspora toplumlarını ve üyelerini, küresel
dünyanın önemli birer aktörü konumuna getirmektedir.17
4. DİASPORA OLGUSUNUN DİJİTAL EKRANLARA YANSITILMASI:
“BARAN” FİLMİNİN GÖSTERGE BİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
Göstergebilim; göstergelerin doğasını ve türlerini, anlam ifadelerini, kullanım şekillerini,
amaçlanan etkinin nasıl meydana getirildiğini inceleyen disiplindir. Göstergebilimi konu
açısından üç bölüme ayrılır: 1. Semboller ya da dilsel göstergeler arasındaki bağı, kullanan
öğesini ya da dilsel göstergenin dil dışı karşılığını hesaplamadan inceleyen sözdizimi bilgidir.
2. Semantik ya da anlam bilgisi olarak ele alınan, göstergelerin dil dışı karşılıklarıyla arasındaki
bağlantıyı, kullanan etkeni dikkate almadan inceleyen bilim dalıdır. 3. Dilsel göstergeler ve bu
göstergeleri kullananlarla, kullananların çevreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen pragmatik
bilgidir. Terim olarak ‘göstergebilim’ ilk olarak John Locke tarafından kullanılmıştır. Locke
sorası göstergebilim kavramı, C. S. Pierce, Saussure ve Bartles gibi önemli düşünürler
tarafından incelenmiştir. Pierce’ın göstergebilim konusundaki önemi, bu durumun bütün
düşünce ve bilimsel araştırmaların genel ve belirleyici çerçevesi haline getirilmiş olmasından
kaynaklanmaktadır. Göstergebilim konusunda Saussure’ün önemi ise dilbilimin kendisini öne
çıkarmasından kaynaklanmaktadır. Saussure’un düşüncelerini Pierce’ın görüşlerinden ayıran
yanı, anlamlı olmayı, anlam üretimini kapalı, kendine yeten bir dil sistemi içerisinde ele alma
açısındaki farklılıklarıyla açıklanabilir. Bartles açısından göstergebilim; felsefe, sosyoloji ve
özellikle ideoloji analizi bağlamında önemli bir yer işgal ettiğinden kaynaklı göstergebilimin
en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir. Bartles gösterge kavramını, modern
söylenceler olarak değerlendirdiği mitleri çözümlemek için geliştirmiştir.18
Post-yapısalcılıkla beraber vurguda, gösterilenden gösterene doğru bir geçiş olmuştur. Derrida
ve Kristeva’nın metinlerinde gösterenle gösterilen arasındaki bağlantı koparılarak bunun yerine
gösterenlerin metinler arası özgür ve karşılıklı etkileşimine yer verilir.19
Gördüğümüz ve görünenin ardındaki hakikati anlamak ve yorumlamak için kullanılan
göstergeler, bir anlamlandırma biçimi olmasının yanı sıra, insanların kendi yaşadıkları toplum
içinde yaşamlarını kolaylaştırıp öteki insanlarla iletişim kurmalarını sağlayan araçlardır. Başka

Yaldız, Fırat, ‘Diaspora Kavramı: Tarihçe, Gelişme ve Tartışmalar’ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2013/
(18), ss.289-318.
18
Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2010, s.726.
19
Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2010, s.726.
17
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bir ifadeyle gösterge, toplum içindeki bilgi değişimi sırasında nesnelerin, fenomenlerin ve
kavramların fiziksel anlatımıdır.20
Göstergebilim, iletişimi bir süreç olarak ele alan doğrusal modellerden farklı bir biçimde
anlamın oluşturulmasına odaklanan yapısal bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece,
bir ileti bir şeyi anlamlandırmasını mümkün kılan yapılandırılmış bir ilişki dizisinin
çözümlenmesi üzerine yoğunlaşır.21
Günümüzün bir sanat anlayışının mevcut olması ve sinemanın bir dil olgusu olmasından
kaynaklı göstergebilim, sinemayı inceleyerek sinemanın göstergebilimle alakalı kuramsal
görüşler ortaya koymasına sebebiyet vermiştir. Dijital ekranlarda gösterilen savaş, ayaklanma
veya herhangi bir toplumsal sorun sahnesi, bireylerin kendilerini orada bulunuyormuş hissine
kapılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum ise gerçeğin nerede, nasıl kurgulanmış olduğunu
anlayamaz bir duruma düşürmektedir.22 Sinema, bireylerin boş vakitlerini değerlendirdikleri ya
da hobi alanlarını doldurmak için zaman harcadıkları bir aktiviteden ibaret değildir. Sinemanın
toplumsal gerçekliği yansıtan bir ayna görevini üstlenmesi gerçeğini ele alacak olursak, bu
görev toplumun olduğu gibi yansıtılmasından ziyade belirli grupların çıkarları doğrultusunda
çarpıklıklar barındırmaktadır. Genel olarak belirtilirse; dijital ekranlara yansıtılan kurgu
toplumsal gerçekliği şeffaf olarak ifade etmese de toplumsal sorunlara dikkat çekme açısından
çeşitli mesajlar iletmektedir.
Küreselleşmenin başat tanımlayıcı öge olduğu çağdaş toplumlarda, özellikle de gelişmiş ve göç
alan ülkelerde yabancılarla bir arada yaşama durumu sık sık karşılaşılan ve toplumsal bir soruna
dönüşen bir olay olduğundan, sinema filmlerine devamlı konu olmaktadır. Bu anlamda 1960’lı
yıllardan itibaren gelişmekte olan bir “göç sineması” tarihinden söz edilebiliriz. Göç
sinemasında emek göçü ve zorunlu göç en sık işlenen konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu filmlerde en belirgin temalar ise göçmenlerin yaşadığı kültürel sorunlar, işsizlik, ayrımcılık,
dışlanma, entegrasyona yönelik problemler ve mekânsal ayrıştırmalardır.23 Filmlerin en
belirgin özelliklerinin, toplumsal sorunlara dikkat çekmesi olduğuna değinmiştik. Göç
sinemasında göçmenlerin yaşamış olduğu kültürel sorunlar, dışlanma, ötekileştirilme veya
işsizlik gibi sorunların dijital ekranlara yansıtılmasıyla bu içeriklerin gösterge bilimsel açıdan
çözümlenmesi olanak bulmuştur.

Lotman, Yuriy, Sinemada Göstergebilim, (çev. Oğuz Özügül), Nirengi Kitap, Ankara 2012, s.13.
Fiske, John, İletişim Çalışmalarına Giriş, (çev. Süleyman İrvan), Bilim ve Sanat, Ankara 2003, s.61.
22
Uluç, Güliz, Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2003, s.321.
23
Göker, Göksel, Savaş Keskin, ‘‘Yabancı ve Mekânsal Ayrışma: ‘District 9’ Filminde Heterotopik Mekân ve
İleri Marjinallik’’ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2015/ (52), ss.428-453.
20
21
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4.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmanın temel amacı dijital ekranlarda göç olayının nasıl yansıtıldığını ve izleyicilerin
zihinlerinde nasıl konumlandırılmaya çalışıldığını göstermeye çalışmaktır. Bu amaç
doğrultusunda 2001 yılında gösterime giren “Baran (Yağmur)” adlı sinema filmi
göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
4.2.Kapsam, Sınırlılıklar ve Örneklemi
Diasporanın; ülkesinden göç etmek zorunda kalmış, anavatanı dışında farklı bir ülkede
yaşamını sürdüren ve ülkesine dönme isteğinde olan bireylerin çağrıştırdığı bir durumu ifade
ettiğinden bahsetmiştik. Bu çalışmanın kapsamını, herhangi dil, din, ırk ayırt etmeksizin
diaspora kavramına uygun olan, Baran filminin sahneleri oluşturmaktadır. Buradan hareketle
ülkesinden göç etmek zorunda kalan ve ülkesine geri dönmek için çabalayan göçmenlerin
hikayesini anlatan filmler arasından “Baran” filminden sahneler örnek alınarak göstergebilim
yöntemine uygun şekilde verilmiştir.
4.3.Afganistan’ın Yakın Tarihine Kısa Bir Bakış
Afganistan’da 1978’de sol görüşlü Demokratik Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen
darbeyle, General Davud öldürülmüştür. Aynı dönemde, sosyal değişim sürecine karşı olan
muhafazakâr ve İslamcı bazı aşiret liderleri kırsal kesimlerde silahlı mücadele başlatmıştır.
Afganistan yönetimi ve ordusu Sovyetlere yakın olmuş ve bu Sovyet yanlısı iktidarla birlikte
halk aleyhine sorunlar meydana gelmeye başlanmıştır. Afganistan’da iktidarı elinde bulunduran
güçler olası bir halk hareketinin önüne geçmek amacıyla Rusya’dan yardım istemiştir. Kırsal
kesimlerdeki ayaklanmaların devam etmesi ve Afgan Ordusunun dağılma noktasına gelmesi
Sovyetler Birliği’nin askerlerini ülkeye göndermesine sebebiyet vermiştir. Bununla beraber
Afganistan 27 Aralık 1979’da Sovyet Birliği tarafından işgal edilmiştir. Emin'in devrilmesi
amacıyla askerlerini ülkeye gönderen Sovyetler Birliği tarafından yakalanan Emin idam
edilmiştir. İşgal 15 Şubat 1989’a kadar devam etmiştir. 10 yıl süren bu işgalde insanlık dışı
katliamlara imza atılmış ve 1,5 milyon Afgan vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 milyon
Afganlının ise işgal nedeniyle mülteci kamplarına sığınmak zorunda kaldıkları tahmin
edilmektedir. Afganistan, üzerinde yürütülen birçok politika sebebiyle iç savaşın içine çekilen
bir ülke konumundadır. Dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutulan Afganistan 2001 yılında
da ABD tarafından işgal edilmiştir. Zengin enerji ve maden kaynaklarına sahip olan Afganistan
halen işgal altından kurutulamamıştır.24
4.4.Baran Filminin İncelenmesi
4.4.1. “Baran” Filmi Hakkında
Film Süresi: 1 saat 34 dakika
24

https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2009/08/090812_afghanistan_timeline (03.01.2021).
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IMDB Puanı: 7. 8
Yapım Yılı: 2001
Yönetmen: Majid Majidi
Film müziğinin bestecisi: Ahmad Pejman
Senaryo: Majid Majidi
Adaylıklar: Satellite En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü, En İyi Avrupa Dışı Film Dalında
Avrupa Film Ödülü
Ana Oyuncular:
Baran: Zahra Bahrami
Lateef: Hossein Abedini
Memar: Mohammad Amir Naji
Soltan: Abbas Rahimi
Najaf: Gholam Ali Bakhshi25
4.4.2. Filme Dair Bir Özet
İran'ın ünlü yönetmenlerinden Majid Majidi'nin yazıp yönettiği filmin baş kahramanları Lateef
ve Rahman adında iki gençtir. 1979 yılında Afganistan’da çıkan savaşlar sonrası milyonlarca
Afgan vatandaşı İran’a göç eder. Göç eden ailelerden biri de filmin ilk yarısında Rahman olarak
tanıdığımız erkek çocuk ve ailesidir. Rahman’ın babası İran’da bir inşaatta çalışırken dördüncü
kattan düşerek sakatlanır. Çalışamayacak duruma gelen babası için eve bakma görevini
Rahman üstlenir. 17 yaşında dik başlı bir genç olan Lateef bir firmanın inşaatında işçilere çay
dağıtıp, yemek hazırlamaktadır. İnşaatta çıkan bir kavga sonrası Lateef’in işi Rahman’a verilir.
Eski kolay işini kaybeden Lateef yeni işinde zorlandığından kaynaklı Rahman’ı rahatsız etmeye
başlar. Bu durum rüzgârın perdeyi aralayıp Rahman’ın gerçek yüzünü gösterene kadar devam
eder. Rahman’ın sırrını öğrenen, yani kadın olduğunu gören, Lateef’in tamamen bakış açısı
değişir ve Rahman’a âşık olur. İnşaatta Afgan işçi çalıştırılması yasaklandığından kaynaklı
Rahman farklı ağır işlerde çalışmaya başlar. Lateef ise gizli gizli onu izler ve maddi yardım için
bir yol arar. Lateef yardım için uğraştığı bir gün Rahman’ın adının Baran olduğunu öğrenir.
Son olarak da Baran ve ailesi ülkesine yani Afganistan’a geri dönmek için hazırlanır ve yola
çıkarlar. Bu dönüş ise Lateef’in kendini gizleyerek yaptığı maddi yardım ile gerçekleşir.
Afganistan da her ne kadar bir savaş mevcut olsa da Baran ve ailesi Afganistan’da yaşayan
akrabalarına destek olmak için oraya gitmek zorunda olduklarını yansıtırlar.26

25
26

https://www.imdb.com/title/tt00233841/ (03.01.2021).
M. Majidi, ‘’Baran (yağmur) filmi’’, Sinema Filmi, İran, 2001.
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4.5. Film Analizi
1979 da Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgal etmesi ve on yıl ülkede kalmasından sonra
Afganistan’ın eski halinden eser kalmamıştır. Bu yıkımla beraber başlayan iç savaş, Taliban
rejiminin zalim saltanatı ve üç yıllık kuraklık gibi sorunlar milyonlarca Afganlı vatandaşın
ülkesinden kaçmasına neden olmuştur. Birleşmiş Milletlerin tahminine göre, İran bir buçuk
milyon Afgan kökenli vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Yeni neslin bir kısmının İran’da
doğdukları ve Afganistan’ı yani ülkelerini hiç görmedikleri ifade edilerek film başlamaktadır.

Görsel 1. Baran (yağmur) Filmi (00.04.38)
Gösterge: İnsanların yaralı birini kamyonete taşıması
Gösteren: Kalabalık
Gösterilen: Yardımlaşma, tedirginlik, birlik
Düz Anlam: İnşaat işçisinin inşaattan düşmesi sonucunda yaralanması ve iş
arkadaşlarının yardımını konu edinir.
Yan Anlam: Yasak bir şekilde inşaatta çalışan Afgan’ın hastaneye mi eve mi gittiğinin
bilinmemesi ve sağlık durumunun belirsizliği bir tedirginlik ve akıllarda soru işareti oluşturur.
Karede yer alan işçilerin görsel durumu ise yoksulluğu çağrıştırmaktadır.

Görsel 2 ve 3. Baran (yağmur) Filmi – Sol Görsel (00.18.06) Sağ Görsel (01.18.40)
Gösterge: Mimari yapılar arasındaki zıtlıklar gözler önüne getirilmiştir.
Gösteren: Sol görsel yüksek lüks binaların / sağ görsel ise yoksulluğu çağrıştıran yıkık
dökük harabe bir gecekondunun ifadesidir.
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Gösterilen: Sol görselde bir yenilenme yani lüks ifade edilirken / Sağ Görselde fakirlik
mücadelesi ifade edilmektedir.
Düz Anlam: Zengin ve fakirin bir arada olduğu ve istihdamın devam ettiği alanlardan
birinin de inşaat sektörü olduğu ifade etmektedir.
Yan Anlam: Genel olarak iki zıt mimarı yapının yer aldığı bu görseller içerisinde bir
yandan kentli yerlilerin yaşayacağı bir mimarı yapı varken; diğer yandan sömürülmeye devam
edilen ve yoksullukla mücadele eden alt sınıfta yer alan göçmenlerin mimari olarak yaşam
tarzına vurgu yapılmaktadır. Yoksullukla mücadele eden insanlar lüks mimaride işçi olarak
çalıştırılan insanlardır.

Görsel 4. Baran (yağmur) Filmi (00.19.03)
Gösterge: Küçük bir çocuğun ağır bir yük ile merdivenden çıkması.
Gösteren: Küçük bir çocuğun taşıyabileceğinden daha fazla bir yük ile çalışmak zorunda
olduğunun gösterildiği örnek bir karedir.
Gösterilen: Mültecilerin yaşam mücadelesi uğruna karşılaştıkları ağır iş şartları,
perişanlık ve yorgunluk ifade edilmektedir.
Düz Anlam: Baran küçük bir kız çocuğu olmasına karşın ailesinin geçimini sağlamak
için hem cinsiyetini gizleyerek hem de ismini değiştirerek inşaatta çalışmaktadır. Bu durum
göçmenlerin ülkesi dışında yaşadığı herhangi bir ülkede yaşamlarına devam etmek için ne iş
olursa olsun zorluğuna bakılmadan çalışmak zorunda olduklarını zihinlere yerleştirmektedir.
Yan Anlam: Bir merdivenden küçük bir çocuğun zorlukla pes etmeden merdivenden
çıkmaya devam etmesi umutları çağrıştırmaktadır. Ayrıca, filmin (00.20.21) sahnesinde
“beceriksiz Afgan çocuk” şeklindeki bir ifade de Afganların beceriksiz olduğu ifade edilen bir
söylem kullanılarak bu göçmenlerin ötekileştirildiği de gözler önüne serilmektedir.

Page 283

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Görsel 5. Baran (yağmur) Filmi (00.37.36)
Gösterge: Küçük Bir Çocuğun Güvercinleri Beslemesi
Gösteren: Küçük bir çocuğun güvercinleri beslemesi ve güvercinler yem yerken
çocuğun huzur dolu bakışı vurgulanmaktadır.
Gösterilen: Çocuğun huzur dolu bakışı ile paylaşım kültürüne vurgu yapılmakta ve
merhamet, paylaşım, sevgi, huzur ögelerine dikkat çekilmektedir.
Düz Anlam: Göçmen bir çocuğun mülteci gibi başka bir ülkede yaşaması onun
merhamet duygusuna engel olmamıştır.
Yan Anlam: Göçmenler her ne kadar zor bir yaşama sahip olsalar da paylaşım ve
merhamet duygularının var olduğu anlatmaya çalışmıştır.

Görsel 6. Baran (yağmur) Filmi (01.25.52)
Gösterge: Afgan Kadınlara özgü olan ve İslam diniyle özdeşlesen bir tesettür giyimi
Gösteren: Gelenek ve Göreneklere Uyum,
Gösterilen: Her ne kadar göçmen olarak farklı bir ülkede yaşayan bir ailenin hayatı
vurgulansa da bu ailenin geleneksel bağlarının devam ettiği gözler önüne serilmektedir.
Düz Anlam: Bu ailenin geleneksel bağlarından kopmadıkları gösterilmektedir.
Yan Anlam: Farklı ülkede olsalar da Afgan göçmenlerin hayatlarının tamamen
değişmediğini ve kendi ülkeleriyle olan bağlarının kopmadığını gözler önüne sermektedir.
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Görsel 7 ve 8. Baran (yağmur) Filmi – Sol Görsel (01.24.49) Sağ Görsel (01.26.54)
Gösterge: Ülkeye dönmek için hazırlıkların yapılması, yüklerin araca yerleştirilmesi ve
yola çıkılması.
Gösteren: Kendi ülkesine dönünce nelerle karşılaşacağını bilmeyen bir ailenin umut ve
korku içerisindeki dönüşü.
Gösterilen: Belirsizlikten kaynaklanan hüzün ve korkunun yanı sıra anavatanlarına
dönüşün vermiş olduğu umut duygusunun karmaşası
Düz Anlam: Göçmen bir ailenin kendi ülkesine gitmek için sabırsızlandığı ancak karışık
duygular ve sefaletle beraber bir duygu karmaşasının ifadesi yansıtılmaktadır.
Yan Anlam: Ülkesine gitmeye çalışan Afgan ailenin ülkesine dönüp dönemediği bir
muamma olarak kalmıştır.
5. SONUÇ
Göç sorununa içinde bulunduğumuz ülkede de olmak üzere tüm dünyada rastlanmaktadır.
Ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlerle göçler gerçekleşmektedir. Bu göçlerle gidilen ikinci
ülkede istenmeden de olsa sorunlar ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Sorunlarıyla birlikte gelen
göçmenler sıkıntılarla beraber yaşamaya devam etmektedir. Bu sorunlar ve sıkıntılar göçmen
toplumla yerli toplum arasında bir güvensizlik yaratmaktadır. Çalışmada yer alan ‘Baran’
filminde birçok sıkıntının yanı sıra kimliksiz olan göçmenlerin bu durumdan kaynaklı
yaşadıkları sıkıntılar da anlatılmaktadır. Bu noktada görsel iletişim araçlarından biri olan
sinemada bu sorunların ele alındığını görmekteyiz.
Sinema toplumsal olayları dijital ekranlara yansıtan araçlardan biri olarak ele alınmaktadır.
Toplumsal olayları ve toplumda var olan gerçekleri perdeye yansıtan bir araç olarak görev
yapan sinema, bunların yanı sıra topluma çeşitli mesajlar vermektedir. Bu mesajlar açık ve
örtük bir şekilde, sinemanın kendine özgü olan diline uygun olarak izleyicilere sunulmaktadır.
Toplumsal olaylardan biri olan göç olayı beraberinde, zihinlere diaspora kavramını
getirmektedir. Diaspora ile göç kavramından kaynaklı oluşan karmaşa yanlış tanımlamalara
sebebiyet vermektedir. Küreselleşme ile diasporada oluşan kategorileşme durumları mevcut
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kavramın anlamında belirsizliğe neden olmaktadır. Ortaya çıkan belirsizlik ise göç ve diaspora
kavramları arasındaki ayrımı sıkıntıya sokmaktadır. Diaspora kategorilerinin öncülleri dikkate
alındığında her göç olayının diaspora olarak adlandırılamayacağı yadsınamaz bir gerçektir.
Diaspora

kavramının

tanımından

hareketle

çalışmanın

örneklemini

‘Baran’

filmi

oluşturmaktadır. Filmin içeriğine bakıldığında Afganistan’dan göç eden belirli bir grubun
inşaatta çalıştığı ve Afgan göçmen bir ailenin ekonomik sıkıntılar çekmesi üzerine odaklanmış,
anavatanındaki ve yaşadığı ülkedeki tüm zorlu şartlara rağmen, ailenin ülkesine dönmeye
çalışmak istediği görülmüştür. Elde edilen görsellere bakıldığında göçmenlerin Afgan
kültüründen tamamen ayrılmadığı, ötekileştirildiği ve ağır iş şartlarında çalışarak ekonomik
sıkıntılar çektiği dijital ekranlarda izleyicilere sunulmuştur. Filmin görsellerinin bize sunmuş
olduğu verilere dayanarak diaspora kavramının tüm öncüllerini işleyen bir olay olduğu
anlaşılmaktadır.
Diaspora doğrultusunda bakıldığında gündemde olan “göç”, “mülteci” gibi ifadelerin dijital
ekranlarda fazlasıyla yer aldığını gözlemleyebiliriz. Filmde diaspora kavramını; kendi
vatanlarından uzakta olan göçmen Afganların vatanlarına özlem duygusu içinde olmaları, kendi
kültürlerinden kopmamaları, bulundukları yere tam adapte olmamaları ve tam anlamıyla kabul
görmemeleri son olarak da zamanı geldiğinde kendi vatanlarına dönmeleri şeklinde açıkça
görmekteyiz.
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QAÇQIN və MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR PROBLEMİ: SƏBƏBLƏRİ və HƏLLİ
ÜSULLARI
THE PROBLEM OF REFUGEES AND INTERNALLY DISPLACED: CAUSES AND
SOLUTIONS

Cəfərov Məhəmmədəli Adil
Gəncə dövlət Universitetinin Magistrı
XÜLASƏ
Müasir dövr qloballaşma dövrüdür. Qloballaşma bir tərəfdən informasiya və inteqrasiya
proseslərinin sürətlənməsi, digər tərəfdən isə milli və regional problemlərin qlobal xarakter
kəsb etməsi isə səciyyələnir.
Müasir dövrün bütün bəşəriyyəti narahat edən əsas qlobal problemləri arasında köç,
xüsusilə beynəlxalq köç, qaçqın və məcburi köçkünlər problemi əsas yerlərdən birini tutur.
Qaçqın və məcburi köçkünlər probleminin ortaya çıkmasının səbəbləri arasında müharibələr
əsas yer tutur. Bu problemin yaranmasında rol oynayan əsas səbəblərdən biri də təbii
fəlakətlərdir. Qaçqın və məcburi köçkünlər adətən ciddi travmalar atlatmış, faciələr yaşamış,
savaşlar, qətliamlar, işgəncələrə şahid olmuş, müvəqqəti düşərgələrində uzun-uzadı qalmağa
məcbur olmuş insanlardır.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı problemlərin həlli, hər şeydən əvvəl bu sahədə
normativ-hüquqi bazasının möcvud olmasını şərtləndirir. Belə ki, istər beynəlxalq hüquqda,
istərsə də ayrı-ayrı dövlətlərin milli qanunvericiliyində qaçqın və məcburi köçkünlər anlayışı,
bu problemin həlli yollarını özündə əks etdirən normativ-hüquqi baza mövcuddur.
Qaçqın və məcburi köçkünlər probleminin həlli, bu sahədə dövlət və beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirilən fəaliyyətlərin koordinasiyasından asılıdır. İstər beynəlxalq humantar
təşkilatlar, istərsə də ayrı-ayrı dövlətlər qaçqınların ehtiyaclarının qarşılanması və onların
yenidən öz doğma torpaqlarına qayıtması istiqamətində öz fəaliyyətlərini qurmalıdırlar.
Bu məruzədə həm qıçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı normativ-hüquqi baza
incələnmiş, həm də bu problemin səbəbləri və həlli yolları araşdırılmışdır. Araşdırma zamanı
Suriyada davam edən müharibə nəticəsində bu ölkədən Türkiyə və Avropa ölkələrinə köç etmək
məcburiyyətində qalan qaçqınlar, eyni zamanda Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsinə dair
faktlardan istifadə edilmişdir.
Açar sözlər: Qaçqın, Məcburi köçkün, Beynəlxalq köç, Miqrasiya

SUMMARY
The modern era is a period of globalization. Globalization is characterized by the
acceleration of information and integration processes on the one hand, and the global nature of
national and regional problems on the other.
Migration, especially international migration, refugees and internally displaced persons,
is one of the major global problems of modern times. Wars are one of the main reasons for the
problem of refugees and internally displaced persons. One of the main reasons for this problem
is natural disasters. Refugees and IDPs are usually people who have suffered serious traumas,
tragedies, wars, massacres, torture, and have been forced to stay in makeshift camps for long
periods of time.
The solution of the problems related to refugees and internally displaced persons, first
of all, requires the existence of a regulatory framework in this area. Thus, both in international
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law and in the national legislation of individual countries, there is a normative-legal framework
that reflects the concept of refugees and internally displaced persons and ways to solve this
problem.
The solution to the problem of refugees and internally displaced persons depends on the
coordination of activities in this area at the national and international levels. Both international
humanitarian organizations and individual states must work to meet the needs of refugees and
return them to their homelands.
This report examines the legal framework for refugees and internally displaced persons,
as well as the causes and solutions to this problem. The study used facts about refugees who
were forced to emigrate from Syria to Turkey and European countries as a result of the ongoing
war in Syria, as well as about Azerbaijan's experience in this field.
Key words: Refugees, Internally Displaced, International Migration, Migration

Page 289

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİN SOSİAL-İQTİSADİ PERSPEKTİVLƏRİ
VƏ İNKİŞAFI
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ORCID NO: 0000-0001-9408-2673
Doç. Dr. Cavadxan QASIMOV
Naxçıvan Dövlət Üniversiteti, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi
ORCID NO: 0000-0002-3826-033X

ÖZET
27 illik erməni işğalından azad olunan ərazilər böyük iqtisadi potensiala malikdir. Qeyd edək
ki, Azərbaycan Respublikasının mövcud olan on iqtisadi rayonundan ikisi- Yuxarı Qarabağ və
Kəlbəcər-Laçın işğala məruz qalmışdır. Yuxarı Qarabağda mühüm təbii sərvətlər olaraq,
Mehmana polimetal filiz yatağı, həmçinin bir sıra tikinti materialları və üzlük daş, mərmər, gil,
gəc və s. qeyri-filiz yataqları var. Eyni zamanda, porfirit, əhəngdaşı, sement xammalı da
ərazinin iqtisadi mahiyyətini artırır. Ərazidə mövcud olan 187,7 min hektarlıq meşələr,
həmçinin, Turşsu və Şırlan kimi karbohidrogenli mineral bulaqları turizm əhəmiyyətli
perspektivləri artırır.
Hələ XX əsrin əvvəllərində Qarabağda baramaçılıq, Şuşada ipəksarıma fabriki təşəkkül tapmış,
xalça palaz məmulatı inkişaf etmiş, infrastruktur göstəriciləri etibarlılığı ilə seçilmişdi.
Xüsusilə, Xankəndi və Şuşa şəhərlərində elektron, elektrotexnika, cihazqayırma, radiotexnika
sənaye müəssisələrinin filialları fəaliyyət göstərmişdir.
Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafında kənd təsərrüfatının rolu böyükdür. Burada üzümçülük,
bağçılıq, pambıqçılıq, heyvandarlıq və arıçılıq sahələrini göstərmək olar. Yeyinti sənayesinin
inkişafında şərabçılıq, meyvə-tərəvəz konservi, unüyütmə, çörəkbişirmə mühüm rola malikdir.
Yüngül sənaye yə pambıqtəmizləmə, toxuçuluq, ipək, xalçaçılıq, ayaqqabı istehsalı təkan
olmaqdadır. Xankəndidə maşınqayırma qovşaqlarının, Ağdamda maşınqayırma mərkəzlərinin
mövcud olması, Zəngilanda sement xammalı, Füzulidə kərpic istehsalının təşəkkülü sosialiqtisadi perspektivləri artırır.
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu da qeyri-neft sektorunun inkişafına təminat verir. Təbii
sərvətləri qızıl, civə, xromit (Kəlbəcər), mərmər, üzlük tikinti daşları, perlit, mineral sular
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(İstisu, Minkənd) və s-dən ibarət olmaqdadır. Bunlarla yanaşı, kənd təsərrüfatının müxtəlif
sahələrinin inkişafı məqsədilə, qoyunçuluğun, arıçılığın, meyvəçiliyin, taxılçılığın,
tütünçülüyün və tərəvəzçiliyin məhsuldarlığı təmin olunacaqdır. Eyni zamanda, ASK
inteqrasiyası şəklində yeyinti sənayesinin inkişafı üçün ət-süd məhsullarının, çörəkbişirmənin,
yüngül sənayenin inkişafı üçün isə toxuculuq və xalçaçılığın əhəmiyyəti böyükdür.
Bu iqtisadi rayonda xüsusilə də, güclü perspektivlərə malik olan böyük qızıl yataqları da
cəmləşmişdir. Təkcə orada olan Söyüdlü yatağının qızıl ehtiyatları 115 tondan çox
dəyərləndirilir. Eyni zamanda, Kəlbəcər rayonu ərazisində olan Ağduzdağ və Tutxun qızıl
yataqlarında da ehtiyatların həcmi 15 tona yaxındır. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olunan
ərazilərdə 156 adda fərqli növlərdə olmaqla, faydalı qazıntı yataqları var.
Bu araşdırma işğaldan azad olunan ərazilərin ölkənin iqtisadi prioritetlərində əsas yerə malik
olmasını öyrənmək məqsədilə aparılmışdır. Burada yenidənqurma işlərinin başladılması üçün
ilk müqavilələr qardaş Türkiyə, sonra isə İtalyan şirkətləri ilə nəzərdə tutulub.
Açar sözlər: Yuxarı Qarabağ, Kəlbəcər-Laçın, iqtisadi rayon, milli iqtisadiyyat, infrastruktur
quruculuğu.
ABSTRACT
The territories liberated from 27 years of Armenian occupation have great economic potential.
It should be noted that two of the ten existing economic regions of the Republic of Azerbaijan
- Upper Karabakh and Kalbajar-Lachin - were occupied by Armenia. As an important natural
resource in Upper Karabakh, Mehmana has a polymetallic ore deposit, as well as a number of
construction materials and facing stone, marble, clay and there are non-ore sources. At the same
time, porphyry, limestone and cement raw materials increase the economic significance of the
area. The existing 187,700 hectares of forests in the area, as well as hydrocarbon mineral springs
such as Turshsu and Shirlan, significantly increase the prospects for tourism.
In the beginning of the 20th century, a cocoon factory in Karabakh, a silk-weaving factory in
Shusha were established, carpet weaving products were developed, and infrastructure indicators
were distinguished by their reliability. In particular, branches of electronic, electrical,
instrument-making, radio engineering industries operated in Khankendi and Shusha.
The role of agriculture in the socio-economic development of the area is great. Here you can
see viticulture, horticulture, cotton growing, cattle-breedingand apiculture. An important role
in the development of the food industry is played by winemaking, canning of fruits and
vegetables, flour milling and baking.
The light industry is stimulated by cotton ginning, weaving, silk, carpet weaving, and shoe
production. The existence of machine-building junctions in Khankendi, machine-building
centers in Aghdam, cement raw materials in Zangilan, and the formation of brick production in
Fizuli increase the socio-economic prospects.

Page 291

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

The Kalbajar-Lachin economic region also ensures the development of the non-oil sector.
Natural resources include gold, mercury, chromite (Kalbajar), marble, facing building stones,
perlite, mineral waters (Istisu, Minkend) and others. In addition, for the development of various
sectors of agriculture, the productivity of sheep breeding, apiculture, fruit, grain, tobacco and
vegetable growing will be ensured. At the same time, meat and dairy products, baking, and
weaving and carpet weaving are of great importance for the development of the food industry
in the form of AEC integration.
This economic region is especially rich in large gold deposits with strong prospects. The gold
reserves of the Soyudlu field are estimated at more than 115 tons. At the same time, the reserves
in the Agduzdag and Tutkhun gold deposits in the Kalbajar region is about 15 tons. In general,
there are 156 different types of mineral deposits in the liberated territories.
This study was conducted to study the role of the liberated territories in the country's economic
priorities. The first contracts for the start of reconstruction work here are with brotherly Turkey,
and then with Italian companies.
Keywords: Upper Karabakh, Kalbajar-Lachin, economic region, national economy,
infrastructure construction.
GİRİŞ
İşğaldan azad olunan ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər qarşıdakı dövrlər üzrə tamamilə yeni olan inkişaf mərhələsinin güclü
əsaslarını yaratmaqdadır. Bu yeni mərhələdə ölkəmizin on iqtisadi rayonundan ikisinin –
Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonlarının milli iqtisadiyyatdakı rolu daha da
artacaqdır. Məhz yeni mərhələdə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun təbii, iqtisadi
xüsusiyyətləri və davamlı iqtisadi inkişafda onun rolu daha da artacaq və bu, milli iqtisadi
inkişaf üçün zəruri amilə çevriləcəkdir. Bu, hər şeydən əvvəl regional inkişaf və tarazlaşdırma
sahəsində, həmçinin, məskunlaşma və məşğulluq imkanlarının artırılması istiqamətində zəruri
hədəfləri reallığa çevirəcəkdir. Nəticədə isə, milli iqtisadiyyatın dəyişiklik, müxtəliflik
mənasında, iqtisadi anlamında kapitalın təmərküzləşməsi, formalarından biri kimi məhsulun
nomenklaturasının genişləndirilməsi, istehsalın bir-birilə əlaqəsi olmayan növlərinin eyni
zamanda inkişafını səciyyələndirən diversifikasiyasını artırmaqdadır (6, s. 115). Qeyd
olunanların nəzəri və təcrübi əhəmiyyətini nəzərə almaqla, milli iqtisadi prioritetlərin
əlçatanlığına doğru həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf proseslərindəki iştirakını
sürətləndirəcək tədbirlərə başlanmaqdadır.
İlk olaraq, hər iki iqtisadi rayon üzrə:
- işğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi;
- ixtisaslaşmasına, iqtisadi təyinatına və coğrafi- yerləşməsinə görə dəyərləndirilməsi;
- abadlaşdırma və tikinti - qruaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi sahəsində məqsədyönlülüyün
təmin olunması;
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- həmin ərazilərdən didərgin düşmüş vətəndaşların öz yurd-yuvalarına qayıtmasının təmin
olunması;
- insan kapitalının inkişafı fonunda və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə nəticəsində
məşğulluğun təminatında etibarlılığın təşəkkülü və qorunması, həmçinin digər amillər hazırda
strateji məqsədlər içərisində yer almaqdadır.
Təbii ki, bütün bunlar istehsal və sosial istiqamətlər üzrə infrastruktur siyasətinin gülcü
təsisatlarının yaradılması sayəsində mümkün olacaq. Həmçinin “iqtisadi inkişaf”, “iqtisadi
tərəqqi”, “iqtisadi yüksəliş”, “iqtisadi dirçəliş” və “iqtisadi artım” (7, s. 102) kimi anlayışlarda
ifadə olunan səmərəli makroiqtisadi siyasətin gülcü dayaqlarını yaradacaq.
YUXARI QARABAĞ İQTİSADİ RAYONUNUN İQTİSADİ POTENSİALI VƏ
PERSPEKTİVLƏRİ
Yuxarı Qarabağ İqtisadi rayonu Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Ağdam, Şuşa, Tərtər, Xocalı,
Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl inzibati rayonlarını əhatə edir (4, s. 8). Qeyd edək ki, iqtisadi rayon
özünün əlverişli təbii şəraitinə və müxtəlif təbii ehtiyatlara malik olmasına görə seçilməkdədir.
Burada suvarma, dəmyə əkinçiliyi, bağçılıq və heyvandarlıq üçün geniş imkanlar vardır ki, bu
da əhatəli təsərrüfatçılıq fəaliyyətinə və aqrar sektor üçün səmərəli məşğulluq imkanlarına əsas
verməkdədir. Hələ keçmiş İttifaq dövründə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin qayğı
və diqqəti ilə 1976-cı ildə Tərtər çayı üzərində gücü 72 min kvt olan Sərsəng SES və su anbarı
tikilmiş, məhsuldarlığın artmasına hesablanan kanallar çəkilmişdir. Müasir makroiqtisadi
inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən qeyri-neft sektorunun dayanıqlılığı məhz bu amilin
də sayəsində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Digər tərəfdən, bəhs olunan potensial iqtisadi rayonda
və ona yaxın olan ərazilərdə əkin sahələrinin suvarma suyuna olan təminatına etibarlılıq
deməkdir.
Milli ordumuzun zəfər yürüşləri müasir iqtisadi şəraitin hazırkı mərhələsində müəyyən olunan
uzunmüddətli prioritetlərə təminat verəcəkdir. Bu, təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsi və
səmərəli istifadə sahəsində daha əlamətdar olacaq. Aydındır ki, Yuxarı Qarabağ iqtisadi
rayonunda mühüm təbii sərvətlər olaraq, Mehmana polimetal filiz yatağı, həmçinin bir sıra
tikinti materialları və üzlük daş, mərmər, gil, gəc və s. qeyri-filiz yataqları mövcuddur (4, s.
254). Təbii ki, burada, porfirit, əhəngdaşı, sement xammalı da ərazinin iqtisadi mahiyyətini
daha da artıran amillər kimi çıxış etməkdədir. Ərazidə mövcud olan Turşsu və Şırlan kimi
karbohidrogenli mineral bulaqları iqtisadi rayon üçün həm də İlahi möcüzə olaraq ərazinin
turizm əhəmiyyətli perspektivləri daha da artırmaqdadır. Nəticədə isə, iqtisadiyyatın xidmət
sektorunun perspektivliliyi artacaqdır. Xidmət isə, ehtiyacların ödənilməsi üçün görülən iş və
ya əməyin faydalı nəticəsi formasında olan müəyyən məqsədyönlü fəaliyyətin ifadəsini əks
etdirir (3, s. 139).
Ümumiyyətlə, respublikanın təbii-coğrafi xüsusiyyəti-kurort və qoruq yerlərinin, müalicəvi və
mineral sularının çox olması ərazisinin 30 faizi kurort məqsədləri üçün yararlı olmaqdadır (2,
s. 222).
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Araşdırmalar göstərir ki, hələ keçmiş İttifaq dövründə ulu öndər Heydər Əliyevin qayğı və
diqqəti nəticəsində 1985-1986-cı illərdə Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir şəhərləri ilə
yanaşı, Xankəndi şəhərində də turizm klubları yaradılmış, ümumilikdə, respublikada turizm
bölmələrinin sayı 1837-yə çatmışdır (13, s. 51).
Tarixi ərazilərimiz iqtisadi potensialı ilə seçilməkdədir. Hələ XX əsrin əvvəllərində Qarabağda
baramaçılıq təşəkkül tapmış, Şuşada ipək sarıma fabriki fəaliyyət göstərmiş, həmçinin, xalça
palaz məmulatı inkişaf etmişdir (5, s. 40-41). Bunlarla yanaşı, həmin ərazilərdə infrastruktur
göstəriciləri də etibarlılığı ilə seçilirdi. Xüsusilə, Xankəndi və Şuşa şəhərlərində elektron,
elektrotexnika, cihazqayırma, radiotexnika sənaye müəssisələrinin filialları fəaliyyət
göstərmişdir (5, s. 73).
İqtisadi rayonun sosial-iqtisadi inkişafında kənd təsərrüfatının rolu böyükdür. Bu istiqamət üzrə
aparıcı sahələrin ardıcıllığında üzümçülük, bağçılıq, pambıqçılıq, heyvandarlıq və arıçılıq
sahələrini görə bilərik. Bununla yanaşı, ərazidə baramaçılığın inkişafı üçün imkanlar vardır.
Mezoiqtisadi əhəmiyyətlilik baxımından iqtisadi rayonun üstünlükləri içərisində sənayenin
səmərəliliyini dəyərləndirmək olar. Belə ki, burada sənayenin çoxistiqamətli perspektivlərindən
bəhs etmək mümkündür. Həmin potensialda yerli xammalı emal edən yüngül, yeyinti, tikinti
materialları sənayesinin aktuallığını saxlayan yerini qeyd etmək olar.
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda yeyinti sənayesinin inkişafında şərabçılıq, meyvə-tərəvəz
konservi, unüyütmə, çörəkbişirmə mühüm rola malikdir. Bu, yüngül sənaye üzrə
pambıqtəmizləmə, toxuçuluq, ipək, xalçaçılıq, ayaqqabı istehsalı ilə ifadə olunmaqdadır.
Xankəndidə maşınqayırma qovşaqlarının, Ağdamda maşınqayırma mərkəzlərinin mövcud
olması, Zəngilan rayonunda sement xammalı, Füzulidə kərpic istehsalının təşəkkül tapması
mövcud sosial-iqtisadi perspektivləri daha da artırmaqda idi (4, s. 84-108-103).
Təbii ki, bu potensial iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin bir-biri ilə əlaqəliliyi şəraitində, daha
doğrusu, onun mezoiqtisadi səmərəliliyini artırmaqla ASK inteqrasiyası mexanizmləri ilə daha
da əlamətdar olmaqdadır. Eyni zamanda, hazırda aparılan iqtisadi islahatlar regionlarda
sənayeləşmə proseslərinin səmərəli təşkili və idarə olunması sahəsində strateji əhəmiyyəti ilə
seçilir ki, bu da işğaldan azad olunan ərazilərin sosial-iqtisadi perspektivlərini daha da artırır.
KƏLBƏCƏR – LAÇIN İQTİSADİ RAYONUNUN MİLLİ İQTİSADİ QURUCULUQ
PROSESLƏRİNDƏ ROLU
İşğaldan azad olunan ərazilər içərisində müstəsna sosial-iqtisadi əhəmiyyətliliyi ilə seçilən
ərazilərimiz kimi Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda mövcud olan iqtisadi perspektivliliyin
araşdırılması və onlardan səmərəli istifadə imkanlarının müəyyən olunması zəruriliyi ilə daha
çox aktuallıq daşıyır.
Bu iqtisadi rayona aid olan ərazilərimiz də böyük və strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ərazisi əsasən
dağlıq və yay otlaqları üçün əlverişli olan bu iqtisadi rayona Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və
Zəngilan inzibati rayonları daxil olmaqdadır (4, s. 8). Bu iqtisadi rayonda da qeyri-neft
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sektorunun inkişafı sahəsində davamlı perspektivlər baxımından əlverişlilik mövcuddur. Təbii
sərvətlərin əsasən qızıl, civə, xromit (Kəlbəcər), mərmər, üzlük tikinti daşları, perlit, mineral
sular (İstisu, Minkənd) və s-dən ibarət olmasını qeyd etmək olar. Bütün bunlarla yanaşı, iqtisadi
rayonda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün geniş imkanlar vardır. Burada
qoyunçuluğun, arıçılığın, meyvəçiliyin, taxılçılığın, tütünçülüyün və tərəvəzçiliyin inkişafı
məhsuldar göstəricilərlə müşayiət olunacaqdır. İqtisadi rayonda eyni zamanda, ASK
inteqrasiyası şəklində yeyinti sənayesinin inkişafı üçün ət-süd məhsullarının, çörəkbişirmənin,
yüngül sənayesinin inkişafı üçün isə tikiş göstəricilərinin, toxuculuq və xalçaçılığın mühüm
əhəmiyyətini qeyd etmək olar.
Qeyd edək ki, Kəlbəcər rayonu bütün dövrlər üçün makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsində
böyük iqtisadi potensiala malik olmaqla çıxış etməkdədir. Bu bir haqiqətdir ki, hələ işğaldan
əvvəl Kəlbəcərdə 1 şəhər, 1 qəsəbə və 145 kənd olmuşdur ki, bu da 147 yaşayış məntəqəsini
əhatə edirdi. Böyük və güclü iqtisadi perspektivləri olan Kəlbəcər işğaldan əvvəlki mərhələdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında xüsusi yeri ilə mövqe qazanmışdır. Artıq
ümumilikdə, Azərbaycan milli iqtisadiyyatının inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsi
başlanmaqdadır. Belə ki, güclü perspektivlərə malik olan ən böyük qızıl yataqları da elə məhz
Kəlbəcərin ərazisində cəmləşmişdir. Təkcə orada olan söyüdlü yatağının qızıl ehtiyatları 115
tondan çox olduğu ehtimal olunur. Eyni zamanda, Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən
Ağduzdağ və Tutxun qızıl yataqlarında da qızıl ehtiyatları mövcuddur ki, onlar da 15 tona
yaxındır.
Rayon ərazisi təkcə qızıl yataqları ilə deyil, həmçinin çox müxtəlif təbii ehtiyatlarla zəngindir.
Onlardan Ağyataq, Levçay, Çorbulaq, Qamışlı və Ağqaya kimi yataqlarının adlarını göstərmək
olar. Həmin yataqlarda mövcud olan min tondan artıq civə ehtiyatları ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına təkan olacaq. Yerinin altı da, üstü də qiymətli olan Kəlbəcər rayonunun ərazisində
bunlarla yanaşı, mərmər oniksi, nefroid ehtiyatları daxil olmaqla, bir çox məhsuldar ehtiyatlara
malik yataqların da olduğunu qeyd etmək olar. Bütün bunlar Kəlbəcər rayonunun yüksək
sənaye potensialı cəhətdən zəngin olduğunu və bunun da milli sənayeləşmə siyasəti
çərçivəsində mühüm rol oynayacağını qeyd etməyə əsas verməkdədir.
Artan potensialla sosial-iqtisadi inkişafın şaxələndirilmiş əsaslarını yaşadan Kəlbəcər rayonu
müasir Azərbaycan milli iqtisadiyyatı üçün müəyyən olunan prioritetlərin əlçatanlığına təminat
olacaqdır. Bunu həm ərazisinin böyüklüyü, həm də ixtisaslaşması baxımından qeyd edə bilərik.
Belə ki, rayon ərazisi kənd təsərrüfatının fərqli sahələrinin inkişafı üçün perspektivlidir. Burada
Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə yanaşı, eyni zamanda, Qafqazda çoxistiqamətli turizm potensialı
üçün imkanlar mövcuddur. Xüsusilə, qış, yay, müalicəvi, tarixi, dini turizm ərazinin iqtisadi
səmərəsini daha da artırmaqdadır. Ölkənin hüquqi və iqtisadi tənzimləmələr yolu ilə daha
etibarlı şəklini alan turizm siyasəti ümumilikdə işğaldan azad olunan ərazilərin iqtisadi
imkanları ilə daha da güclənəcək. Təbii ki, bu, davamlı perspektivlər fonunda Kəlbəcərdə
üzünmüddətli iqtisadi aktivliyin bərpa olunmasına imkan yaradacaq.

Page 295

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun iqtisadi imkanları güclüdür, dayanıqlıdır və artan
dinamikaya əsaslanan makoriqtisadi inkişafı hədəfləyir. Fikrimizi Laçın rayonu üçün də ifadə
etdikdə bunu görmək mümkündür. Rayon iqtisadi potensialı baxımından ölkənin iqtisadi
islahatlarının davamlılığı üçün vacib bölgələrindəndir. Ərazisinin ixtisaslaşmasına, əhalisinin
yerləşməsinə və əmək ehtiyatlarından istifadə olunmasına görə aqrar bölgə kimi Laçın
rayonunun önəmi böyükdür. Yalnız əmək prosesində fəaliyyət göstərməklə, cəmiyyət üçün
müəyyən bir faydalı əmək dairəsində məşğul olmaqla, ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisinə fəal
təsir edən (9, s. 228) insanlardan ibarət olan əmək ehtiyatları Laçın rayonunun qarşıdakı dövrlər
üzün sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rola malik olacaqdır. İnsanın şüurlu və məqsədəuyğun
fəaliyyəti prosesinin ifadəsi olaraq, əməyin keyfiyyətinin artması məhz qeyd olunan amillərdən
çox asılı olacaqdır (11, s. 66).
İstər araşdırma materiallarından, istərsə də, regional xüsusiyyətlərinə görə aydın olur ki,
rayonda əsas inkişaf etmiş sahə olaraq kənd təsərrüfatı, xüsusilə də, heyvandarlıq üstünlük
təşkil edir və işğaldan əvvəl də rayonda bu sahələr öz aktuallığı ilə seçilirdi. Eyni zamanda, bu
ardıcıllıqda meyvəçiliyin, tütünçülüyün, üzümçülüyün, taxılçılığın, arıçılığın inkişaf etmiş
sahələr olaraq yer aldığını qeyd etmək olar. Məhz bu göstəricilər imkan vermişdir ki, hələ
işğaldan əvvəl rayonda mövcud olan sənaye müəssisələri əsasən xammal növlərinin emalı üzrə
ixtisaslaşsın. Təbii ki, bu amil rayonun sosial-iqtisadi inkişafı üçün perspektivliliyi ilə seçilirdi.
Bütün bunlarla yanaşı, Laçın rayonu ölkəmizin həmçinin zəngin təbii ehtiyatlara malik olan
ərazisi kimi də xarakterizə oluna bilər. Burada çox miqdarda civə, xromit, mərmər, üzlük tikinti
daşları və digər faydalı qazıntı ehtiyatları var ki, bu da özünün davamlı perspektivliliyi ilə
seçilməkdədir.
Tarixən ölkənin İsmayıllı, Masallı, Lerik, Yardımlı rayonları ilə yanaşı, həm də Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları və eyni zamanda, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
tütünçülüyün inkişafında seçilmişdir (5, s. 141).
İstər Yuxarı Qarabağ, istərsə də, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonları Azərbaycan dövlətinin
düşünülmüş, məqsədyönlü və yeni prioritetlərə hesablanan tədbirləri çərçivəsində olduqca
əlverişli olacaqdır. Araşdırmalar göstərir ki, keçmiş İttifaq dövründə respublikanın ümumi
sənaye məhsulunun 2,4 faizini, kənd təsərrüfatı məhsullarının isə 5 faizini Yuxarı Qarabağ
İqtisadi rayonu təşkil etməkdə idi. Bu göstəricilər müvafiq olaraq birincilər üzrə 0,4 faiz,
ikincilər üzrə isə 3 faiz təşkil etməklə, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə xarakterik olmuşdur
(5, s. 256-257). Təbii ki, yeni mərhələdə həmin göstəricilər artıq milli iqtisadi quruculuq
proseslərinin hərəkətverici qüvvəsi olaraq zəruri olacaqdır.
İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ƏRAZİLƏRİN
REGİONAL DÖVLƏT PROQRAMLARINDA

SOSİAL-İQTİSADİ

İNKİŞAFI

İşğaldan azad olunan ərazilərin abadlaşdırılması Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə Dövlət proqramlarının icrası müstəvisində daha çox aktuallıq kəsb etməkdədir.
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İşğaldan azad olunan ərazilərin regionların istehsal və sosial infrastruktur təşkilatlanması
şəraitində inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil
etməklə, milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji Yol Xəritələrinin və Azərbaycan 2020:
gələcəyə baxış konsepsiyasının məqsəd və vəzifələri baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Orada 12 istiqamətdə hədəf olaraq götürülən perspektivlər, həmçinin onların reallaşma
mexanizmləri yaxın və uzaq gələcək üzrə etibarlı tədbirlərin məcmusu olaraq dəyərləndirilə
bilər. Bütün bunların dayanıqlı bazası əsasında Yuxarı Qarabağ və Kəlbəcər-Laçın iqtisadi
rayonlarında qarşıdakı dövrlər üzrə genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçiriləcək.
Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadi quruculuq prosesləri uğurla davam etməkdədir.
2004-cü ildən etibarən ölkəmizin bütün iqtisadi rayonlarını və regionlarını əhatə edən sosialiqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramları təsdiq və icra olunmaqdadır. Təəssüflər olsun ki, 30
ildir davam edən erməni işğalı Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun bu genişmiqyaslı inkişaf
tədbirlərindən məhrum olmasına, kənarda qalmasına səbəb olmuşdur. Halbuki, hələ Dövlət
proqramının icrasının ilkin mərhələlərindən başlanmaqla, digər iqtisadi rayonlarla ilə yanaşı,
eyni zamanda, Yuxarı Qarabağın da sosial-iqtisadi inkişafı nəzərdə tutulmuş və Dövlət Başçısı
tərəfindən həmin tədbirlərin sürətləndirilməsinə dair əlavə olaraq 17 sərəncam imzalanmışdır.
2004-2008-ci illəri əhatə edən regional inkişaf üzrə Dövlət proqramında Yuxarı Qarabağ
iqtisadi rayonu üzrə:
- rayonlararası və rayondaxili yollanın bərpası və inkişafı;
- ərazilərin minalardan və digər hərbi sursatlardan təmizlənməsi;
- iqtisadi rayon üzrə aqrotexservis xidmətinin təşkili;
- elektrik enerjisi, qaz və istilik təminatı sisteminin inkişafı;
- yaşayış məntəqələrinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin bərpası;
- səhiyyə və digər sosial obyektlərin bərpası və tikintisi;
- şəhər ve kənd məktəblərinin təmiri, texniki təchizatı ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
məsələlərinin yer aldığını görməkdəyik (4).
Qeyd olunanlar regionların tənzimlənməsinin güclü təsisatlarını ifadə etməkdədir. Regional
tənzimlənmənin iki istiqamətinin ayrıldığını görürük:
- dövlət tərəfindən tənzimlənmə;
- yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tənzimlənmə (8, s. 232).
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı tənzimləmə mexanizmlərinin
səmərəli təşkili istiqamətində zəruri tədbirlər ardıcıl şəkildə davam etməkdədir. Regional
inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının ikinci mərhələsi olan 2009-2013-cü illərdə də digər iqtisadi
rayonlar kimi Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda reallaşması nəzərdə tutulan tədbirlər iqtisadi
səmərəliliyə və sosial dayanıqlığa təminat verəcək səviyyədə müəyyən olunmuşdur. Bunlar bir
daha göstərir ki, bəhs olunan iqtisadi rayonlar və ərazilər işğal altında olmasına baxmayaraq,
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dövlətimiz makoriqtisadi siyasətində həmin ərazilərin çevik iştirakını həm nəzərdə tutur, həm
də buna tam hazırdır. Həyata keçirilməsi hədəflənən tədbirlərin əhatəsinə diqqət edəndə aydın
olur ki, onların hər biri milli iqtisadiyyat üçün strateji mahiyyətə malik olan yüksək sosiallaşma
göstəricilərinə aid olub, özündə təhsil və məşğulluq, infrastruktur və kommunal təminat
imkanları, həmçinin, sağlamlığın təmin olunması sahəsindəki perspektivləri əks etdirməkdədir.
Təbii ki, bütün işləyənlərin və işsizlərin məcmusundan ibarət olan iqtisadi fəal əhalinin
istifadəsi dövləti sosial siyasətinin səmərəlilik göstəricisi olaraq çıxış etməkdədir (12, s. 240).
İkinci Dövlət proqramında Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üçün aşağıdakı tədbirlər nəzərdə
tutulmuşdur:
- sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
və rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi;
- yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri çərçivəsində ölkə əhəmiyyətli yolların əsaslı təmiri;
- elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı tədbirləri çərçivəsində Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi;
- mənzil təsərrüfatı və sosialmüdafiə tədbirləri çərçivəsində isə məskunlaşmanın, təbiətdən
istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
ilə yanaşı, eyni zamanda, Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılmasından ibarət olan mühüm tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.
Əvvəlki mərhələlərdə olduğu kimi, artan inkişaf dinamikası ilə, yüksək əzmkarlılıqla, güclənən
ümidlə Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunun da sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı sistemli, ardıcıl
və perspektivli tədbirlər müəyyən olunmuşdur. Burada bir əlamətdar hal ondan ibarətdir ki,
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda həyata keçiriləcək tədbirlər həm innovativ inkişaf məqsədli
olması, həm qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə davam etdirilən islahatların əhatəsinin
genişlənməsinə verəcəyi töhvələri, həm də keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyan
infrastruktur quruculuğunun gerçək təsdiqi olaraq reallaşacaqdır. Diqqət etdikdə görürük ki,
üçüncü mərhələ üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər əvvəlki dövrlərin əldə olunacaq nəticələrinin
sosial-iqtisadi, məntiqi və gerçək davamlılığını ifadə edir, eyni zamanda perspektivli xarakterə
malikdir.
Artıq 2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü mərhələdə regional inkişaf üzrə Dövlət proqramına
aşağıdakı tədbirlər aid olmuşdur:
- yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri çərçivəsində ölkə əhəmiyyətli rayonlararası əhəmiyyətli
yolların əsaslı təmirinin və körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi;
- elektrik enerjisi təchizatı tədbirləri çərçivəsində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin
yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində işlərin davam
etdirilməsi;
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- mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri çərçivəsində məişət tullantılarının idarə
olunması;
- sosial-müdafiə tədbirləri çərçivəsində isə əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsindən ibarət olan strateji tədbirlər yer almaqdadır
(14).
Təbii ki, ölkəmizin makroiqtisadi hədəfləri çoxşaxəlidir, perspektivlidir və sosial dayanıqlılığı
ilə seçilir. Qarşıdakı dövrlərdə, xüsusən də, dördüncü mərhələsi başlayan regional inkişaf üzrə
Dövlət proqramı 2019-2023-cü illərdə də mühüm tədbirlərlə yadda qalacaq. Dövlət proqramına
baxdıqda, orada Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olan bölgələrdə daha geniş və daha
mütərəqqi tədbirlərin reallaşacağı görünməkdədir. Burada diqqət çəkən məqam artıq keçid
etdiyimiz bu mərhələdə ölkənin hədəf və prioritetlərinə hərəkətverici təsiri olacaq tədbirlərin
milli iqtisadi quruculuq proseslərində yerinin böyük və əhatəli olacağı görünür. Eyni zamanda,
burada:
- sosiallaşma proseslərinin güclü əsaslarının təşkilinə;
- sənayeləşmə siyasətinin etibarlılığına;
- infrastruktur quruculuğunun çoxşaxəliliyinə;
- kommunal təminat sahəsindəki sistemliliyin təşəkkülünə;
- iqtisadi ehtiyatların səmərəli istifadə olunmasının zəruri məsələlərinə aid tədbirlər diqqəti
daha çox çəkməkdədir.
2019-2023-cü illəri əhaə edən dördüncü regional inkişaf üzrə Dövlət proqramında Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonuna aid olan bölgələrdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirləri
aşağıdakı kimi göstərmək olar:
- qeyri-neft sektorunun inkişafı;
- yol təsərrüfatı və nəqliyyatın inkişafı;
- kommunal və rabitə xidmətlərin yaxşılaşdırılması;
- əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması, sosial müdafiənin gücləndirilməsi və bu sahədəki
infrastrukturun yaxşılaşdırılması;
- meliorasiya və irriqasiya tədbirləri;
- mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq işləri;
- turizmin inkişası və digər tədbirlərin reallaşması hədəflənir (14).
Bu genişmiqyaslı tədbirlər içərisində Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu da mühüm yer
almaqdadır. Təbii ki, həmin iqtisadi rayona daxil olan Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı
rayonlarında da uzunmüddətli perspektivlər müəyyən olunmaqla, onların sosial-iqtisadi inkişafı
ilə bağlı xüsusi proqramlar hazırlanaraq həyata keçirilməkdədir. Yəni artıq ölkəmiz özünün
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konstitusion hüquqlarına uyğun olaraq və beynəlxalq normalarla təsdiq olunan öz ərazi
bütövlüyünü təmin etdi. Konstitusiyamızın 11-ci “Ərazi” adlanan maddəsinin III bəndində
göründüyü kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan
Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir (1).
NAXÇIVAN DƏHLİZİNİN YARADILMASI İŞĞALDAN AZAD OLUNAN
ƏRAZİLƏRİN İNKİŞAFINDA YENİ KEYFİYYƏT MƏRHƏLƏSİ OLACAQ
10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri
və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış üçtərəfli atəşkəs bəyanatı ilə rəsmi
olaraq erməni tərəfinin hərbi kapitulyasiyası oldu. Bəyanat 9 maddədən ibarət olmaqla,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, siyasi suverenliyinin bərqərarı və
möhkəmləndirilməsi, eyni zamanda, sosial-iqtisadi inkişafın daha geniş əhatədə təşəkkülünü
reallaşdırmaqdan ibarət oldu. Ölkə iqtisadiyyatı, onun uzunmüddətli prioritetlərinin əlçatanlığı
nəzərə alınmış və bu sahədəki hədəflər dəqiqliklə müəyyən olunmuşdur. Bu bəyannamə ilə həm
də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu Azərbaycan Respublikası
arasında dəhliz açılacaq. Razılaşmaya əsasən dəhlizdəki təhlükəsizliyə Ermənistan tərəfindən
təminat verilməlidir. Bu dəhlizin açılmasının çox böyük strateji əhəmiyyəti var ki, bunu da iki
istiqamətdə əsaslandıra bilərik:
- bu yol vasitəsilə Türkiyə ilə Azərbaycanın quru sərhədi bərpa olunacaq, Orta Asiya ilə quru
yolla əlaqələr təmin ediləcək. Azərbaycan isə bu yolla Avropaya çıxa biləcək;
- bunun da nəticəsində, Qars-İğdır-Naxçıvan dəmiryolunun çəkilişi üçün zəmin yaranacaq.
9-cu maddədə göstərilir ki, bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa olunur.
Ermənistan respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə
maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat
əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları
həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın
qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin olunacaq. Eyni
zamanda:
- Naxçıvan dəhlizinin açılması ilə paytaxt Bakı şəhəri Mərkəzi Asiya bölgəsində önəmli logistik
mərkəz halına gələcək;
- blokada təhdidlərinin sıfıra endirilməsinə yol açacaqdır. Çünki, bu halda, muxtar respublika
ilə ölkəmizin digər əraziləri arasında qarşılıqlı sosial-iqisadi əlaqələr bərpa olunur ki, bu da,
ermənilərin təcridetmə sahəsindəki çirkin məqsədlərinin də iflasa uğraması deməkdir;
- mövcud sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin artım dinamikasındakı etibarlılığın qorunması
və əhatəsinin genişləndirilməsi təmin olunacaq. Qarşılıqlı olaraq hər iki bölgə üzrə artan
təlabatların öyrənilməsi və ödənilməsi, həmçinin, bu sahədə müqavimətliliyin artırılmasında
əhəmiyyətli olacaq;
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- uzunmüddətli perspektivlərin daha da əlçatan olması, bu sahədə iqtisadiyyatın ənənəvi
sahələri ilə yanaşı, prioritet istiqamətlər üçün də zəmin olacaqdır ki, bu da, qeyri -neft
sektorunun yeni perspektivlərini yaradacaq.
İnkişafın indiki mərhələsində Macarıstan istisna olmaqla Türk dünyası daxilindəki ticarətin
həcmi təxminən 16 milyard dolar təşkil etməkdədir. Macarıstan da daxil olunduqda bu rəqəm
19 milyard dollara qədər artacaq. Bütün bunlar fonunda qarşıdakı dövrlər üzrə daha da
potensialın artmasında strateji mərhələni Naxçıvan reallaşdırmış olacaq. Bu səbəblə əlaqədar
olaraq Naxçıvan dəhlizinin ardıcıl işləkliyini təmin edən strategiyanın qurulması və layihələrə
indidən start verilməsi vacibdir. Eyni zamanda, Dəhlizin istifadəyə verilməsi Azərbaycan üçün
iqtisadi baxımdan da çox əhəmiyyətlidir. Gerçək olaraq Azərbaycan bölgədə nəqliyyat
əlaqələndirmələrinin etibarlılığını daha da artıracaq. Belə ki, ölkəmizin istər Qərb-Şərq, istərsə
də Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşmasında yaxından iştirak etməsi bu sahədə
mühüm amildir. Birbaşa həmin nəqliyyat dəhlizlərinin regional hissəsinin inkişafına həm də
maliyyə dəstəyi göstərməkdədir. Bu, məhz Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi yolu ilə
sözügedən nəqliyyat dəhlizlərinə çıxışını sürətləndirəcək. Xüsusən də, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizinə naxçıvanlı iş adamlarının çıxışının təmini baxımından əhəmiyyətli olacaq. Dəhliz
həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamları ilə Naxçıvandakı iş adamları arasında
əlaqələrin, əməkdaşlığın qurulması baxımından vacibdir ki, bu da qısa vaxtda məhsulların nəql
olunmasına imkan yaradacaq. Bunun Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, eləcə də Naxçıvanın
iqtisadiyyatına müsbət təsirləri olacaq.
Araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın başqa şəhərləri,
xüsusən də paytaxtı ilə birbaşa nəqliyyat əlaqələrinin olmaması da öz mənfi təsirini
göstərmişdir. Sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində qonşu İran və Türkiyə ilə müstəqil ticarətiqtisadi əlaqələr aparmaq hüququna malik olan muxtar respublikanı Azərbaycanla birləşdirən
dəmir yolu xəttinin yoxluğu onun iqtisadi inkişaf imkanlarını xeyli məhdudlaşdırmışdır. 1941ci ildə Mincivan –Culfa dəmir yolu xəttinin tikilib başa çatdırılması ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası çox əlverişli nəqliyyat imkanı əldə etdi (10, s. 177).
NƏTİCƏ
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, belə qənaətə gələ bilərik ki, məhz:
- işğaldan azad olunan ərazilərdə də ölkənin keçdiyimiz dövrlər üzrə əldə etdiyi davamlı sosialiqtisadi inkişaf üzrə eyni potensialın formalaşdırılması mümkün olacaq;
- iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri ilə yanaşı, uzunmüddətli prioritetlərinin də reallaşmasına nail
olunacaq. Burada turizm mobilliyinin sürətlənməsi, turistlərin və iş adamlarının Naxçıvan –
Qarabağ – Bakı marşrutundan istifadəsində çeviklik yaranacaq. Bu isə istehsal olunan
məhsulların istehlaka qədərki fasiləsizliyinin qətiyyətli təminatına zəmin yaradacaq;
- Azərbaycan Respublikası bu potensialla qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti vasitəsilə Avropa
ölkələrinə, Türkiyə Cümhuriyyəti isə Azərbaycan Respublikası vasitəsilə Orta Asiya ölkələrinə
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çıxış əldə edəcək. Nəticədə, qardaş Türkiyə iş adamlarının da işğaldan azad olunmuş ərazilərin
inkişafında, potensial və perspektivlərinin artmasındakı rolu daha da artacaq;
- işğaldan azad olunan iqtisadi rayonlar üzrə ərazilərin regional və milli iqtisadi inkişaf fonunda
ölkənin digər iqtisadi rayonlarına inteqrasiyası prosesləri sürətlənəcək. Təbii ki, beləliklə də,
həmin ərazilərdə iqtisadi tarazlıq və etibarlı məşğulluq imkanları artacaq;
- əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasında, məhsuldarlığın artırılmasına hesablanmış
təşkilati – maliyyə təminatı güclənəcək;
- işğaldan azad olunmuş ərazilərdə şəhərsalma tədbirlərinin həyata keçirilməsindəki proseslərin
ardıcıllığı təmin olunacaqdır;
- işğaldan azad olunan ərazilərdə istehsal olunacaq məhsulların idxalın məhdulaşdırılması və
ixracyönümlülüyün artırılmasındakı rolu olduqca artmış olacaq;
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QARABAĞ DIALEKTININ ETNOQRAFIK DIALEKTIZMLƏRI
ETHNOGRAPHIC DIALECTISMS OF THE KARABAKH DIALECT
Dos. Dr. Chinara GAHRAMANOVA
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi, Azerbaycan Dili Bölümü, Bakü,
orcid.org/0000-0002-5928-9019
XÜLASƏ
Qərb ləhcəsinə daxil olan Qarabağ dialekti və onun toplanması vacib, eyni zamanda
aktual məsələlərdəndir. Bu dialektin ilk tədqiqi olaraq C.Hacıbəylinin "Qarabağ dialekti və
folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)" əsəridir. Əsər türkoloq A.N.Samoyloviçin məsləhəti ilə
yazılmış və 1933-cü ildə Fransada çap olunmuşdur. Kitab B.Ağayevin tərcüməsi ilə Bakıda
nəşr edilmişdir. Bundan başqa, həmin illərdə "Azərbaycan yurd bilgisi" jurnalında
S.Talıbxanbəylinin silsilə məqalələrində Qarabağ və İstanbul şivələri qarşılaşdırılmışdır.
İ.Məmmədovun "Azərbaycan dilinin Qaryagin (Füzuli) rayonu şivələri", İ.Quliyevin
"Azərbaycan dilinin Ağcabədi rayonu şivələri" mövzusunda tədqiqat işləri təqdirəlayiqdir.
Qarabağ dialekti həmişə tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Dialektoloji
monoqrafiyalarda, dissertasiyalarda qarabağlıların nitqindən müqayisə məqsədi ilə istifadə
edilmişdir. Həmin ərazidə yerləşən şivələr fərdi və monoqrafik yolla tədqiq olunmuşdur. Bu
baxımdan C.Hacıbəylinin görkəmli türkoloq A.N.Samoyloviçin məsləhəti və köməyi ilə
yazdığı və 1933-cü ildə Fransada çap olunmuş «Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz
Azərbaycanı)» əsəri təqdirəlayiqdir.
Kitab əsasən Qarabağ ərazisindən toplanmış folklor nümunələrindən ibarət olsa da,
«Giriş»də dialektin fonetik xüsusiyyətləri barədə qısa məlumat verilmişdir. Yerli əhalinin
tələffüzünə yaxından bələd olan müəllif Qarabağ dialektini Fransanın cənub dialekti ilə
müqayisə etmişdir. Məsələn, C.Hacıbəyli Qarabağ dialektinin Azərbaycan ədəbi dilindən və
başqa dialekt və şivələrindən fərqini göstərmək üçün «gəlibdir» fe’linin ədəbi dildə «gəlibdir»,
Qarabağda «gəlifdi», Bakıda və Şamaxıda «gəlibdü», Şəkidə «gəlitdi», Quba və Dərbənddə
«gələtdi» şəklində işləndiyini, «gedibdir» fe’linin də həmin qaydada tələffüz olunduğunu qeyd
etmişdir.
Qarabağ dialektində ədəbi dilə, digər dialekt və şivələrə oxşar xüsusiyyətlərlə yanaşı,
dilimizin tarixi inkişaf mərhələlərində işlək olmuş bir sıra qədim xüsusiyyətlər də qorunub
saxlanmışdır. Bu gün dialekt və şivələrimizdə, o cümlədən, Qarabağ dialektində mövcud olan
bir çox əlamətlər Türkiyə türkcəsində ədəbi dil səviyyəsindədir. Azərbaycan və Türkiyə
şivələrinin tarixi-müqayisəli şəkildə tədqiqi bu dillərin mənşəyinin araşdırılmasında mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
T.Əfəndiyeva etnoqrafik dialektizmləri leksik.semantik mənalarına görə aşağıdakı 9 qrup
a
bölmüşdür: 1) əkinçiliyə aid; 2) köhnə alət adları; 3) maldarlığa aid adlar; 4) geyim əş
yalarının adları; 5)yemək adları; 6) ot və bitki adları; 7)ev +
əşyalarının adları; 8)köhnə ölçü və çəki adları; 9) köhnə adət-ənənə adları.
Açar sözlər: dialekt, söz, etnoqrafiya, yemək, adət-ənənə və s.
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SUMMARY
The Karabakh dialect and its collection, which are part of the Western dialect, are
important and topical issues. The first study of this dialect is J. Hajibeyli's "Karabakh dialect
and folklore (Caucasian Azerbaijan)". The work was written on the advice of turkologist A.N
Samoylovich and published in 1933 in France. The book was translated by B.Agayev and
published in Baku. In addition, Karabakh and Istanbul dialects were compared in a series of
articles by S. Talibkhanbeyli in the magazine "Azerbaijan yurd bilgisi" in those years.
I.Mammadov's research works on "Dialects of Garyagin (Fuzuli) region of the Azerbaijani
language", I.Guliyev's "Dialects of Agjabedi region of the Azerbaijani language" are
commendable.
The Karabakh dialect has always been in the focus of researchers. In dialectological
monographs and dissertations, the speech of Karabakh people was used for comparison. The
dialects located in the area were studied individually and monograph. From this point of view,
J. Hajibeyli's work "Karabakh dialect and folklore (Caucasian Azerbaijan)" written with the
advice and help of the prominent Turkologist A.N Samoylovich and published in France in
1933 is commendable.
Although the book consists mainly of examples of folklore collected from the territory
of Karabakh, the "Introduction" gives a brief information about the phonetic features of the
dialect. The author, who is well acquainted with the pronunciation of the local population,
compared the Karabakh dialect with the southern dialect of France. For example, J. Hajibeyli
used the verb “gəlifdi//ġälifdi" in the literary language to show the difference between the
Karabakh dialect and the Azerbaijani literary language and other dialects and slangs. He noted
that it was used in the form “ gəlibdir//ġälibdir” and the verb “gedibdir//ġedibdir” was
pronounced in the same way.
Along with the features similar to the literary language, other dialects and slangs, the
Karabakh dialect has preserved a number of ancient features that worked during the historical
development of our language. Many of the features that exist in our dialects and dialects today,
including the Karabakh dialect, are at the level of literary language in Turkish. The historicalcomparative study of Azerbaijani and Turkish dialects is of great importance in the study of the
origin of these languages.
T.Afendiyeva ethnographic dialectisms according to lexical-semantic meanings are
divided into the following 9 groups divided: 1) related to agriculture; 2) old tool names; 3)
names related to cattle breeding; 4) clothing items names; 5) names of meals; 6) names of herbs
and plants; 7) names of household items; 8) old measurement and weight names; 9) names of
old traditions .
Keywords: dialect, word, ethnography, food, customs, etc.
INTRODUCTION:
The study of dialects and slangs of the Azerbaijani language is one of the most important
issues of our linguistics. The collection and study of materials of each dialect or dialect plays
an important role in the study of the language and history of our people.
The Karabakh dialect has always been in the focus of researchers. In dialectological
monographs and dissertations, the speech of Karabakh people was used for comparison.
During dialectological observation, the researchers' attention is first drawn to the sounds
in the speech of the local population, their long, short and nasal variants, the displacement of
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the sounds in the words. Local pronunciation forms have been preserved in various examples
of folklore, which gives a clear idea of some morphological features of the dialect.
The Karabakh dialect also has a rich vocabulary. Numerous words are used here about
the ancient traditions of our people, the former social structure, life, household, family and
economy. J. Hajibeyli grouped the collected words related to the lexicon of the dialect as
follows: Application forms: ämi, dayı, ämioghlu, dayıoghlu, khala, khalaoghlu, bäy, agha
Names of family members: ata, dädä, agha, ana, nänä, mämä, oghul, gız, gardash, bakhsı, dayı,
mama (bibi), nävä, nätijä, kötükjä, ulubaba Children's words: hoppadannan, ä-ä, bäji, jijä,
mämä, dädä. Horse names: Shahmar, Yelmar, Chafgın, Tokhmakh, Meymun, Gashga, Köhlän.
It adları: Alabash, Garabash, Bozdar, Topush, khallı, Akhdar, Ambır, Sambır, Gaflan and etc.
Along with the features similar to the literary language, other dialects and slangs, the
Karabakh dialect has preserved a number of ancient features that worked during the historical
development of our language. Many of the features that exist in our dialects and slangs today,
including the Karabakh dialect, are at the level of literary language in Turkish. The historicalcomparative study of Azerbaijani and Turkish dialects is of great importance in the study of the
origin of these languages.
Agjabadi and Fuzuli dialects included in the Karabakh dialect were studied separately
by researchers. dialectological research, dialect words are studied and classified from different
directions, and in these classifications, different approaches of scientists manifest themselves.
It should be noted that one of the important issues is the semantic classification of dialect words.
In this regard, these lexical units are classified mainly in terms of belonging to different areas.
Approximately the following groups are formed: household vocabulary (belonging to different
fields), names of household items, names of customs, names of clothes, names of food, sweets
and drinks, etc. If we look closely at this list, we can say that they are specific to the territory
and people to which they belong and contain ethnographic vocabulary (3.p.152).
Given that some of these language units exist in other regions in one way or another.
Then there is a need to clarify them.
It is known that if we talk about the Karabakh dialects, these language elements have
the characteristics of Western dialects and slangs. That is, the common features of that area
must show themselves. Therefore, it is necessary to comment on the development of some
dialects belonging to the area.
Some words formed from ancient times related to the seasons of the year: guyrug
doghan ay, chillä, böyük chillä, kichik chillä, guyrugdoghan ay. The word chillä, used in the
West-Karabakh dialect, is used in parallel in other regions. This gives grounds to say that the
word was formed in connection with the historical past of our people.
Ethnographic dialectisms are a part of the dialects of each nation. T.Afendiyeva
ethnographic dialectisms according to lexical-semantic meanings are divided into the following
9 groups divided: 1) related to agriculture; 2) old tool names; 3) names related to cattle breeding;
4) names of clothing items; 5) names of meals; 6) names of herbs and plants; 7) names of houses
+ belongings; 8) old measurement and weight names; 9) names of old traditions.
An important branch of ethnographic vocabulary is food names. Agricultural products
grown in accordance with the traditions, economy, climate of each area, region, etc. differ from
each other. Therefore, the dishes made from these products also differ from each other.
The cuisine of Karabakh, which is an integral part of Azerbaijani cuisine, differs from
other areas in the variety of dishes. Let's pay attention to some dishes belonging to Karabakh:
källäpacha, jız-bız, ärishtä, akhtachilov, alchalı govurma, turshugovurmalı plov, ali müsämma
plov, säbzi plov, cholpalı plov, giymäli plov, südlü plov, yarpag dolması, käläm dolması,
badımjan dolması, bozartma, guzu bozartması, balba, khänġäl, khäshil, boyanalı ash, ävälikli
ash, janına chäkmä, gälya, penjär govurma, ġöy kätäsi, gaysava, umaj and etc. (4)
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Govurma - This word has historically undergone a phonetic change: kagurmak //
kakurmak is derived from the word (6. p. 32). That word in Radlov's dictionary
kavurdak//kavurma noted in the form (8. p.471)
The word minced gıyma//giymä meat, which we also come across in “KDG”, is used in
the Yevlakh dialect of the Karabakh dialect to mean “a dish made of minced meat” (p. 497).
The verb giy (mag) in the word means "to pity, to destroy, to grind, etc." In the name of
the dish, it also means "chopping and destroying meat." In Turkish, "kiy" has the same meaning
in the Azerbaijani words giy(mä)//gıy(ma).
The word "kabab", a national dish typical of all regions of Azerbaijan, is used in
phonetic substitutions in the Karabakh dialects and dialects as "kavaf" (b> v). Because it is
usually cooked in a tumor, this type of food is sometimes called a tumor, as in KDG. In some
cases, kebabs are cooked not in a skewer, but in a pan, in a gas stove. In some dialects of
Karabakh, the version cooked in a pot is called "tavakababi".
It is worth noting one thing: historically, the word ash is an archaic word used as a
common name for all types of food. Over time, the semantic sphere of the word narrowed, and
the national dish made only of rice was called " plov ". However, when we look at the names
of the above-mentioned Karabakh dishes, we see that in the language of those dialects, the soup
remained in the name of watery dishes with different ingredients, and plov was the name of a
dish made of rice. At the same time, many different varieties of pilaf are found in this area,
which are used in many dialects and dialects.
Akhtachilov is one of the types of plov. The rice is washed and boiled. Pour the prepeeled cornel into the pot, boil it for 2-3 minutes with the rice and strain it.
Be prepared to Gazmag. Then the filtered rice is poured on it and put on the stove.
Served with eggplant stuffing, or greens, as well as garlic yogurt.
Ali müsämma plov- Rice is boiled in salted water to a semi-finished state, filtered, oiled,
part of it is saffron, digged and prepared. To prepare the soup, mutton is chopped, boiled in a
little water and fried. Then the meat is cooked in its own steam with the addition of fried onions,
albukhara, saffron juice, cinnamon and a small amount of broth. The rice is put in a bowl in the
form of a mound, rice with saffron juice is poured on it, black currant is put next to it and it is
served.
Balbana, coriander, dill, etc. is the cooking of chopped greens in meat broth with butter, onion
and rice.
Boyanalı ash- It is a type of pilaf made with dye plant. Cut the dye into small pieces,
wash it. When the rice is boiling, pour it into the dye that is about to be filtered. Mix it. Filter
it. Pour the oil into the pot.
Gatıglı ash - Cook 3 cups of rice in salted water. Near the stove, 6 bunches of buttercups
are chopped and poured into it. Unmixed, it is poured into trays and cooled. Add 3 cloves of
garlic to 2 kg of yogurt, add it to the thickened rice and herbs and mix. Depending on the taste,
dill, mountain coriander, coriander and mint can be added instead of butterbur. This dish is
prepared in the summer.
Gırkhbughumlu ash - When the rice is boiling, we add forty ribs from time to time. Then
the mutton is lined up at the bottom of the pot, forty joints of rice are poured over it, oil is added
and put on the stove. Mutton is boiled with peas. After cooking, pour the round rice into it.
Cook until the juice is drained and falls into the oil. Cranberries or cornel apricots are poured
near the stove.
Lamb is cooked in a casserole dish. When it falls into the oil, chopped chestnuts, plum
pickles and quinces are added. Then add saffron, cinnamon, salt and pepper.
To prepare gaysava, palm, apricot and fig jam with kernels are added to the melted oil.
The fruits are cooked until soft, sprinkled with cinnamon and served.
RESULT:
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There are typical sweets, drinks and cold dishes, as well as dishes typical for the
Karabakh region. The study of these ethnographic units of language gives grounds to say that
Karabakh is one of the lands of the ancient Azerbaijani Turkic people. The etymology of the
dialects and place names of the area gives a reasonable answer to the fabrications of the
enemies.
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AZƏRBAYCAN BÖYÜK İPƏK YOLUNUN ƏSAS TRANZİT MƏRKƏZLƏRİNDƏN
BİRİ KİMİ.
AZERBAIJAN AS ONE OF THE MAIN TRANSIT CENTERS OF THE GREAT SILK
ROAD
Dr. Daşdəmirova Tovuz
Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi,
Dünya iqtisadiyyatı ixtisası, Bakı, Azərbaycan.

XÜLASƏ
Təxminən 2000 min il əvvəl Avrasiya materikində yaşayan xalqlar tərəfindən böyük
sivilizasiyaları bir-birinə yaxınlaşdıran, Asiya, Avropa, Afrikanı bağlayan Böyük İpək yolu
salınmışdır. Tarixdə ilk qitələrarası yol olan Böyük İpək yolu Şərq və Qərb arasında uzun əsrlər
boyunca ticarət, mədəni, iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsində, inkişaf etdirilməsində
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu yol bütün dünya ölkələri tərəfindən paylaşılan mədəni və
tarixi bir mirasdır. İpək yolu keçdiyi ölkələrin iqtisadiyyatında, mədəniyyətində, beynəlxalq
əlaqələrində və bir çox başqa sahələrdə böyük inkişafa səbəb olmuşdur.
Tarixi İpək yolunun keçdiyi ölkələrdən biri olan Azərbaycan hələ qədim dövrlərdən başlayaraq
Şərqlə Qərbi birləşdirən körpü rolunu oynamışdır. Azərbaycan ərazisində Böyük İpək yolu 2
istiqamətə ayrılırdı: birincisi Kür sahili boyunca İberiyaya (Gürcüstan ərazisi), ikincisi Xəzər
dənizinin qərb sahili boyunca Dərbəndə, daha sonra isə yunan şəhər dövlətlərinə doğru
istiqamətlənirdi. İnkişaf edən şəhərlərarası ticarət Gəncə, Şamaxı, Təbriz, Həmədan, Dərbənd,
Marağa kimi şəhərlərdə IX əsrdən başlayaraq artıq beynəlxalq ticarətə çevrilirdi. Bu da İpək
yolu vasitəsilə həyata keçirilirdi.
Azərbaycan həm qədim zamanlarda, həm də müasir zamanda Böyük İpək yolunun bərpası və
inkişafında daima mühüm işlər görmüşdür. Bu işlərdən ən əsası olaraq 1998-ci ilin 7-8 sentyabr
tarixində Bakı şəhərində keçirilən İpək Yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfransı
göstərə bilərik. “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında
Əsas Çoxtərəfli Saziş”in və Bakı Bəyannaməsinin qəbul edilməsi ilə Azərbaycan bərpa işlərinə
öz töhfəsini verərək gələcək perspektivlərin müəyyənləşdirilməsində də vacib vəzifələr yerinə
yetirmişdir.
“Dəmir İpək Yolu” adlandırılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti, Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət limanı Azərbaycan tərəfindən son dövrlərdə həyata keçirilən ən iri layihələrdəndir.
Həyata keçirilən layihələrin bir ortaq məqsədi var: Tarixi İpək yolunu yenidən inkişaf etdirmək.
Məqalədə Azərbaycanın Böyük İpək yolunun əsas tranzit mərkəzlərindən biri kimi
əhəmiyyətindən, qədim tarixə malik yolun bərpası və inkişafı sahəsində gördüyü işlərdən bəhs
edilir.
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Açar sözlər: Böyük İpək yolu, tranzit mərkəz, bərpa və inkişaf.

ABSTRACT
About 2,000 years ago, the peoples of the Eurasian continent built the Great Silk Road, which
brought together great civilizations and connected Asia, Europe and Africa. The Great Silk
Road, the first intercontinental road in history, has played an important role in the
implementation and development of trade, cultural and economic relations between East and
West for many centuries. This road is a cultural and historical heritage shared by all countries
of the world. The Silk Road caused great development in the economy, culture, international
relations and many other areas of the countries through which it passes.
Azerbaijan, one of the countries crossing the historical Silk Road, has played the role of a bridge
connecting East and West since ancient times. In the territory of Azerbaijan, the Great Silk
Road was divided into two directions: the first along the Kura coast to Iberia (Georgia), the
second along the western coast of the Caspian Sea to Derbent, and then to the Greek city-states.
Developing inter-city trade in cities such as Ganja, Shamakhi, Tabriz, Hamadan, Derbent,
Maragha has become international trade since the ninth century. This was done through the Silk
Road.
Azerbaijan has always done important work in the restoration and development of the Great
Silk Road, both in ancient times and in modern times. The most important of these works is the
international conference dedicated to the restoration of the Silk Road, which was held on
September 7-8, 1998 in Baku. With the adoption of the Basic Multilateral Agreement on
International Transport for the Development of the Europe-Caucasus-Asia Corridor and the
Baku Declaration, Azerbaijan has played an important role in defining future prospects by
contributing to the restoration work.
The Baku-Tbilisi-Kars railway, known as the Iron Silk Road, and the Baku International Sea
Trade Port are among the largest projects implemented by Azerbaijan in recent years. The
implemented projects have a common goal: to redevelop the historic Silk Road.
The article discusses the importance of Azerbaijan as one of the main transit centers of the Great
Silk Road, the work done in the field of restoration and development of the ancient road.
Keywords: Great Silk Road, transit center, restoration and development.

GİRİŞ
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Böyük İpək Yolu təxminən 2000 min il əvvəl salınmış Asiya, Avropa, Afrikanı birləşdirən ilk
qitələrarası yoldur. Bu yol əsrlər boyunca Şərq və Qərb ölkələri arasında mədəni, ticarət,
iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsində, inkişaf etdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Milli sivilizasiyaların qarşılıqlı zənginləşməsi və mənəvi baxışların mübadilə
proseslərinə təkan verilmişdir. Asiya və Avropa ölkələri arasında olan din, ideologiya, iqtisadi
inkişaf müxtəlifliyinə baxmayaraq bu müxtəlifliklər mövcud olduğu bütün dövrlərdə Böyük
İpək yolunun fəaliyyətinə heç bir əngəl törətməmişdir. Əksinə, Şərq və Qərb arasında ilkin
beynəlxalq münasibətlərin qurulmasına səbəb olmuşdur.

AZƏRBAYCAN BÖYÜK İPƏK YOLUNUN ƏSAS TRANZİT MƏRKƏZLƏRİNDƏN
BİRİ KİMİ.
Böyük İpək Yolunun - Avropadan Qara dəniz boyunca, Qafqaz ölkələri ərazisindən və Xəzər
dənizi boyunca Mərkəzi Asiyaya uzanan nəqliyyat dəhlizinin Avrasiya ölkələrinin inkişafında
olan əhəmiyyətindən danışarkən Azərbaycanın rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu rol ilk
öncə Azərbaycanın Şərqlə-Qərb arasında əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsi, zəngin
sərvətlərə malik olması, tranzit ölkə kimi bölgədəki və dünyadakı mövqelərinin güclənməsi ilə
səciyyələnir. Beş minillik dövlətçilik tarixi olan Azərbaycan ərazisi çox qədim dövrlərdən
Şərqlə-Qərbi, Şimalla-Cənubu əlaqələndirən nəhəng körpü rolunu oynamışdır. Tarixən Şərqi
Avropanı, Rusiyanı və Volqaboyunu Dərbənd keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaz, İran, Kiçik
Asiya və Hindistanla birləşdirən karvan yolları Azərbaycan ərazisindən keçirdi. VII-IX əsrlərdə
Xilafət, XIII-XV əsrlərdə isə Hülakülər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular dövlətləri bu yolla
Qərblə intensiv tranzit ticarət əlaqələri saxlamışlar. Azərbaycanın Bərdə, Beyləqan, Naxçıvan,
Şamaxı, Şəki, Qəbələ, Təbriz, Ərdəbil, Gəncə kimi şəhərləri «Tarixi İpək yolu»nun
fəaliyyətində əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Azərbaycan ərazisində Böyük İpək yolu 2 istiqamətə ayrılırdı: birincisi Kür sahili boyunca
İberiyaya (Gürcüstan ərazisi), ikincisi Xəzər dənizinin qərb sahili boyunca Dərbəndə, daha
sonra isə yunan şəhər dövlətlərinə doğru istiqamətlənirdi.
Bütün dövrlərdə İpək yolu görkəmli dövlət xadimlərinin diqqətini cəlb etmişdir. Makedoniyalı
İsgəndər, Atabəy hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvan, Səlcuq hökmdarı Sultan I Toğrul,
Səfəvi hökmdarları I Şah Təhmasib, I Şah Abbas kimi hökmdarlar daima bu yolun fəaliyyətini
diqqət mərkəzində saxlamış, əldə olunan gəliri isə ölkənin inkişafına sərf etmişlər.
Müasir dövrdə isə Böyük İpək yolunun bərpası obyektiv iqtisadi zərurətdən irəli gəlir və milli,
regional və beynəlxalq iqtisadi amillərlə bağlıdır. Dövlət müstəqilliyimizin əldə edilməsi, yeni
istehsal münasibətləri sisteminə keçid 70 il ərzində mövcud olmuş sərt inzibati amirlik rejiminə
əsaslanan, Moskva tərəfindən koordinasiya edilən, qapalı cəmiyyət şəraitində mövcud olmuş,
qeyri-müstəqil əsaslara söykənən iqtisadi əlaqələrin yeni müstəviyə keçirilməsini, qarşılıqlı
faydalı iqtisadi əsaslarla dünya birliyinə daha geniş formada müstəqil inteqrasiyanı, nəqliyyatiqtisadi blokadanın aradan qaldırılması vəzifəsini həyati zərurətə çevirdi. Bu vəzifənin yerinə
yetirilməsində Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi strategiya və onun ayrılmaz
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tərkib hissəsi olan TRASEKA proqramının reallaşdırılması mühüm rol oynadı. “AvropaQafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin - “Yeni İpək yolu”nun yaradılması ölkə iqtisadiyyatının
inkişafında, regional və beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsində, ölkəmizin Cənubi
Qafqazın iqtisadi baxımdan güclü dövlətinə çevrilməsində böyük əhəmiyyət kəsb etdi.
Tarixi İpək Yolunun inkişaf etməsinin əsas məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:









bölgədə yerləşən ölkələrin ticarət-iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsi;
nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etməsi-yük və sərnişinlərin beynəlxalq daşınması;
tranzit daşınmalar üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
yük daşınmalarının müddətinin qısaldılması;
nəqliyyat siyasətinin uyğun olaraq aparılması;
daşınma tarifləri və vergilərə xüsusi güzəştlər;
müxtəlif nəqliyyat sahələri arasındakı əlaqələrin koordinasiya edilməsi;
çoxmodallı (birləşmiş) daşımaların təşkil olunması üzrə uyğunlaşdırılmış fəaliyyət
proqramının işlənib hazırlanması.

Tarixi İpək yolunun bərpası prosesinin həyata keçirilməsində mühüm mərhələ 1993-cü il may
ayının 3-7-də Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə Brüsseldə çağırılmış konfransla başlandı.
Konfransda 5 Mərkəzi Asiya ölkəsi - Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan,
Tacikistan və 3 Qafqaz respublikası - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın nəqliyyat və
ticarət nazirləri iştirak etdilər. Adları çəkilən ölkələr üçün “TRASEKA” proqramı və “Brüssel
bəyannaməsi” qəbul olundu. TRASEKA (ТRACECA - Transport Corridor Europe-CaucasusAsia - Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi) Proqramı Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın
yeni müstəqillik qazanmış dövlətlərinin nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına yardım
göstərilməsi, Avropa və Asiyanı birləşdirən ən qısa nəqliyyat dəhlizinin yaradılması və bununla
regionun Qərbə inteqrasiyası, həmçinin bu dövlətlərin iqtisadiyyatlarının dirçəldilməsinə və
inkişafına yönəldilmiş Avropa İttifaqı proqramlarının reallaşdırılmasına xidmət edən etibarlı
nəqliyyat sisteminin qurulmasını nəzərdə tuturdu. O, ərazisindən keçdiyi ölkələrin iqtisadi
inkişafının ayrılmaz hissəsidir və eyni zamanda qarşılıqlı inteqrasiya və səmərəli əməkdaşlıq
üçün güclü bir alətdir.Proqramın əsas məqsədi aşağıdakılar elan edildi:


Müstəqillik əldə etmiş ölkələrin Avropa və Dünya bazarına alternativ nəqliyyat
marşrutu ilə çıxışını təmin etməklə onlara iqtisadi və siyasi yardım göstərmək;
 TRASEKA proqramı iştirakçısı olan ölkələr arasında regional əməkdaşlığın
genişlənməsinə kömək göstərmək;
 TRASEKA layihələrinin reallaşdırılması işinə maksimum dərəcədə beynəlxaq maliyyə
qurumlarının - Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Dünya Bankınm cəlb
edilməsinə nail olmaq;
 “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin Transavropa şəbəkəsi ilə inteqrasiysına
kömək etmək.
TRASEKA layihəsi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar: Avropa Komissiyası, BMT-nin Avropa
Komissarlığı, Asiya və Sakit okean ölkələri Sosial-İqtisadi Komissiyası, Nəqliyyat Nazirlərinin
Avropa Konfransı və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən rəsmən tanınmışdır. Bu təşkilatlar
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TRASEKA dəhlizi boyu limanlar, dəmir yolları və avtomobil yolları üzrə əsaslı layihələrin
maliyyələşdirilməsi üçün 1,7 milyard avrodan çox vəsait ayırmışlar. Bundan əlavə, Avropa
İttifaqının özəl sərmayəçiləri Qafqaz və Mərkəzi Asiya nəqliyyat şirkətləri ilə birgə
müəssisələrdə iştirak edirlər. Regional əməkdaşlığı genişləndirmək və iqtisadi sabitliyi
möhkəmləndirmək üçün Avropa İttifaqı Cənubi Çevrədə Hava Marşrutları layihəsi və Neft və
Qaz Kəmərləri layihəsi (İNOQEYT) kimi digər layihələri də dəstəkləyir.
Tarixi İpək yolunun bərpası istiqamətində həyata keçirilən növbəti addımlardan biri 1996-cı
ilin mayında Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan dövlət başçılarının iştirakı
ilə Türkmənistanın Sərəxs şəhərində tranzit yükdaşımanın tənzimlənməsi, dəmir yolu
nəqliyyatının əlaqələndirilməsi haqqında sazişin imzalanması oldu. Sazişdə dövlətlərarası
yükdaşımaların hüquqi və tarif əsasları, tranzit daşımalarına maksimum kömək göstərilməsi,
tariflərin 50% həcmində azaldılması, yüklərin maneəsiz keçirilməsi, qorunması kimi mühüm
məsələlər öz əksini tapmışdır.
TRASEKA proqramının reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu işlərdən biri də
1996-cı ilin dekabrında Odessada Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna dövlət başçılarının
Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması haqqında sazişi imzalamaları oldu . 1997-ci ilin
sentyabnnda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadzenin görüşündə növbəti ildə Qafqazda prezidentlər səviyyəsində konfrans
çağırılması təşəbbüsü irəli sürüldü. Bu razılaşmaya uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 17 iyun 1998-ci il tarixli, 830 saylı sərəncamı ilə Bakıda “Tarixi İpək yolu”nun
bərpası üzrə beynəlxalq konfrans çağırılması qərara alındı.
Azərbaycan həm qədim zamanlarda, həm də müasir zamanda Böyük İpək yolunun bərpası və
inkişafında daima mühüm işlər görmüşdür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1998-ci il sentyabrın 7-8-də Bakı şəhərində 9 ölkənin (Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan,
Ukrayna, Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan) dövlət başçısı, 13
beynəlxalq təşkilat (BMT,ATƏT,Avropa Birliyi,Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı,MDB,Dünya Bankı,Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı,İslam Bankı və
başqaları) və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iştirakı ilə tarixi İpək Yolunun bərpasına həsr
olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib. Bu konfransın yekununda Avropa İttifaqının
TRASEKA proqramı əsasında “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq
nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş” imzalanıb və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib. Əsas
Çoxtərəfli Sazişə 4 texniki əlavə olundu – avtomobil nəqliyyatı barədə, beynəlxalq dəmir yolu
nəqliyyatı barədə, beynəlxalq ticarət gəmiçiliyi barədə, gömrük qaydaları və sənədlərin
işlənməsi barədə əlavələr. Əsas Çoxtərəfli Sazişin müddəalarına uyğun olaraq, TRASEKA
Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyinin Bakı şəhərində yerləşdirilməsi qərara
alınıb və 2001-ci il fevralın 21-də rəsmi açılışı olub. Bu hadisənin özü də Azərbaycanın həmin
layihənin gerçəkləşməsindən daha çox bəhrələnməsi üçün əlavə imkanlar açır. Əsas Çoxtərəfli
Saziş (ƏÇS) Avropa, Qara dəniz, Qafqaz, Xəzər dənizi və Asiya regionunda iqtisadi, ticarət və
nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, avtomobil, hava və dəmir yolu, eləcə də ticarət
gəmiçiliyi bazarlarına çıxışın asanlaşdırılması, yük və sərnişinlərin, həmçinin karbohidrogen
resurslarının beynəlxalq daşımalarının inkişaf etdirilməsi, nəqliyyatın təhlükəsizliyinin, ətraf
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mühitin mühafizəsi, müxtəlif nəqliyyat növləri arasında bərabər rəqabət şəraitinin yaradılması
kimi məsələlər üzrə əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi Avropanı Asiya ilə birləşdirən qitələrarası dəmiryolu layihəsidir. Bu
layihə Şərqlə Qərbi birləşdirən dəmir İpək yoludur. Eyni zamanda, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin bir növ davamıdır. Qitələrarası daşımalar üçün geniş
imkanlar açan BTQ Çin ilə Avropa ölkələri arasında ən qısa marşrut xəttidir. BTQ dəmir yolu
xətti eyni zamanda Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstan,
Əfqanıstanın Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdırır. Başqa sözlə desək, BakıTbilisi-Qars təkcə iştirakçısı olan 3 dövlət arasında deyil, həmçinin onlarla xalq və ölkə arasında
da körpü rolunu oynayacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Xəzər dənizinin sahilindən
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə qədər uzanacaq. Bu ərazidən isə cənuba doğru istiqamətlənərək
Türkiyənin şərq hissəsindən keçərək Türkiyənin dəmir yolu sisteminə birləşəcək. Nəticədə isə
buradan Avropa ölkələrinə doğru yol alacaq. BTQ layihəsi yeni İpək Yolu Şəbəkəsinin cənub
istiqamətinin vacib hissəsidir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi bu layihənin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı olan
Azərbaycanın digər ölkələrlə daha sıx nəqliyyat əlaqələri qurmasına zəmin yaradacaq.
Həmçinin BTQ layihəsi Azərbaycanın regionda söz sahibi olmasını təsdiqləyən faktor kimi
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nəticədə isə deyə bilərik ki, Tarixi İpək Yolu dəmiryolu
vasitəsilə bərpa olunacaq, dəmiryolu layihəsini həyata keçirən ölkələr isə onun mərkəzi,əsas
halqaları olacaqlar. Bu dəmiryolu yük və sərnişinlərin vaxtında, fasiləsiz və təhlükəsiz
daşınmasını təmin edəcək, ixrac mallarının Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranziti
artacaq, tariflərin aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. Bakı-Tbilisi-Qars yolu Xəzəryanı ölkələrin
Avropa ölkələri ilə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsinə, mal və xidmətlərin hərəkətinin
diversifikasiyasına, eyni zamanda İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin Azərbaycanla xarici
iqtisadi əlaqələrinin effektivliyinin artırılmasına yardım edir.
«Tarixi ipək yolu»nun bərpası və fəaliyyəti Azərbaycanın dəniz qapısı sayılan Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət limanının fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Bu isə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanında beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yenidənqurulma işlərinin görülməsini, bazar
iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən zəruri kadr potensialının formalaşdırılmasını tələb edir.
Bakı limanı Xəzər dənizinin ən qədim limanı olub, Azərbaycanın dövlət quruculuq tarixinin
bir çox mərhələsində mövcud olmuşdur. Əsrlər boyu, Bakı limanı qədim İpəkyolu, eləcə də,
Şimali Avropa və Rusiyanı Orta Şərq və Cənubi Asiya ilə birləşdirən Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizi üzərində yerləşərək Şərq və Qərb arasında nəqliyyat dəhlizi kimi çıxış etmişdir. Bakı
dəniz limanı ölkəmizin milli sərvətinə çevrilərək strateji maraqlarımızın qorunmasına xidmət
edir.
Dünya dövlətləri üzrə xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı göstərir ki, bu əsrdə əsas dəniz
yükdaşımalarının həcmi Böyük İpək Yolunun bərpası ilə əlaqədar Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizində artaraq, Strateji Yol Xəritəsinə əsasən 2025-ci ilədək 230 milyon tona
çatacaqdır. Bu ərazidə yerləşən Azərbaycan Respublikasının əlverişli coğrafi vəziyyəti, dünya
standartlarına və BDT-nın tələblərinə cavab verən Ələtdə yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz
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Ticarət Limanının tikilməsi, daxili komunikasiya xəttləri, Dəniz Nəqliyyat Donanmasının
beynəlxalq yükdaşımalarda, xüsusən də tranzit daşımalarda fəal iştirak etmək imkanını yaradır.
Ələt limanı əsas infrastruktur layihələrdən biri olmaqla, respublikamızın Çin-Avropa, Mərkəzi
Asiya-Avropa, Mərkəzi Asiya-Qara Dəniz marşrutları üzrə Şərq-Qərb dəhlizi (TRACECA)
üzrə ticarətin həcminin artırılmasına və tranzit ticarətindən yüksək gəlir əldə etməsinə şərait
yaradacaqdır. Bütün bunlarla bərabər Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin
Transxəzər marşrutu isə müasir gəmiçiliyin əsas istiqamətlərindən biri kimi ticarət sənaye
gəmiçiliyinin daha da inkişaf etdirilməsinə əsas verir.
Bakı Limanında gələcəkdə sosial - iqtisadi dəyər yaratmaq üçün liman və logistika mərkəzinin
rəqabətlilik və davamlı inkişafı təmin edilir. Bakı Limanı cəlbedici biznes şərtlərini təklif edən,
səmərəli və uzun - müddətli tərəfdaşlıqların inkişafına diqqət yetirən platforma yaradacaq.
Ekoloji baxımdan təmiz qurğular, investisiya, proses və prosedurların rahat həyata keçirilməsi
üçün mükəmməl şərait yaradılması üzrə işlər həyata keçirilir.
10, 20 ildən sonra Ələt qəsəbəsi Bakının Cəbəl Əlisi olacaq. Hal-hazırda şəhərdə 10-12 min
insan yaşayır, lakin tam aydındır ki, liman ətrafında qurulacaq ATZ ilə burada çox sayda iş
yerləri, yeni evlər, yeni bizneslər və ATZ-nin təsir etdiyi digər müsbət proseslər cərəyan edəcək
ki, bu da Ələti Bakı şəhərinin sputnik şəhərinə çevirməklə yanaşı, Mərkəzi Avrasiyanın müasir
və tam təminatlı bir məkanına transformasiya edəcək.
“Dəmir İpək Yolu” adlandırılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti, Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət limanı Azərbaycan tərəfindən son dövrlərdə həyata keçirilən ən iri layihələrdəndir.
Həyata keçirilən layihələrin bir ortaq məqsədi var: Tarixi İpək yolunu yenidən inkişaf etdirmək.
NƏTİCƏ
Böyük İpək Yolunun yenidən bərpa olunması dövlətimiz üçün yeni inkişaf üfüqləri açır. Eyni
zamanda, Avropa, Asiya, Xəzər dənizi və Qara dəniz regionlarında daha yüksək səviyyədə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa mühüm töhfələr verəcək. Bu bərpa hadisəsi XXI əsrin əhəmiyyəti
ölçüyə gəlməyəcək qlobal tarixi hadisələrindəndir.
Bu gün artıq bizləri Bakı konfransı və ona həsr olunmuş müşavirədən 23 il ayırır. Bu illər
Azərbaycanın inkişaf, quruculuq, çiçəklənmə, tərəqqi illəri olub. Azərbaycan nəinki bölgənin,
dünyanın lider dövlətlərindən birinə çevrildi. Ölkəmiz dünyanın milli və dini tolerantlıq
mərkəzi kimi dünyaya səs saldı. Bu gün dünyada milli və dini tolarentlıq məsələsi ilə bağlı
Azərbaycan modeli mövcuddur. Bu illər ərzində Azərbaycan siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar
və hərbi dialoq məkanına, mərkəzinə çevrildi. Ölkəmiz Birinci Avropa Oyunlarına,
“Eurovizion” mahnı yarışmasına, dördüncü İslamiadaya uğurlu ev sahibliyi etdi. Həmçinin,
Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda uğurla keçirilməkdədir.
Bakı Humanitar forumları artıq beynəlxalq statuslu tədbirlər sırasında yer almaqdadır.
Ordumuzun gücü, hərbi qüdrəti artmaqdadır. Buna misal kimi 2016-cı ilin məlum Aprel
döyüşlərini, 2018-ci ilin yayında reallaşdırılan Cünnüt əməliyyatını və son dərəcədə möhtəşəm
26 iyun Hərbi Paradını qeyd etmək olar. Bununla yanaşı, bir daha bu sıraya TANAP-ın, Cənub
Qaz Dəhlizinin tarixi açılış mərasimlərini, ölkə başçısının yeni prezidentliyi dönəmində, cəmi
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bir neçə ay ərzində Böyük Britaniyaya, Fransaya, Rusiyaya, Türkiyəyə, Xorvatiyaya tarixi
səfərlərini, bu səfərlərdə imzalanan önəmli sazişləri, Brüssel zəfərini, Avropa İttifaqı ilə
imzalanması gözlənilən əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı növbəti mühüm sənədə imza
atılmasını daxil etmək olar. Bununla yanaşı, türk dövlətlərinin inteqrasiya yönündə mühüm
addımlarından biri kimi ortaya qoyulan formatı - Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
(TDƏŞ) Zirvə toplantılarını, Azərbaycanın bu prosesə verdiyi töhfələri qeyd etmək yerinə
düşərdi.
Azərbaycanda son illər ərzində ölkənin müxtəlif bölgələrində yeni beynəlxalq aeroportların
istifadəyə verilməsi, yeni yolların salınması, regional layihələrin icrasında aparıcı rol oynaması
Azərbaycanın məqsədyönlü siyasətinin tərkib hissəsi kimi həm daxili nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafına töhfə verir, həm də Azərbaycanı Avrasiyanın nəqliyyat qovşağına
çevirir.Tarixi İpək Yolunun bərpası üzrə aparılan işlər Azərbaycan Respublikasının dünya
birliyi ölkələri ilə inteqrasiyasının daha da güclənməsinə xidmət edir.
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ŞEHİYAR’IN HEYDER BABA’YA SELAM ESERİNDE NEVRUZ BAYRAMI
NEVRUZ DAY BY ŞEHİYAR IN SERIES SALUTE TO HEYDER BABA
Asistan Prof. Dr. Davut İBRAHİMOĞLU
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi

ÖZET
Türk kültürünün hakim olduğu her coğrafyada Nevruz, eski Türk bayramı
olarak kutlanmaktadır. Nevruz kelimesinin kökü, Hint-Avrupa dillerinde bulunma
sebebi ile geniş bir alana yayılmıştır. Oğuz Kağan, bugünü kutsal saymış ve bayram gibi
kutlamıştır.
Eski Türkler ile İranlıların “yeni gün” olarak kabul ettikleri Nevruz, İran’da
yeni yılın ilk günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 1400 H.Ş. olarak görülmektedir.
Güneş, 21 Mart’a kadar güney yarım küreye daha çok ışık ve ısı verirken, 21 Mart’tan
itibaren kuzey yarım küreye daha çok ısı vermeye başlar. İran mitolojisine göre Tanrı,
dünyayı, insanı ve güneşi bu günde yaratmıştır.
Osmanlı devleti zamanında Nevruz gününe özel bir önem verilmiştir. Bu
günlerde padişahlara “Nevruziye” adı verilen kasideler sunulurdu. Nevruz günü
ziyaretleri esnasında çeşitli yemeklerden oluşan sofralar hazırlanır ve misafirlere ikram
edilirdi.
Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü 21 Mart gününe rastlanmakta olup, Türk
boyları bugünü “Kurtuluş bayramı” olarak kutlamaktadır.
Muhammed Hüseyin Behceti (Şehriyar) 1906 yılında İran’ın Tebriz şehrinde
doğmuş, 18 Eylül 1988 yılında dünyasını değiştirmiştir. Şehriyar, İran’ın ve
Azerbaycan’ın en büyük şairlerinden birisidir.
Annesinin isteği üzere, Türk dünyasının en büyük şaheseri “Heyder babaya
selam” eserini yazmıştır. Mehmet Emin Resulzade, 1955 tarihinde ”Heyder babaya
selam” kitabını “edebi bir hadise” olarak nitelendirir ve şöyle yazar:
“Edebi bir hadisenin belgesini teşkil eden güzel bir şiir kitabı, masamızın üzerindedir.
Heyder Baba’ya selam başlığını taşıyan bu manzume, Tebriz postasının bize sürprizidir.
Şiir ve Sanattan anlayan zevk sahibi bir edebiyatçının bu eseri edebi bir hadise olarak
kabul edeceğinin kanısındayım”.

Sosyal Psikoloji açısından baktığımızda, Haydar baba yaşamın tam görüntülü
bir aynasıdır, bazen gözyaşlarıdır, bazen tebessüm, ama her zaman gülümsemelerinde
gözyaşlarını görmekteyiz. Bunun sebebi, şairin psikolojik olarak hüzünlü ve kederli
olmasıdır. Tabi ki o dönemde yaşadığı ayrılık ve onun getirdiği buhran da şairin ruhsal
durumunu etkilemiştir.
Şehriyar, çocukluk çağını doğada, ormanda, çayırda, bayırda geçirmiş ve o
ortamın eteğinde gelişmiştir. Böyle şairler, her zaman o dönemin anıları ile daha güzel
eserler ortaya koymuşlardır.
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In his salute to Heyder Baba, Şehriyar has stated in a sweet language the Nevruz holiday
and the customs, games and things to be done during this holiday.
Keywords: Şehriyar, Nevruz, Bayram, Heyder baba, Poetry

ABSTRACT
Nevruz is celebrated as an ancient Turkish holiday in every geography dominated by
Turkish culture. The root of the word Nevruz has spread over a wide area due to its presence in
Indo-European languages. Oğuz Kağan considered this day holy and celebrated it like a holiday.
Nevruz, which the ancient Turks and Iranians regard as the "new day", is celebrated as
the first day of the New Year in Iran. This year is 1400 H.Ş.. While the sun gives more light
and heat to the southern hemisphere until March 21, as of March 21, it starts to give more heat
to the northern hemisphere. According to Iranian mythology, God created the earth, man and
the sun on this day.
Special importance was attached to Nevruz day during the Ottoman period. In these
days, the sultans were offered eulogies called "Nevruziye". Tables consisting of various dishes
were prepared and served to guests during their visits on Nevruz day.
The day of the Turks' departure from Ergenekon is on March 21, and Turkish tribes
celebrate this day as the "Liberation holiday".
Muhammed Huseyin Behceti (Shahriyar) was born in 1906 in Tabriz, Iran, and changed
his world on September 18, 1988. Shahriyar is one of the greatest poets of Iran and Azerbaijan.
Upon his mother's request, he wrote the greatest masterpiece of the Turkish world,
"Salute to Heyder Baba". Mehmet Emin Resulzade describes the book “Salute to Heyder Baba
" in 1955 as a "Literary Phenomena" and writes:
“A beautiful poetry book that constitutes a document of a literary event is on our table.
This poem titled "Heyder Baba" is the surprise of Tabriz post. I am convinced that a delightful
writer who understands poetry and art will regard this work as a literary Phenomenon”.
From the perspective of Social Psychology, Haydar baba is a full-view mirror of life,
sometimes tears, sometimes a smile, but always in his smiles, we see tears. This is because the
poet is psychologically sad and gloomy. Of course, the separation he experienced during that
period and the depression he brought affected the spiritual state of the poet.
Şehriyar spent his childhood in nature, in the forest, on the meadow, on the slope and
developed at the foot of that environment. Such poets have always produced better works with
the memories of that period.
Şehriyar, like a master painter, portrayed village life, culture, customs and the
inhabitants of the village like a masterpiece and beautiful paintings.
In his salute to Heyder Baba, Şehriyar has stated in a sweet language the Nevruz holiday
and the customs, games and things to be done during this holiday.
Keywords: Şehriyar, Nevruz, Bayram, Heyder baba, Poetry
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Türk Kültürünün hâkim olduğu her coğrafyada, Orta Asya’dan Balkanlara kadar üç bin
yıllık bir geçmişe sahip Nevruz’un Orta Asya’da “Eski Türk Bayramı” 1 olarak kutlandığı ve
bugünün “dünyanın kurulduğu gün” 2 hükmünde olduğunu biliyoruz.
Herkesin bildiği gibi Nevruz kelimesinin kökünü Hint-Avrupa dili içinde bulunması
sebebiyle, yayılma alanının çok geniş olduğu iddia edilir. Afganistan’dan Macaristan’a,
Moldovya’ya kadar uzandığı söylenen Nevruz’un; Rusça’da Novi, Almanca’da Noye,
Latince’de Neo, Yunanca’da Neos gibi kelimelerle ilgilendirilmesi oldukça enteresan
görülmektedir.
Aynı zamanda Oğuz Kağan’ın bugünü kutsal saydığını ve bayram gibi törenlerle
karşıladığını biliyoruz.
Selçuklular zamanında Hükümdar Celaleddin Melikşah (1055-1092) ’ın yaptırdığı
Takvim-i Celâli’deki Nevruz’a “Nevruz Sultani” denildiğini görmekteyiz.
Eski Türklerle İranlıların “yeni gün” olarak kabul ettikleri Nevruz, İranlılardan yeni
yılın ilk günü mahiyetindedir. Bu sene 1400 olarak görülmekte ve birinci aydır. Aynı zamanda
Türkler bugünü “Bahar bayramı” olarak kutlamaktadır.3
Eriyip bütün dağların karı
Açıp çiçekler kırmızı sarı
Tebrik ederiz birbirimize
Nevruz bayramı ile ilkbaharı
Bu bağlamda birkaç kısa bilgi ve inançları sizlere aktarım:
1. Türklerin Ergenekon’dan çıkış günü 21 Mart gününe rastlamakta olup, Türk boyları bugünü
“Kurtuluş bayramı” olarak kutlamaktadır.
2. On iki hayvanlı eski Türk takviminde gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü “yılbaşı”
olarak kabul edilmekte, bugün de kutlamalar yapılmaktadır.
3. Kış mevsiminin sona erip baharın başladığı tabiatın dirildiği 21 Mart’ta Türkler yaylalara
göçmeye başlamakta ve bugünü “Bahar bayramı” olarak kutlamaktaydı.

------------------------------------------------------1. Süheyl Ünver, “Tıp Tarihimiz Yıllığı” I. Cilt
2. Süheyl Ünver, “Bugün Nevruz” Haber Gazetesi 21 Mart 1967
3. Sadık Tural “Nevruz” bildiri kitabı Ankara 1995
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4. Güneş 21 Mart’a kadar, güney yarım küreye daha çok ışık ve ısı verirken, 21 Mart’tan
itibaren kuzey yarım küreye daha çok ısı vermeye başlar. Bu nedenle bu bölgede yaşayan
halk için 21 Mart günü uyanış ve yaradılışın sembolü olarak kutlama yapardılar. 4
5. İran mitolojisine göre, Tanrı dünyayı, insanı ve güneşi bugünde yaratmıştır. İran’ın efsanevi
Padişahı Kıyumers tahta oturarak bugünü bayram ilan etmiştir.
6. Hz. Adem’in 7. torunu olan Cem 21 Mart günü Azerbaycan’a gelmiş ve bugünü bayram
ilan etmiştir. 5
7. Osmanlı Devleti zamanında Nevruz gününe özel bir önem verilmiştir. Bugünlerde,
Padişahlara “Nevruziye” adı verilen kasideler sunulurdu.
8. Nevruz günü ziyaretler esnasında çeşitli yemeklerden oluşan sofralar hazırlanır, oyunlar
oynanır ve boyalı yumurtalar tokuşturuluyordu.
9. Nevruz bayramı ile ilgili birçok mani, mahnı, şiirler yazılmış, oyunlar oynanmıştır:
“Halay çeken düzülsün
Humar gözler sözülsün
Herkes halay çekmeye
Eli elden üzülsün
Halayı döndür bele… 6

Şehriyar Kimdir?
Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi, 1906 yılında İran’ın Tebriz şehrinde doğmuş 18
Eylül 1988 yılında vefat etmiştir. Şehriyar şiirlerinde önceden “Behçet” mahlesini kullanmış
sonra “Şehriyar” mahlesini seçmiştir.
Şehriyar İran ve Güney Azerbaycan’ın en büyük şairlerinden biridir.
Babası Mirza Ağa Xoskenâbi ünlü bir dava vekiliydi. Şehriyar’ın çocukluk yılları, baba
yurdu olan Garaçemen’in Xoskenab kasabasında geçmiştir.
Şehriyar ilk ve orta tahsilini Tebriz’de tamamlamıştır. 7 Daha sonra 1923-1924
yıllarında Tahran’a giderek önce Darül-Fünun lisesini bitirdi. Sonra tıp fakültesine girdi. Ancak
kırık gönül macerası yüzünden fakülteyi son sınıfta iken terk etti.
Şehriyar babasını 1936’da kaybetmiştir. Sonra da 1941 yıllarında çok derin ruhsal
buhran ve bunalım yaşamıştır. Bu yıllarda onun en büyük destekçisi annesi olmuştur.
--------------------------------------------------------------4. Heyet Cevat, “Nevruz Bayramı İran’da” bildiri Ankara 1995
5. Nevruz nedir? Nevruz bayramı hakkında bilgi, Türkçe bilgi
6. Axundov Ehliman, “Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri” T.D.K. yayınları Ankara 1978
7. Kılıç Selahattin, “Haydar Baba’ya Selam” Kültür bakanlığı Ankara 1991
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5 yıl boyunca onu bütün şefkat ve ihtimamı ile avutmuş ve iyileştirmiştir. Annesinin
söylediği Türkçe mahani, türküler, masallar, ninnilerle Şehriyar’ın zarif ve hassas ruhu
beslenmiş ve ana dilinin zenginliğini ve güzelliğini hissetmiştir. Bu vesile ile muztarip
gönlünün tesellisini ana dilindeki dizelerde aramıştır.
Tabi ki annesinin, onun Farsça yazdığı şiirleri anlamadığını belirten tatlı tarizlerinin de
bu nostalji şiirinin doğuşunda etkili olduğu düşünülebilir. Ve Heyder Baba şiir doğuma
hazırlanır. 8
EDEBİ BİR HADİSE
Mehmet Emin Resulzade, 1955 tarihinde “Heyder Baba’ya Selam” kitabını, edebi bir
hadise olarak nitelendirir ve şöyle yazar:
“Edebi bir hâdisenin belgesini teşkil eden güzel bir şiir kitabı masamızın üzerindedir.
Heyder Baba’ya Selam başlığını taşıyan bu manzume Tebriz Postasının bize bir sürprizidir.
Şiir ve sanattan anlayan zevk sahibi her edebiyatçı nefis ve orijinal bir sanat eseri olan
bu manzumeyi edebi bir hadise diye takdirde, bizimle beraber olacağına kaniiz.” 9
Hâdise Vasfını kullanırken sadece İranlı bir şairin Türkçe şiir yazmış olduğunu
kaydettiğimiz sanılmasın. Birçok şair bundan önce bu geleneğe uymuş ve Türkçe şiirler
yazmışlardır. Hatta Azerbaycan edebiyatımızdaki bu geleneği hesaba katmakla beraber,
Şehriyar’ın Heyder Baba’sını gerçekten bir hâdise sayabiliriz. Çünkü bu eser, mevcut
gelenekten farklı olarak, özel bir hasretin tepkisiyle yazılmıştır.
Bu edebi hâdise Şehriyar’ın Türk ruhunu ve bunun ifade vasıtası olan Türk dilini ne
kadar derinden kavradığını ve ne kadar mükemmel bir şekilde aksettirdiğini de göstermektedir.
Böylece milli şiirin en üstün örneklerinden birini ortaya koyduğunu görmekteyiz. 10
Kitap hakkında yazanlar genelde şiirin başarısını sağlayan unsurları bulup ortaya
koymakta zorluk çekmemişlerdir, zaten manzumenin kendisi mükemmelliği ve güzelliği
yanında o kadar açık, o kadar sade ve yalın idi ki eleştirmenlere, edebiyat tarihçilerine onu tahlil
için çok az iş kalıyordu.
Dünya ve Türk edebiyat tarihinde, böyle eserler geniş halk kitleleri arasında sevinçle
karşılanan, dillere ezber olan, mahnılar bestelenen, adeta bayrama dönüşen, eserler çok azdır.
Manzumenin oldukça samimi bir anlatma ve son derece lirik ve canlı bir dile sahip olması da
kendisine gösterilen ilgiyi tam olarak açıklamakta yetersiz kalır. 11
Aslında bu bir sosyal psikoloji vakası da adlandıra bilinir. Çünkü sosyal psikolojide, bir
olayın veya bir eserin nasıl ve ne kadar geniş kitlelere ulaşıp ve etkileri ne kadar olduğu her
zaman incelenip ve araştırılmıştır.

--------------------------------------8. Kılıç Selahattin, a.g.e
9. M. E. Resulzade, Türk Yurdu dergisi (I. Kısım) Ocak 1955 sayı 240
10. Akpınar Yavuz, “Heyder Baba’ya Selam” Köy-şehir ikileminin doğurduğu şiir
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11. Akpınar Yavuz, a.g.e

Heyder Baba’ya Selam manzumesine sosyal psikoloji açısından kısa bir bakış
Heyder Baba yaşamın tam görüntülü bir aynasıdır. Bazen göz yaşlarıdır, bazen tebessüm
ama Heyder Baba’nın gülümsemelerinde daima gözyaşlarını görmekteyiz. Bunun sebebi, bizim
geçmiş zamanımıza hasret ile bakmak değil, asıl sebep, psikolojik olarak şair hüzünlü ve
kederlidir. Ama buna rağmen Şehriyar Heyder Baba’da öyle bir sanatsal seçim yapmış ki,
cansız tabiate kendi ruhundan bağışlamıştır. Bu nedenle doğadan taklit olan bu eser psikolojik
olarak bizi tabiattan daha çok kendine çekmiştir.
Şehriyar çocukluk çağını dağda, ormanda, çayda, bayırda geçirmiş ve onların eteğinde
gelişmiştir. Böyle şairler, her zaman o dönemin anıları ile daha güzel eserler ortaya
koymuşlardır. Kişilik psikoloji açısından, çocuğun kişiliği 0-6 yaşları arasında oluşur ve
tamamlanır. Ve ömür boyu kişinin hayatında etkilerini gösterir. Şehriyar uzun süre Tehran’da
kalmış olmasına rağmen çocuk dönemin hatıraları, yaşadıkları, gördükleri ve hissettikleri tüm
Heyder Baba’da ortaya çıkmış, o lezzet, letafet, samimiyet ve güzellik kısa zamanda kitleler
tarafından benimsenmiştir. Bilimsel olarak toplumda ortaya çıkan bütün fenomenler, eğer
kitlelerin ruhlarına dokunmuşsa kısa zamanda benimsenip ve sahiplenmişlerdir. Bizim
gördüğümüzde tam böyle tecelli etmiştir. Heyder Baba şiiri yediden yetmişe, herkes tarafından
ama herkes tarafından beğenilmiştir.
Şehriyar usta bir ressam gibi her kıta da, köy yaşamı ve doğal manzaraları tablo gibi
resmetmiş öylesine ki her kıtayı okuduğunda sanki açık bir şekilde o tablo veya tabloları
seyrediyorlarmış.
Heyder Baba’ya Selam Eserinde Nevruz Bayramı
Bu bölümde, Nevruz bayramı geleneğini ölümsüzleştiren Şehriyar’ın “Heyder
Baba’ya Selam” eserinden bazı kesitler sunup ve açıklamalar yaparak sürdürmek istiyorum.
Bu eserin ilk bölümü 76, ikinci bölümü ise 49 beşlikten oluşmaktadır ve şiir on birli hece
ölçüsüyle yazılmıştır.

Bayram yeli çardaxları yıxanda
Nevruz gülü, gar çiçeği çıxanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıxanda
Bizden de bir yad eyliyen sağ olsun
Dertlerimiz gay dikkelsin dağ olsun

Nevruz gülü ve gar çiçeği iki çiçek ismidir. Farsça da “gol-i noruz” ve “gol-i berf”
söylenir. Bu çiçekler ilkbaharın başlarında, karın altından ve taşların arasından çıkarlardır.
Birincisi menekşe rengindedir ve ona utangaç gelin yüzü, ikincisi, beyaz renktedir ona da neşeli
aşık yüzü söylenmektedir.
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Bayram idi, gece guşu oxurdı
Adaxlı gız bey çorabın toxurdı
Herkes şalın bir bacadan soxurdı
Ay ne güzel gaydadı şal sallamag
Bey şalına bayramlığın bağlamag
Şal istedim mende övde ağladım
Bir şal alıp tez belime bağladım
Gulam gile gaşdım şalı salladım
Fatma xala mene corab bağladı
Xannenmi yada salup ağladı
Nevruz bayramı, özellikle çocuklar ve gençler için daha farklı anlam taşımaktadır.
Çocuklar omuzlarındaki torbalarla hediyeler toplamaya giderler. Gittikleri evlere “Hala, hala,
bayramlığımı ver” diyerek yemiş ve boyanmış yumurta toplarlar. Gençler de nişanlısının
olduğu evin damındaki bacadan (eski evlerin ortasında tandır olurdu ve herkes kendi ekmeğini
kendi pişirirdi, bu sebepten dolayı, dumanın çıkması için tavanda bir baca olurdu) bir şal atarak
hediyesini isterdi. Şiirde bu geleneğe bir gönderme vardır. 12
Bayram olup gızıl palçıg ezeller
Naggış vurub otağları bezeller
Taxçalara düzmeleri düzeller
Gız gelinin fındıgçası, henası
Heveslener anası, gaynanası
Bakiçının sözü, sovı, kağızı
İneklerin bulaması, ağzı
Çerşenbenin girdekanı, mevizi
Gızlar diyer: “Alıl-matıl çerşenbe
Ayna tekin bextim açıl çerşenbe”
Nevruz bayramına yaklaşırken çarşamba günleri çok önem taşımaktadır. Nevruz
kutlamaları bir ay öncesinden başlar ve dört evrensel elementi temsilen:
-

Su Çarşamba

-

Od Çarşamba

-

Yel Çarşamba

-

Toprak Çarsamba
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Tuncer Hüseyin, “ Heyder Baba’dan Nevruz’a Selam” Mart 2009 –
yıl 98 – sayı 259

olarak kutlarlar. Bayramın son çarşambası da evlerde, sokaklarda ateş ve tongal yakıp,
üstünden atlar ve yeni yılda dileklerini söylerler. Örneğin hastaların yüzleri sarı olduğu için
şöyle derler:
benin sarılığım sana gitsin senin kırmızılığın bana gelsin.
Agız, inekler yavruladıktan sonra ineğin sütünden yapılan yoğurda verilen addır. Aile
bireyleri tarafından keyifle yenilir.
Yumurtanı göyçek güllü boyardıg
Çaggışdırab sınanların soyardıg
Oynamagdan birce meğer doyardıg
Eli mene yaşıl aşıg vererdi
Irza mene nevruz gülü dererdi
Bayram hazırlığında yumurta boyama geleneği vardır. Yumurtalar, soğan kabuğu ve
saman çöpleriyle tencereye doldurulur, su ilave edilerek pişirilir. Pişen yumurtalar kırmızıya
yakın renk alırlar. Bu yumurtalar çocuklara hediye verilir. Çocuklar yumurtaları mahalledeki
çocukların yumurtalarıyla tokuşturup kırılan yumurta karşı tarafa verilir. Kazananda yumurtayı
soyup ve afiyetle yerdi.
SONUÇ
Mete Han zamanından beri Türklerde var olan Nevruz geleneğini, bünyesinde
barındırdığı bütün zenginlikleriyle, Ergenekon/Nevruz bayramı, Türk kültürünün önemli bir
tarihi zenginliğidir.
Sadece Anadolu’da değil bütün Türk dünyasında kutlanan Nevruz, sosyal psikoloji
açısından, insan muhayyilesinin günlük hayatında geliştirdiği en üst davranış kalıpları olarak
düşünülmemiş, insanlarla birlikte yorumlanmıştır.
Nevruz bayramı, günümüzde değişik isimlerde de olsa, Anadolu’nun birçok bölgesinde
ve tüm Türk dünyasında, her gün geçtikçe daha anlamlı bir şekilde yaşamaya devam etmektedir.
Gerek Türk dünyasında gerekse Anadolu’daki örnekler incelendiğinde görülür ki;
bayramların özündeki sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma ilkeleri Nevruz’un da temel
prensibini oluşturmaktadır.
Çağdaş şairların eserlerin (ben dahil)İncelediğimizde , Nevruz hakkında birçok şiir ve
nevruziye yazmışlar. Ancak hiçbiri Şehriyar gibi bu kadar yalın, bu kadar içten ve herkesin ama
herkesin kalbinin tellerine dokunan şekilde yazmamıştır. Heyder Baba yaşamın tam aynası
olmuştur. Bazen ağlamak, bazen gülmek, bazen oynamak var ama Heyder Baba’nın gülmeleri
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her zaman hüzünlü olmuştur. Bunun sebebi bizler, geçmişe ve kaybettiğimiz nimetlere hasretle
bakmışızdır. Psikolojik açıdan baktığımızda belki de bu kederli hikayelerde biz kendimizi
bulup ve bu şiirleri kendimize yakın hissetmişizdir.
Tabirler ve teşbihler ve metaforalar, bedii ifade olarak umumiyetle o kadar zarif ve latif
ifade edilmiş ki, başka dile tercümesi mümkün değildir.
Heyder Baba’nın başka meziyeti onun akıcı ve yalın olmasıdır. Bilindiği gibi şiir kişinin
duygu ve hissiyatını dile getirir ve bilgi vermez. Bu sebepten dolayı ne kadar sade olsa o kadar
daha iyidir.
Heyder Baba’da olan bedii sadelik en yüksek seviye de olup bundan dolayı hem sade
insanlar hem de özel insanlar beğenmektedir. Hem yedi yaşındaki hem de yetmiş yaşındakini
coşturur ve okudukları bir tablo gibi benliğinde yer alır.
Heyder Baba’ya Selam eserinde, içinde ahenk var müzik var. O şiire beste yapmaya
gerek yoktur. Herkes kendi duygularıyla mırıldanabilir.
Belki bir gün gelir, Xuşşnab’da olan Heyder Baba dağı yok olup gider. Ama
Azerbaycan’ın hassas ve duygusal halkının yürekleri çırpındıkça, Şehriyar’ın Heyder Babaya
Selam şiiri de dünya var oldukça var olacak ve sineden sineye armağan olarak aktarılacaktır.
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ÖZET
Türkiye çoğunlukla yüksek sıcaklıklara karşı dayanaklı tuğla ve sinter manyezit olan yapı ve
refrakter malzemelerin üretiminde kullanılan manyezitin en önemli üreticilerinden biridir.
Kalsiyum karbonat (CaCO3) sinter manyezit ve sıcaklığa dirençli tuğla yapımındaki en büyük
engeldir. Çünkü CaCO3 çevreden nem emen ve sinter manyezit üretimi sürecinde aşırı
hidratasyona sebep olan kalsiyum okside (CaO) dönüşür. Bu durum sıcaklığa dayanaklı
tuğlaların stabilitesini azaltır. Daha önceki çalışmamızda, non-patojenik bir laktik asit bakterisi
olan Enterococcus feacelis (EF)’in salgıladığı farklı organik asitler sayesinde CaCO3 miktarını
düşürmek için dikkate değer potansiyele sahip olduğu belirlendi. Çalışmada, deney grubunda
(yeast dextrose medium + magnezit + EF), periyodik olarak organik asit miktarının, kontrol
grubunun aksine (yeast dextrose medium + EF) arttığı gözlendi. Organik asit salgılanışının
artmasının manyezit stresine bağlı olduğu sonucuna varıldı. Bakteriyal metabolitlerin
üretiminin çevre şartlarına bağlı olarak farklılık gösterdiği bilinmektedir. Bu bilginin ışığında,
yüksek CaCO3 içeriğine sahip manyezitin biyoteknolojik zenginleştirilmesinin optimizasyonu
klasik metotla gerçekleştirildi. Koşullar, bir dizi sıcaklık (10-40 °C), pH (5-9), parçacık boyutu
(200 mesh-5 mm), katı madde miktarı (% 2-10), bakteri konsantrasyonunda (% 1-5 ) (~ 108 cfu
/ mL) test edildi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, optimum şartlar 30°C, pH 6.0, 2% katı
miktarı, ve 200 mesh partikül büyüklüğü olarak belirlenmiştir. Bakteri yoğunluğunun manyezit
zenginleştirme üzerine hiçbir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: manyezit, Enterococcus feacelis, optimizasyon, klasik metot.
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ABSTRACT
Turkey is one of the significant producers of magnesite which is mainly used to produce
refractory and insulating materials that are mostly sintered magnesite and bricks with very high
flamer resistance. Calcium carbonate (CaCO3) is the biggest obstacle to magnesite usage for
the production of sinter magnesite and high temperature-resistant brick. Since, CaCO3
decomposes to calcium oxide (CaO), absorbing humidity from the environment and
exorbitantly hydrates during the process of sinter magnesite production. This situation causes a
decrease in the stability of temperature-resistant bricks. In our previous study, it was determined
that Enterococcus feacelis (EF), a non-pathogenic strain of lactic acid bacteria, had great
potential to reduce the amount of CaCO3 due to its secretion of different organic acids. In that
study, it was observed that the amount of organic acid periodically increased in the experimental
group (yeast dextrose medium + magnesite + EF), but not in the control group (yeast dextrose
medium + EF). It was concluded that EF increased the secretion of organic acids because of
magnesite stress. It was known that the production of bacterial metabolites can differ depending
on environmental conditions. In the light of this information, the optimization of
biotechnological enrichment of magnesite with high CaCO3 was carried out by the classical
method. The conditions were tested at a set of temperature (10-40°C), pH (5-9), particle size
(200 mesh-5 mm), solid amount (2-10%), bacterial concentration (1-5%) (~108 cfu/mL).
According to the results of this study, the optimum conditions were determined as 30°C, pH
6.0, 2% solid amount, and 200 mesh particle size. It was observed that the density of bacteria
has no effect on magnesite enrichment.
Keywords: magnesite, Enterococcus feacelis, optimization, classical method.

GİRİŞ
Dünya üzerinde bulunan maden rezervleri birçok jeolojik süreç sonucunda oluşmuştur (Dill,
2010; Gulluce ve diğerleri, 2014).Türkiye geçirdiği çok farklı jeolojik süreçler nedeniyle çok
zengin bir cevher çeşitliliğine sahiptir. Türkiye’de bor, krom, demir, mangan, nikel, kömür,
manyezit, vb. madenleri mevcuttur. Manyezit Türkiye’nin ekonomik gelişimi için en önemli
madenlerden biridir. Türkiye 205,740 ton manyezit rezerviyle dünyadaki en yüksek ikinci
manyezit üreticisidir. Eskişehir, Kütahya, Konya, Çankırı, Erzurum ve Erzincan Türkiye’de
yüksek manyezit rezervlerine sahip şehirlerdir (Kepekli ve diğerleri, 2010). Manyezit, teorik
olarak % 47.6 MgO içeren magnezyum ve magnezyum türevlerinin üretimi için kullanılan
birincil kaynaktır. Ancak, manyezit ocakları silis, demir ve kalsiyum gibi istenmeyen
safsızlıklar içermektedir. Bu safsızlıklar içinde, özellikle CaCO3 formundaki kalsiyumun
yüksek miktarda (≥3%) bulunması manyezitin kullanılabilirliğini sınırlar ve ekonomik değerini
düşürür (Karaoglu ve diğerleri, 2016). Yüksek ateşe dayanıklı sinter manyezit üretimini de
içeren endüstriyel uygulamalar için, manyezitin kalsiyum karbonat miktarının %1’den az
olması gerekmektedir. Çünkü CaCO3, CaO oluşturur ve CaO su absorblayarak üretilen
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malzemenin ısıya dayanıklılığını düşürür. Ayrıca, CaCO3 varlığı manyezitin hacmini de
arttırarak ısıya dayanıklılığını azaltır (Hoda ve diğerleri, 2008; Yanmis ve diğerleri, 2011;
Karaoglu ve diğerleri, 2016). Bugüne kadar manyezit madeninden safsızlıkları uzaklaştırmak
ve manyezitin kalitesini arttırmak amacıyla birçok fiziksel ve kimyasal metot geliştirmeyi
amaçlayan çalışmalar yapılmıştır. Manyezitten safsızlıkları gidermek için parçalama, manyetik
ayırma gibi fiziksel yöntemler kullanılmıştır. Fiziksel yöntemler hala yaygın olarak kullanılıyor
olsa da bu işlemlerin çok pahalı olması, iyi tasarlanmış sistemler gerektirmesi ve tek başına
uygulandığında yetersiz olması gibi bazı dezavantajları vardır (Simandl ve diğerleri, 2005).
Manyezit kalitesini arttırmak için manyezitin organik veya inorganik asitlerle liçi ‘kimyasal liç’
olarak tanımlanır. Kimyasal metotlar fiziksel metotlardan daha etkilidir. Ancak, liç
proseslerinde kullanılan organik ve inorganik asitler toprak ve taban suyunu kirleterek çevre
sağlığını tehdit ederler (Şahin ve diğerleri, 2005; Özdemir ve diğerleri, 2009; Xin ve diğerleri,
2009; Eroğlu ve diğerleri, 2012). Fiziksel ve kimyasal liç işlemlerinin dezavantajları göz önüne
alındığında, CaCO3’ın giderilmesi için çevre dostu, pratik ve ekonomik yeni bir işleme ihtiyaç
vardır. Literatürde bakteri uygulamasıyla manyezitin biyoteknolojik zenginleştirilmesi
imkânını araştıran birçok çalışma mevcuttur (Yanmis ve diğerleri, 2011; Gulluce ve diğerleri,
2014; Yanmis ve diğerleri, 2015; Karaoglu ve diğerleri, 2016; Efe ve diğerleri, 2020). CaCO3
çözme yeteneğine sahip Enterococcus feacelis (EF) daha önceki çalışmamızda biyoteknolojik
manyezit zenginleştirme için kullanılmıştır (Efe ve diğerleri, 2020). Sonuç olarak, EF manyezit
bünyesinde bulunan CaCO3 miktarını % 2.94’ten % 0.49’a düşürmüştür. Bu çalışmada, EF
kullanılarak gerçekleştirilecek sürecin hangi optimum şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiği
klasik metot ile belirlenmiştir. Optimizasyon şartları (10-40°C); pH (5-9); partikül büyüklüğü
(200 mesh-5 mm); katı madde miktarı % 2-10; bakteri konsantrasyonu % 1-5 (~108 kob/mL)
aralığında test edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, optimum şartlar 30°C, pH 6.0, 2%
katı miktarı, ve 200 mesh partikül büyüklüğü olarak belirlenmiştir. Bakteri yoğunluğunun
manyezit zenginleştirme üzerine hiçbir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
YÖNTEM
Deney Numunelerinin Hazırlanması
Deney numuneleri, Aşkale-Erzurum maden ocaklarından temin edilmiştir. Cevher ana kütleyi
temsil edecek şekilde alınarak, tesiste diskli ve halkalı öğütücülerde öğütülerek, farklı
boyutlarda ayrılıp, çalışmaların yapılacağı Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü Bakteriyoloji
Laboratuvarına getirilmiştir. Çalışmalar sırasında gerçekleştirilen her deney üç tekrarlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Cevher ana kütleyi temsil edecek şekilde alınarak örneklerin kimyasal
içerikleri, ıslak yöntem ile belirlenmiştir (Bayrak ve diğerleri, 2006). Alınan veriler kontrol
olarak kullanılmıştır.
EF’nin CaCO3 ve MgCO3 Üzerine Çözücü Etkisinin Araştırılması
EF CaCO3’lı katı besiyerine (DYC besiyeri) ve MgCO3’lı katı besiyerine (DYM besiyeri) çizgi
ekimleri yapıldı ve oda sıcaklığında 1 hafta süreyle inkübasyona bırakıldı. Bir haftalık
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inkübasyon süresi sonunda yapılan çizgi ekim etrafında şeffaf zon oluşumu olup olmadığı
gözlendi (Eroglu ve diğerleri, 2012).
EF’nin Gelişebildiği Sıcaklık Aralıklarının ve Gelişebildiği Optimum Sıcaklığın
Belirlenmesi
Çalışmalarda kullanılan EF bakterisinin varlığını sürdürebildiği minimum ve maksimum
sıcaklıkların belirlenebilmesi için, NB besiyerine ekildi. 10°C, 20°C, 25 °C, 30°C, 40°C ve
50°C sıcaklıklarında yedi gün 120 rpm’de inkübe edilerek minimum ve optimum yaşama
sıcaklıkları belirlendi (Sneath ve diğerleri, 1986). Daha sonra optimum büyüme sıcaklıklarının
belirlenmesi amacıyla NB içinde yapılan gece kültürlerinden, OD600=0,1 olacak şekilde
yeniden NB’ye ekim yapıldı. Hazırlanan kültürler 120 rpm’de çalkalanarak 1 gün boyunca
büyütüldü. Hazırlanan bu kültürlerden 1 saat arayla örnekler alınarak spektrofotometrede
OD600’da absorbans değerleri ölçülerek bakterilerin optimum gelişebildikleri sıcaklıklar
ortaya çıkarıldı (Cappuccino, 2005).
EF’nin Gelişebildiği pH Aralığının ve Gelişebildiği Optimum pH’nın Belirlenmesi
EF bakterisin büyüyebildiği pH aralığının belirlenebilmesi için, bakteri değişik pH değerlerine
(4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10) sahip NB besiyerine inoküle edildi ve optimum
büyüme sıcaklığında 120 rpm’de 3 gün boyunca inkübe edildi. İnkübasyon süresi sonunda
üreme olup olmadığı spektrofotometrede OD600’de ölçümler yapılarak belirlendi. Böylece
bakterinin maksimum ve minimum gelişebildiği pH değerleri ortaya çıkarıldı. Daha sonra,
EF’nin optimum gelişme pH’sını belirlemek için bakterinin gelişebildiği pH değerine sahip NB
besiyerlerine OD600=0,1 olacak şekilde gece kültürlerinden aşılama yapıldı ve optimum
gelişme sıcaklığında, 120 rpm’de 1 gün boyunca inkübe edildi. Bakteri kültüründen 1 saat
arayla alınan örneklerin spektrofotometrede OD600’de ölçümü yapılarak, bakterinin optimum
gelişme pH’sı belirlendi (Cappuccino 2005).
Farklı Tane Boyutlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Farklı tane boyutlarının; CaCO3 miktarına olan etkisini araştırmak amacıyla, deneyde
kullanılan EF bakterisinden hazırlanan sıvı kültürden eşit miktarda 200 mesh’lik; 140 mesh’lik;
60 mesh’lik; 35 mesh’lik; 18 mesh’lik; 1 mm’lik; 2 mm’lik 3 mm’lik ve 5 mm’lik maden
örneklerinden içeren Yeast Dextrose Manyezit Broth (500 ml saf su içerisine 2,5 g yeast extract,
2,5 g dextrose, 6 g manyezit madeni olacak şekilde) besiyerine ekildi ve 21 gün boyunca 150
rpm hızda bakterinin optimum gelişme sıcaklığında bekletildi.
Farklı Katı Miktarlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
EF bakterisinden hazırlanan sıvı kültürden eşit miktarda, %2 gr; %3 gr; %5 gr; %7,5 gr; %10
gr; 1 mm’lik manyezit madeni içerecek şekilde hazırlanmış Yeast Dextrose Manyezit Broth
(500 ml saf su içerisine 2,5 g yeast extract, 2,5 g dextrose ve belirtilen miktarlarda manyezit
madeni olacak şekilde) besiyerine ekildi ve 21 gün (504 saat) boyunca 150 rpm hızda bakterinin
optimum gelişme sıcaklıklarında bekletildi.
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Farklı Sıcaklıkların Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
EF bakterisi 10, 20, 25, 30 ve 40°C derecelerde 1 mm tanecik büyüklüğündeki %5 gr maden
içerecek şekilde hazırlanmış Yeast Dextrose Manyezit Broth (500 ml saf su içerisine 2,5 g yeast
extract, 2,5 g dextrose ve %5 manyezit madeni olacak şekilde) besiyerine ekildi ve 21 gün (504
saat) boyunca 150 rpm hızda karıştırıldı.
Farklı pH’ların Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
EF bakterisi en etkili olduğu belirtilen sıcaklıkta, 1 mm tanecik büyüklüğündeki %5 gram
maden içerecek şekilde hazırlanmış Yeast Dextrose Manyezit Broth (500 ml saf su içerisine 2,5
g yeast extract, 2,5 g dextrose ve belirtilen miktarlarda manyezit madeni olacak şekilde)
besiyerine ekildi ve 21 gün (504 saat) boyunca 150 rpm hızda bekletildi.
Farklı Bakteri Miktarlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
EF bakterisi (~106 kob/ml) yoğunlukta hazırlanmış kültürden %1, %2, %3 ve %5 oranlarında
1 mm tanecik büyüklüğündeki %5 gram maden içerecek şekilde Yeast Dextrose Manyezit
Broth (500 ml saf su içerisine 2,5 g yeast extract, 2,5 g dextrose ve belirtilen miktarlarda
manyezit madeni olacak şekilde) besiyerine ekildi ve 21 gün (504 saat) boyunca 150 rpm hızda
çalkalandı.

BULGULAR
EF’nin CaCO3 ve MgCO3 Üzerine Çözücü Etkisinin Araştırılması

Şekil 1. EF bakterisinin CaCO3 üzerine etkisi
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EF’nin Gelişebildiği Sıcaklık Aralıklarının ve Gelişebildiği Optimum Sıcaklığın
Belirlenmesi
EF bakterisinin varlığını sürdürebildiği minimum ve maksimum sıcaklıklar OD600’de yapılan
ölçümler sonucunda 10°C ve 40°C olarak, optimum büyüme sıcaklığı 32°C olarak belirlendi.
EF’nin Gelişebildiği pH Aralığının ve Gelişebildiği Optimum pH’nın Belirlenmesi
EF bakterisinin varlığını sürdürebildiği minimum ve maksimum pH değerleri OD600’de
yapılan ölçümler sonucunda 4 ve 9, optimum pH 7 olarak belirlendi.
Farklı Tane Boyutlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Tablo 1. Farklı tane boyutlarının sıvıya geçen CaCO3 iyonu konsantrasyonuna etkisi
Sıvı
Kontrol CaO
CaO
EF

5mm 3mm 2mm 1mm 18Mesh 35Mesh 60Mesh 140Mesh 200Mesh
0,32 0,35 0,35 0,34
0,31
0,31
0,32
0,33
0,35
1,19 1,28 1,43 1,15
1,25
1,48
1,39
1,68
1,37

Tablo 2. Farklı tane boyutlarının katıdaki CaCO3 oranına etkisi
5mm 3mm 2mm 1mm 18Mesh 35Mesh 60Mesh 140Mesh 200Mesh
Katı
Kontrol CaCO3 2,45
CaCO3 1,58
EF

2,42

2,29

2,39

2,19

2,48

2,38

2,24

2,51

1,18

1,02

0,81

0,75

0,78

0,74

0,69

0,68

Farklı Katı Miktarlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Tablo 3. Farklı katı miktarlarının sıvıdaki CaCO3 konsantrasyonuna etkisi
Sıvı
Kontrol
EF(Sıvı)

2%
0,48
1,57

CaO
CaO

3%
0,52
1,61

5%
0,50
1,74

7,5%
0,54
1,85

10%
0,58
1,88

Tablo 4. Farklı katı miktarlarının katıdaki CaCO3 oranına etkisi
Katı
Kontrol
EF(Katı)

CaCO3
CaCO3

2%
2,53
1,13

3%
2,52
1,15

5%
2,58
1,35

7,5%
2,56
1,58

10%
2,54
1,64

Farklı Sıcaklıkların Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Tablo 5. Farklı sıcaklıkların sıvıdaki CaCO3 konsantrasyonuna etkisi
Sıvı
Kontrol

CaO

10º C
0,48

20º C
0,52
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0,50

30º C
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EF

CaO

3,28

5,31

6,16

6,85

4,13

Tablo 6. Farklı sıcaklıkların katıdaki CaCO3 konsantrasyonuna etkisi
Katı
Kontrol
EF

CaCO3
CaCO3

10º C

20º C

25º C

30º C

40º C

2,53
1,82

2,52
1,01

2,51
0,95

2,56
0,94

2,54
1,45

Farklı pH’ların Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Tablo 7. Farklı pH'ların sıvıdaki CaCO3 konsantrasyonuna etkisi
Sıvı
Kontrol
EF

CaO
CaO

pH 5
0,61
6,68

pH 6
0,58
7,65

pH 7
0,52
6,28

pH 8
0,43
3,87

pH 9
0,31
2,96

Tablo 8. Farklı pH'ların katıdaki CaCO3 konsantrasyonuna etkisi
Katı
Kontrol
EF

CaCO3
CaCO3

pH 5
2,38
0,95

pH 6
2,48
0,92

pH 7
2,51
1,05

pH 8
2,65
1,70

pH 9
2,70
1,87

Farklı Bakteri Miktarlarının Cevher Zenginleştirmeye Etkisi
Farklı bakteri yoğunluklarının maden zenginleştirmeye etkisini belirlemek için yoğunluğu
belirlenen (~106 kob/ml) bakteri kültüründen %1, %2, %3 ve %5 oranlarında aşılama
yapılmıştır, ancak 21 günlük süre sonunda başlangıçta aşılamada kullanılan bakteri miktarının
belirgin bir etkisi gözlenmemiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Optimizasyon çalışmalarında ilk olarak bakteriyel için optimum olarak hangi sıcaklık
aralığında gerçekleştiğini ve bakterilerin canlılıklarını hangi sıcaklık aralığında devam
ettirebildiklerini tespit etmek üzere 10- 40°C arasında 21 günlük bir deney düzeneği
kurulmuştur. Genellikle yüksek sıcaklıklarda liç işlemi gerçekleştirilirken sıcaklık yüksek
olması verimi arttıran bir durumdur. Ancak, diğer taraftan sıcaklığın yüksek olması çözünmesi
istenmeyen maddelerin çözünmesine ve ısıtma maliyetinin artmasına neden olacaktır. Daha
önceki literatürlerde HCl asit ile manyezit liçi için optimum sıcaklık 40-70°C arasında
gerçekleştirilen deneyler sonucu 70°C olarak bulunmuştur (Akçıl ve Tuncuk 2006; Çakır, 2007;
Anonymous 2013). Bu fazladan ısıtma maliyeti getirecek olan yüksek bir sıcaklıktır. Bizim
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çalışmamızda ise bakterinin canlılığını sürdürebildiği sıcaklık aralığı 10-40 °C gibi geniş bir
aralık olarak belirlenmiştir. Bakterinin optimum büyüme sıcaklığı ise 32 °C gibi oda sıcaklığına
yakın sayılabilecek bir sıcaklık olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, EF bakterisi en iyi
maden zenginleştirme sonucunu 30°C’de verirken, 20 ve 25 °C sıcaklıklarda ise gözlenen
sonuçlar ideale yakın bulunmuştur. 10°C ve 40°C’nin ise bakteri varlığının sürdürülmesine izin
verdiği, ancak zenginleştirme çalışmaları için kullanıma uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Bakterinin biyoteknolojik bir işlemde uygulanırken bu kadar geniş bir sıcaklık aralığında
canlılığını sürdürebilmesi ve optimum büyüme sıcaklığının da oda sıcaklığına yakın bir
sıcaklığın olması ortamı soğutmak veya ısıtmak için harcanacak enerji miktarını
düşüreceğinden, harcanacak maliyeti de azaltacaktır. Liç kinetiği incelenirken çalışılması
gereken önemli bir diğer parametre de ortam pH’sıdır. Ancak, manyezit madeninin pH her
düştüğünde parçalanan karbonatlı bileşikleri nedeniyle pH’yı yeniden yükseltme özelliği
vardır. Bu nedenle özellikle inorganik veya organik asit ilavesiyle manyezit liçi
gerçekleştirilirken ortama sürekli olarak asit ilavesi gerekmektedir. Bu durum, kullanılan asitler
tekrar tekrar kullanılamadığından ve hali hazırda fiyatları oldukça yüksek olduğundan çok
yüksek bir maliyet getirir (Demir ve Dönmez, 2008; Van der Voet ve diğerleri, 2009). Ayrıca,
uygulama sonucu oluşan atıkların çok düşük pH’ya sahip olması ve bu atıkların yeterince
zararsız hale getirilmeden doğaya salınması çevre sağlığı üzerinde kalıcı etkiler yapar. Düşük
pH’lı atık maddeleri, atıldıkları su ve toprak ekosisteminin pH’sını da değiştireceğinden
buralardaki doğal canlı florasını harap edecektir, belki de uzun vadede buralardaki tüm yaşamı
bitirecektir (Van der Voet ve diğerleri, 2009). Çalışmamızda kullanılan EF bakterisi ise zaten
toprağın kendi doğal florasından izole edilmiş bir bakteridir ve doğaya salındığı takdirde
herhangi bir çevresel hasara neden olmayacaktır. Bakterinin canlılığını sürdürebildiği pH
aralığı 4-9; optimum büyüme pH’sı 7 olarak belirlenmiştir. Bakterinin canlılığını sürdürebildiği
pH aralığı çok geniş sayılabilmektedir ve ortam şartlarına uyumunun oldukça yüksek olması,
bu bakteriyi biyoteknolojik uygulamalar için oldukça cazip kılmaktadır. Farklı pH’ların cevher
zenginleştirmeye etkisi pH 5, 6, 7, 8, 9 değerlerinde kurulan deney düzenekleriyle
araştırılmıştır. EF bakterisi için katı fazda CaCO3’ın oranının en çok düştüğü değerler sırasıyla
pH 5’te %0.95; pH 6’da %0.92; pH 7’de %1.05 değerleri olarak gözlenmiştir. pH 8 ve pH 9
CaCO3’ın çöktüğü pH’lar olduğundan manyezit madeninden CaCO3’ı uzaklaştırma işleminde
ters yönde etki yaptığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, bakteri salgıladığı metabolitlerle ortam
pH’sını düşürerek karbonatlı bileşikleri çözünmektedirler ve pH’yı yeniden nötüre yakın bir
pH’ya çekmektedirler. Bu nedenle, EF kullanılarak gerçekleştirilen biyoliç işleminde hiçbir
zaman doğal dengeyi tehdit edecek kadar asidik atıklar oluşmamaktadır. Diğer manyezit
liçlerindeki tespit edilen optimum pH değerleri incelendiğinde pH değerlerinin 2 ve 3 gibi
oldukça asidik değerler olduğu görülmektedir (Laçin ve diğerleri, 2005; Bakan ve diğerleri,
2006; Demir and Dönmez 2008). Bu noktada, çalışmamızda kullanılması gereken optimum pH
değerleri çevre sağlığı için çok uygundur. Hatta, ortamın pH’sı ile ilgili biyoliç işlemi başında
herhangi bir ayarlama yapılmasa bile kullanılan bakteri ürettiği karakteristik metabolitler
sayesinde ortamın pH’sını optimum biyoliç pH’sına ulaşacaktır. Bu durumun en güzel kanıtı,

Page 334

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

herhangi bir pH ayarlaması yapılmaksızın gerçekleştirilen 5 günlük ve 21 günlük biyoliç
uygulamalarından elde edilen sonuçlardır. Çalışmamızın bir diğer aşamasında, farklı tane
büyüklüklerinin maden zenginleştirmeye etkisini araştırmak amacıyla 200 mesh’lik; 140
mesh’lik; 60 mesh’lik; 35 mesh’lik; 18 mesh’lik; 1 mm’lik; 2 mm’lik; 3 mm’lik ve 5 mm’lik
maden örnekleri kullanılarak deney düzenekleri kurulmuştur. Kurulan deney düzeneklerinde
elden edilen deney sonuçlarına göre katı fazdaki maden örneklerinde 2 mm büyüklükteki
madende CaCO3 oranı %1,02 değeri ile elde edilmesi arzulanan sonuca oldukça fazla
yaklaşmıştır. Ayrıca, 200 mesh ile 1 mm arasındaki geniş ölçüler arasında maden CaCO3
açısından %0,68 ile %0,81 gibi ideal ölçüm değerlerine ulaşılmıştır. Üretim maliyetleri
düşünüldüğünde maliyeti düşürmek adına madenin istenen % oranını veren fakat en büyük tane
boyutuna sahip olan halinin kullanılması uygun olacağından 2 mm tane büyüklüğüne sahip
madenin kullanılması daha uygundur. Daha önce gerçekleştirilen manyezit liçi çalışmalarında
da tanecik boyutunun küçük olması liç verimini arttırmıştır. Bu noktada, bulduğumuz sonuçlar
diğer literatürlerce de desteklenmektedir (Laçin ve diğerleri, 2005; Bayrak ve diğerleri, 2006;
Demir ve Dönmez, 2008). Farklı katı miktarlarının cevher zenginleştirmeye etkisi %2-%10 gr
maden içeren deney düzenekleri ile gerçekleştirilen uygulamalarla belirlenmiştir. Sonuç olarak
EF bakterisi %5 oranında maden içeren besiyerinde katı fazda ortalama 1,32 CaCO3 oranıyla
madeni ideal değerlere oldukça yaklaşırken, %2 oranında maden içeren besiyerinde 1,13
değeriyle en iyi sonuca ulaştırmışlardır. Daha önce manyezit liçinin kinetiğini belirlemek
amacıyla yapılan çalışmalarda da varılan sonuç, liç ortamında bulunan katı madde miktarı ne
kadar düşükse liç veriminin o kadar yüksek olduğu yönündedir. Bu bağlamda, bulduğumuz
sonuçlar literatürlerce de desteklenmektedir (Laçin ve diğerleri, 2005; Bakan ve diğerleri,
2006). Ayrıca, kullanılan bakteri konsantrasyonunun manyezit zenginleştirme sürecine dikkate
değer bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bu çalışma, ileride gerçekleştirilecek farklı bilgisayar
programlarıyla yapılabilinecek optimizasyon çalışmaları için değerli ön bilgiler sağlamaktadır.
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NOVRUZ, WHICH HERALDS THE ARRIVAL OF SPRING,
HERALDS THE STRENGTH OF OUR BROTHERHOOD

Prof. Dr. Dilara KARIMOVA
Azerbaijan State Pedagogical University Sheki Branch,
Faculty of Philology, French teacher

SUMMARY

The article examines the historical roots of Novruz as a national holiday of Azerbaijan and
other Turkish peoples. There is information about the origin of Novruz holiday and the meaning
of this name. The form of holding traditions and different features and similarities with the
fraternal Turkish state during the Novruz holiday in our country have been studied. Information
was provided on the form in which other Turkish states celebrate this holiday. This article
praises the strength of the Azerbaijani-Turkish brotherhood. 27 years later, the joy of
celebrating this Novruz holiday in Karabakh was noted.
Keywords

The power of brotherhood; Novruz holiday; Novruz holiday traditions of Turkish peoples; The
symbol of Novruz.

Culture is a set of values that makes a nation a nation. The most important elements of culture
are a collection of customs and traditions that go back thousands of years. The Turks, one of
the oldest tribes on earth, have a rich tradition of history. Novruz holiday and its festivities are
one of the national holidays. The first written monuments state that Novruz holiday appeared
in 505 BC. According to scientists, the history of this holiday is very old. According to scientific
research, the history of Novruz goes back to ancient times - to the time of the prophet Zoroaster.
Scientists set the age of this holiday at a minimum of 3700 years and a maximum of 5000 years.
Novruz is celebrated on the day of the equinox (March 20, 21 or 22), when the astronomical
spring begins in the Northern Hemisphere. On September 30, 2009, Novruz was included in the
list of intangible cultural heritage by UNESCO, and on February 23, 2010 it was included in
the 64th list of the UN General Assembly March 21 was declared "International Novruz Day"
at the session. This holiday is still going on a number of people associated the arrival of spring
with the revival of nature, held celebrations on this occasion, and celebrated it as the beginning
of the new year. Since ancient times, Azerbaijan, Turkey, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and many eastern countries have been
celebrating the arrival of spring - the New Year.
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According to some ancient beliefs, the universe is made up of four elements - water, fire, earth
and wind (air). Every year, 4 Wednesdays are celebrated before Novruz, before the equinox.
Ashugs also said, "Ab, fire, khak, I was created from the body," in their autobiographies, that
is, man is connected to water, fire, earth and wind.
- Called the first water Wednesday. That is, towards spring, the icy parts of the rivers melt and
flow into the rivers. The soil is slowly getting wet. The girls bring cool, fresh water from
springs, spray around the house and wash their faces.
- The second is called Fire Wednesday. Because in the spring the sun slowly warms the soil,
preparing it for creation. Bonfires remain on Fire Wednesday. They light a candle in the name
of each family member. Conchas (baskets) are made.
- The third is windy Wednesday. that is, the wind blows the slightly awakened soil, the newly
blossomed flowers, and the budding trees.
- The fourth is Earth Wednesday. Mother Nature soaked the soil with water, heated it with the
sun, and prepared it for creation. Therefore, the first spring sowing was started on the
Wednesday of the earth. Old women used to soak wheat saying "Malt, save me, I will make
you green in a year"
Special sweets are baked on Novruz holiday. Wednesday and holiday conchas (baskets) are
decorated with these sweets. These are the sweets that must be cooked on the holiday, gogal,
shekerbura, badambura, pakhlava. Each baked dessert is like a celestial body. Gogal sings the
sun, the shekerbura moon, the pakhlava stars. On Novruz holiday, our people decorate the
holiday table with pleasure. There are seven dishes on the table that start with the letter "s",
including sumac, vinegar, milk, malt, greens and so on. should be. In addition, a mirror and a
candle are placed on the table, and a decorated egg is placed in front of the mirror. This also
has a symbolic meaning. The candle is a symbol of fire and light, and the mirror is a symbol of
clarity and transparency. Kosa and Kechel are attributes of Novruz. Kechel is a symbol of
winter, Kosa is a symbol of spring.
The following customs are performed on Novruz holiday:
- Put in the bag. Later, the bag was replaced with a hat. However, in Azerbaijan, throwing a hat,
which is a symbol of honor and zeal, at the door for a share is not unequivocally welcomed and
criticized. Therefore, they do not return the bag (hat) thrown at the door empty.
- Secretly listening to the door (Fortune telling). If a pleasant conversation is heard in a secret
house, it is a sign that the wish will come true.
- Jump from the bonfire. As I jumped out of the fire, the phrase was: " My weight and failure
to fire. "
- Look at the horoscope of the ring. The girls attach the ring to the hair and keep it on a glass
full of water. The number of times the ring hits the glass is a sign that the girl will get married
at that age.
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- To grow samani (malt.) This is a sign of the coming of spring and the awakening of plants.
- Fight eggs. As a result of the game, one of the parties fulfills the requirements of the other.
- To visit. In Novruz, they visit the houses of relatives and neighbors and give them a share of
Novruz.
- To visit the elderly. Elderly and sick people are visited, holidays are celebrated.
- Light a candle. On Novruz, they light as many candles as there are people in the family.
- Reconciliation of quarrels. No one should be left behind in Novruz. All quarrels must be
reconciled.
- Go yalli dance. It is a dance performed by the Azerbaijani people since ancient times. This
means the unity of people.
- Fight cock. Special fighting cocks are bred for this purpose.
- Play Novruz games. For example, anzali .
There are interesting traditions associated with fire. Land of Fire Azerbaijan has a rich tradition
of hearth, and this is a sign of purification and renewal. On the last Wednesday - the last
Wednesday of the Novruz holiday - everyone, young and old, must jump over the bonfire. It is
also important to remember to jump over a bonfire seven times, or over each of the seven
bonfires once. Those who jump over the fire should say these words: " My weight and failure
to fire. " Bonfire should never be extinguished with water. After the fire is extinguished, young
girls and boys collect the ashes of the fire and throw them away from home. This means that
all the failures of family members burning in the fire are removed with the ashes. Water
purification is related to the real signs of water. The tradition of water is connected with the
New Year in Azerbaijan. Jumping over a spring or a river in the New Year means you have
washed away last year's sins. Before that, people watered each other before going to bed on the
last night of last year. It is said that on the night of the last Wednesday of Novruz, rivers and
springs stop, and even trees bend to the ground. If someone drinks that water on the night of
the holiday, he will not get sick next year. The highest point of Novruz holiday is when the old
year is given to the new year. According to ancient traditions, rifles were fired in honor of
Novruz at that time. As early as the 19th century, N. Dubrovin wrote about it: "The arrival of
spring in Azerbaijan is announced by the opening of volleys in cities and villages." Adam
Oleari, who took part in the celebration of Novruz in Azerbaijan, wrote in 1637: "Astrologers,
who determined the moment of equinox by astronomical means and the sundial, announced that
the New Year had begun at that moment the sound of volleys came, and the sound of music
rose from the city towers and the castle walls. That's how the spring holiday started. "
According to tradition, on the first night of the holiday everyone should be at home. It is said
that if you are not at home on the first day of Novruz, you will not be seen at home for seven
years. According to ancient traditions, the outer doors are not closed. On the first night of
Novruz, candles are lit until morning: an extinguished hearth, an extinguished candle is a sign
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of failure. When celebrating Novruz, the villagers determine whether the next year will be dry
or rainy and whether it will be productive. According to tradition, the first day of Novruz is
spring, the second day is summer, the third day is autumn, and the fourth day is winter. If the
first day is windless and rainless, then the year will be successful for agriculture. If there is
wind, then the whole year will be like this. In the last three days, the rest of the season is
determined in this way.
Every nation celebrating Novruz has created its own seasonal and ceremonial songs in
accordance with its ethnic, local and national characteristics.
Music related to Novruz holiday in Azerbaijan :
Uzeyir Hajibeyov - "Spring song."
Mammad Guliyev (composer) - wrote in the opera "Deceived Stars" (1977) and the work
includes folk scenes associated with the holiday of Novruz.
Vasif Adigozalov - Four-part cantata "My Novruz" in the words of Rafig Zeka Khandan (1993).
Fikrat Amirov - "Laughing people" song.
Ramiz Mirishli - "Holiday evenings".
Oktay Zulfugarov - "Children's song collections".
Elnara Dadashova - "The first spring" to the words of Huseyn Javid, "Samani" to the words of
Abdulla Shaig (from the series of songs "Children's album"), "Spring east" to the words of
Samad Vurgun and "Novruz is coming to my country".
Rahila Hasanova - "Kos-kosa" ballet-pantomime.
Sardar Farajov - 5-part suite for string quartet (1984): yalli, sing a song in pairs, jokes, fortune
telling, dance.
Jalal Abbasov - cantata "Spring Ceremony" (1986), children's opera "Happy Spring" in Russian.
Azer Dadashov - aria "Spring prayer" for 2 sopranos and orchestra, "Spring bonfire" to the
words of Vahid Aziz and M.A. Sabir's words Children's songs "Come, come, spring days" .
Shafiqa Akhundova - the song "Welcome".
Afsar Javanshirov - "Welcome spring holiday".
Memmedbagir Bagirzade - "Shekerbura-Paxlava".
Aygun Kazimova - "Novruz is coming".
Medieval authors show that even after the spread of Islam in the East, the traditions of spring
and the agricultural calendar have a strong place in the holiday of Novruz. Abu Reyhan Biruni
spoke about various legends about Novruz holiday, the reasons for its origin, the traditions
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spread among the people on the occasion of this holiday, noted that Novruz holiday is a real
secular holiday associated with the awakening of nature and the beginning of agriculture.
Nizamul Mulk in his work "Siyasetname" spoke about Novruz holiday as a mass national
holiday held in connection with the arrival of spring. The arrival of Novruz is described and
sung in the classical East, as well as in the lyrical poems "Spring", which are widespread in
Azerbaijani poetry.
Films related to Novruz holiday in Azerbaijan:
Wreath of Novruz (film, 1989),
Spring Entertainment (film, 1989),
Novruz (film, 1995),
Novruz Holiday (film, 2006),
Bonfire (film, 1987) .

Spring holidays can be seen in different parts of the world, in different societies. Let's also look
at the way Novruz is celebrated in the brotherly country of Turkey.
Novruz, a common holiday of the Turksh peoples, celebrated with great enthusiasm by the
Turkish World, the revival of nature, the resurrection expresses. Persian 'Nov' means new, 'ruz'
means day "Novruz" means " new day " . Preparations for Novruz begin with cleaning. The
area around the houses is being cleaned, the carpets and rugs are being washed inside. New
clothes are bought for family members. Gifts are given to relatives. Sweets are prepared a few
days before the holiday. Firewood needed for the Novruz bonfire, etc. is prepared. This
tradition, which is an important part of the Novruz holiday, is continued in both the brotherly
country of Turkey and our country. to visit the graves of people who have died, to put sugar
and sweets on the graves, to pray, to cry, to clean the graves, and so on. Fire ceremonies are
held in all Novruz festivities in Turkey. The most common of these are jumping over a large
bonfire and praying, "My weight and failure to fire", "Your redness to me, my yellowness to
you." According to the belief, those who jump from the Novruz bonfire get rid of diseases and
do not get sick all year round. The main feature of Novruz holiday is that it is a holiday of love,
help and compassion. Before the holiday, money and clothes are given to help the poor and sick
people, and on the day of the holiday they are given a share of cooked holiday food.
Extensive information about the Novruz traditions of the Turks can be found in the history.
Some of these: AbulKasım Firdevsi - Şahname, Mahmut Kashgarlı - Divân-ı Lügat’i Türk,
Yusuf Has Hacib - Kutadgu Knowledge, Ömer Hayyam - Novruzname, Huja Ali Termizi Novruzname, Mevlana Lutfi - Rose and Novruz, Ebulgazi Bahadir Khan - Shecere-i Turk and
others.
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Novruz is widely celebrated in most countries of the world by the representatives of these
peoples. Such places include Los Angeles, Toronto and London. The city of Los Angeles has
strict decisions to build a hearth, no one is allowed to build a hearth on their property. However,
Azerbaijanis and Iranians living in Southern California who want to celebrate Novruz go to
California's beaches and stay where they are allowed to stay.
Novruz in Uzbekistan:
In Uzbekistan, Novruz is celebrated in special places. In Uzbekistan, "nishala" is prepared for
the Novruz table. Nishala is made of sugar - it's like white chocolate. The trumpeters invite
people to the festival. On the day of Novruz, the lovers tell the beautiful epics of the Uzbek
Turks, on the one hand, while playing folk games, on the other hand, the wrestlers wrestle.
Meals prepared in large pots were given to the guests. The festivities, which began on March
21, will last up to a week.
Novruz in Kyrgyzstan:
Kyrgyz Turks start the new year with Nowruz festivities. March 22 is the first day of the first
month of the new year called Başay. On Novruz, Kyrgyz people start cleaning the holiday seven
days in advance, and people wash themselves with water and wear the most beautiful holiday
clothes on Novruz. On the evening of Novruz, they light a bonfire. Everyone jumps out of the
bonfire, young and old. Jump over the fire; It expresses the idea of entering the new year cleanly
by purifying people's souls and intentions. It is made from lamb and pasta-like flour. Because
it is eaten by hand, this dish is called five-fingered.
Novruz in Turkmenistan:
In Turkmenistan, Novruz is popularly known as Oghuz. Novruz night is called Oghuz night,
Turkmen girls engaged in national games also sing songs on this night. A very wide table is
prepared for Novruz in Turkmenistan. For Novruz, Turkmen bread is prepared from Turkmen
petiri, ingots, greasy bread, sheksheke and Turkmen pilaf. The most special meal of Novruz is
Semeni. Several families come together to make semen by adding flour, water and sugar to
wheat in a large pot.
Novruz in Tajikistan:
In Tajikistan, Novruz begins on March 20 and lasts 3-4 days. Children pick spring flowers,
knock on doors - give flowers to the host, and the host gives them either candy, or eggs, or
money.
Novruz in Afghanistan:
There will be an egg fight. The Afghan table is usually not on the table. The table is spread on
the floor and it is called a tablecloth. There is a compote-like dish on the Afghan table. The
name of this dish is "seven fruits", is seven fruits. But it is made from dried fruits. Afghans do
not prepare it in any particular month of the year, but in Novruz. "Seven fruits" - made from
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dried apricots, raisins, walnuts, oysters and more. Eggs are fought in Afghanistan as well as in
Azerbaijan.
There is no denying the Turkish-Azerbaijani brotherhood between the Turkic states and our
commitment to each other. As well as the support, assistance, great determination and constant
presence of brotherly Turkey in the 44-day Second Patriotic War, which took place during the
years of war for the occupation of our lands occupied by the hated enemy. For our lands since
the 1990s thankfully, thanks to the President of the Republic of Azerbaijan, Supreme
Commander-in-Chief Ilham Aliyev and the Muzaffar Azerbaijani Army, our brave soldiers
were returned at the cost of their lives and blood. The fighting that began on September 27
lasted 44 days and our occupied lands were returned. Thus, November 8 went down in history
as Victory Day. I am pleased to express my gratitude to the President of the Republic of
Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, and to the President of the fraternal Republic of Turkey, Mr.
Recep Tayyip Erdogan, and to our Turkish brothers for their constant support during this period.
As our great leader Heydar Aliyev said: We are two nations and one state!
I believe that this Novruz holiday will be a celebration of the coming of spring in the strength
of our brotherhood. This Novruz will be another Novruz! We will celebrate this holiday with
great enthusiasm in the lands liberated from occupation in Karabakh, which we have been
waiting for years. Everyone will feel the power of our brotherhood. This Novruz holiday will
bring abundance, peace, joy, happiness and tranquility to our country. Happy Novruz!
Long live the brotherhood of Azerbaijan and Turkey! Karabakh is ours! Karabakh is
Azerbaijan! ...
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ÖZET
Dağlık Karabağ’ın 1992-1993 yıllarında Ermenistan tarafından işgal edilmesinin ve 30 yıla
yakın bir süre boyunca “donmuş çatışma bölgesi” olarak kalmasının etkileri yalnızca Kafkasya
jeopolitiğini değil, aynı zamanda uluslararası enerji politikalarını da etkilemiştir. Özellikle
enerji alanında Rusya Federasyonu’nun kaynaklarına bağımlığı her geçen gün artan Avrupa
ülkeleri ve İsrail’in Hazar Havzası’nın zengin hidrokarbon kaynaklarının arzına ihtiyaç
duymaktadır. Hazar havzası kaynaklarına erişim TANAP ve TAP gibi yatırımlarla hızla
artmakta olmasına rağmen, bölgeye yapılacak daha büyük yatırımların önündeki temel engel
çatışma sahasına yakın olan enerji altyapılarının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çekincelerdir.
Gerek İkinci Karabağ Savaşı’nda, gerekse de bu savaştan önce dönemsel gerginliklerdeki
silahlı çatışmalarda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sıklıkla boru hatlarının geçtiği Gazah,
Tovuz ve Kapanlı gibi alanlara saldırılarda bulunması tesadüf değildir. Enerji hatlarına
yapılacak saldırılar hakkında Ermeni yetkilerinin Iskandar, Scud-B ve Tochka sistemlerini
kullanmaktan çekinmeyeceklerine dair açıklamaları ile beraber 2012 yılında Karabağ’da
yaptıkları askeri tatbikatlarda da Azerbaycan’ın petrol ve gaz altyapına yapacakları saldırılara
yönelik senaryolar kullanılmıştır. COVID-19 döneminde azalan petrol ve gaz taleplerinin
pandemi sonrasında tekrar artacağı ve bununla beraber gerek Avrupa ülkelerinin, gerekse de
İsrail için düzenli bir arzın önemi, Rusya’nın Ukrayna ve zaman zaman diğer Avrupa ülkelerine
yaptığı kesintiler nedeniyle daha da güçlü şekilde artmaktadır.
Öte yandan, enerji üreticisi ve tedarikçisi ülkelerdeki ve çevrelerindeki siyasi istikrarsızlıklar
petrol ve gaz fiyatlarında da istikrarsızlığa, ani artışlara neden olmaktadır. Bu sebeple
Karabağ’da yaşanan istikrarsızlık ve Ermenistan’ın yarattığı siyasi kaos ortamı, global enerji
piyasalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ekim 2007 tarihinde Türkiye’nin terör örgütü
PKK ile mücadelesini Irak’a taşıyacağına dair açıklaması petrol fiyatlarının varil başına 87,40
dolardan ay sonunda 94,53 dolara sıçramasına neden olmuştur. Bu örnekte Türkiye bir petrol
ithalatçısı olmamasına rağmen ve Irak’ın 3 günde 85 milyon varil üretilen dünya pazarına
yalnızca günde 3 milyon varil petrol sağlamasına rağmen, enerji piyasasında büyük bir
dalgalanma meydana gelmiştir. Ermenistan’ın yeniden Karabağ’a yapacağı saldırının getireceği
dalgalanmalar Avrupa ve İsrail için rahatsızlık verici olduğundan, uluslararası alandaki
izolasyonu daha da artacaktır.
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Ermenistan’ın Karabağ üzerindeki talepleri yalnızca dünya enerji piyasasına değil, özellikle
İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra, kendi enerji güvenliğine de zarar vermektedir. Karabağ’daki
tüm hidroelektrik santrallerini kaybetmiş durumdayken ülkenin enerji talebinin büyük
çoğunluğunu Metzamor Nükleer Santrali tarafından karşılanmaya çalışması, pek çok kuruluş
tarafından raporlandığı üzere santralin hâlihazırda içinde bulunduğu tehlikeli durumu daha da
arttırmaktadır. Metzamor santralinin devre dışı kalması ise Ermenistan’ın 2015 yılında yaşadığı
elektrik krizinden daha sert bir enerji sıkıntısı yaşamasına sebep olacaktır.
Karabağ üstündeki taleplerin bir diğer etkisi de Ermenistan’ın Hazar havzasından başlayan
enerji koridorundan tamamen dışlanması ve bunun sonucunda bölgesel kalkınmadan
faydalanamayarak, İran ve Rusya’ya bağımlılığının artmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, Enerji Güvenliği, Kafkasya, Hazar
ABSTRACT
The effects of the occupation of Nagorno-Karabakh by Armenia in 1992-1993 and its staying
as a "frozen conflict zone" for nearly 30 years not only affected the geopolitics of the Caucasus,
but also international energy policies. Especially in the field of energy, European countries and
Israel’s dependence on the resources of the Russian Federation are increasing day by day and
are in need of the supply of rich hydrocarbon resources of Caspian Basin. Although access to
Caspian basin resources is rapidly increasing with investments such as TANAP and TAP, the
main obstacle to larger investments in the region is concerns about ensuring the security of
energy infrastructures close to the conflict zone.
It is not a coincidence that the Armenian armed forces frequently attacked areas such as Gazah,
Tovuz and Kapanlı, through which pipelines passed, during armed conflicts of Second
Karabakh War and periodic tensions before this war. Along with the statements of the Armenian
authorities that they would not hesitate to use the Iskandar, Scud-B and Tochka systems about
the attacks on the energy lines, the scenarios for the attacks on the oil and gas infrastructure of
Azerbaijan were used in the military exercises in Karabakh in 2012. The declining oil and gas
demands during the COVID-19 period will increase again after the pandemic, and the
importance of a regular supply for both European countries and Israel is increasing even more
strongly due to the interruptions made by Russia to Ukraine and other European countries from
time to time.
On the other hand, political instability in energy producer and supplier countries and their
surroundings causes instability and sudden increases in oil and gas prices. For this reason, the
instability in Karabakh and the political chaos environment created by Armenia affects the
global energy markets negatively. Turkey’s statement in October 2007 on carrying the war
against terrorist organization PKK into Iraqi soil led to a leap in oil prices from 87.40 USD to
94.53 by the end of the month. Although Turkey is not an oil importer and Iraq supplied only 3
million barrels of a day within the 85 million barrels produces worldwide, a huge surge in the
energy market occurred. Since the fluctuations to be brought by Armenia's attack on Karabakh
are disturbing for Europe and Israel, its isolation in the international arena will further increase.
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Armenia's demands on Karabakh not only harm the world energy market, but also its own
energy security, especially after the Second Karabakh War. While it has lost the control of all
hydroelectric power plants in Karabakh, the fact that the country tries to meet the majority of
energy demand by the Metsamor Nuclear Power Plant further increases the dangerous situation
of the power plant as reported by various organizations. The failure of the Metsamor power
plant will cause Armenia to experience a more severe energy shortage than the electricity crisis
it experienced in 2015.
Another effect of the demands on Karabakh is the complete exclusion of Armenia from the
energy corridor starting from the Caspian basin and as a result, it cannot benefit from regional
development while its dependence on Iran and Russia increases.
Keywords: Karabakh, Energy Security, Caucasus, Caspian
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GİRİŞ
Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki tarihsel geçiş bölgesi 1990’ların başından itibaren
süregelen silahlı çatışmaların çözüme ulaştırılamadığı bir bölgedir. Rusya ile Ortadoğu’yu
birbirine bağlayan bu dar alandaki üç farklı dondurulmuş ihtilaf, Orta Asya, Kafkaslar,
Ortadoğu ve Avrupa sahalarındaki enerji politikalarını doğrudan etkilemektedir. Dağlık
Karabağ, Abhazya ve Güney Osetya’daki ihtilaflar Türkiye ve Orta Asya arasındaki doğu-batı
koridorunda ve Rusya-İran arasındaki kuzey-güney koridorunda aksamalara neden olmakta,
petrol ve doğalgaz boru hatlarını en kısa ve ekonomik yollar yerine karmaşık, uzun ve yüksek
maliyetli yollardan geçirmekte, demiryolu ve taşımacılık hatlarının maliyetini ve mesafesini
arttırmaktadır.
Sanayi devriminin başlangıcından itibaren enerji kaynaklarını kimin sağladığı ve bu enerji
arzının güvenilir biçimde hedef marketlere ulaştırılmasını da içeren enerji jeopolitiği, küresel
refah ve güvenlik ekseninde önemli bir faktör olmuştur.1 Arz ve talep kaynaklarıyla yakından
ilgili olarak politik kriz dönemlerinde enerji, istikrarsızlığın getirdiği fiyat dalgalanmaları
nedeniyle öne çıkan bir konu haline gelmektedir. Bu bağlamda 27 Eylül – 10 Kasım 2020
tarihleri arasında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki İkinci Karabağ Savaşı’nın bölgesel ve
dolaylı olarak da küresel enerji jeopolitiğine önemli etkileri.
Sovyetler Birliği’nin henüz yıkılmamış olduğu 1988 yılından 1994 yılına kadar Karabağ’da
devam eden çatışmalar, ateşkes anlaşması neticesinde Dağlık Karabağ Otonom Bölgesi ile
beraber Azerbaycan’a ait 7 rayon’un (bölge’nin) fiilen işgal edilmesi ve bu işgal edilen
alanlarda “Artsakh” adı verilmiş, Ermenistan da dahil hiçbir BM üyesi tarafından tanınmayan
de facto bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve de facto
bir devletin Azerbaycan topraklarında ilan edilmesi, Doğu Karadeniz ve Hazar havzalarındaki
güvenliği dinamitlemiştir. Bölge ülkeleri ve içinde bulundukları ittifaklar kutuplaşmış,
silahlanma hız kazanmış, bununla beraber ihtilaflı bölgelerde organize suç ve yasadışı ticaretin
artışı ile sınır-aşan bir güvenlik vakumu ortaya çıkmıştır.2
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HATTI
Bölgedeki bu güvenlik vakumu Hazar Havzası’ndaki enerji kaynaklarıyla ilgilenen ülkeler için
öncelikli bir sorundur. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, aynı zamanda Bill Clinton
döneminde BP/Amoco’nun da danışmanı olan Zbigniew Brzezinski’nin ifadesiyle
“Azerbaycan, Hazar Havzası ve Orta Asya zenginliklerini içeren şişeye giriş sağlayan yaşamsal
önemdeki tıpa olarak tanımlanabilir”.3 Azerbaycan’ın bir “tıpa” olarak nitelendirilmesinin

1 Keogh, M. (2018). Energy and Regional Power in Advanced Developing States: A Turkish Case Study (Doctoral
dissertation, Aberystwyth University), p.9
2 German, T. (2012). The Nagorno-Karabakh Conflict between Azerbaijan and Armenia: Security Issues in the
Caucasus. Journal of Muslim Minority Affairs, 32(2), p.217
3 Brzezinski, Z. (1997). The grand chessboard (Vol. 1). New York: Basic Books, p.129
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sebebi Kazakistan, Türkmenistan ve (çifte karayla çevrili4) Özbekistan’ın enerji kaynaklarını
batı pazarlarına aktarabilmesi için Rusya ve İran dışındaki tek geçiş güzergahı olmasıdır. Rusya
ve İran’ın üzerinden geçebilecek alternatif güzergahlar ise enerji politikalarını kolaylaştırmak
yerine politik, ekonomik ve güvenlik alanları çerçevesinde koşulları daha karmaşık hale
getirecektir.5
Jeopolitik duruşa göre Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı Güney Kafkasya’yı Avrupa’ya
bağlayan ilk proje olmakla beraber Azerbaycan ve Gürcistan’ın Avrupa’yla olan
entegrasyonunu da göstermektedir. BTC hattının inşasından önce Azerbaycan’ın petrol üretimi
yetersiz ihracat kapasitesi nedeniyle sınırlıyken, hattın tamamlandığı tarih olan 2005 yılı ile
2006 yılı arasındaki BP’nin vermiş olduğu yıllık verilere göre %45’lik bir üretim artışı ile
ihracatta %60’lık bir sıçrama sağlamış, 2006-2007 yıllarında ise OPEC-dışı en yüksek arzı
sağlayan ülke konumuna ulaşmıştır.6 BTC hattı Azerbaycan’ın petrol ihracatının %80’inin
oluştururken ülke ekonomisi için de en önemli gelir kaynağıdır.7
BTC boru hattı daha geniş çaplı projelere de ilham vermiş ve Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye,
Yunanistan, Arnavutluk ile İtalya’yı içine alan Güney Gaz Koridoru’na temel oluşturmuştur.
45 milyar dolar bütçeli bu proje 2014-2020 yılları arasındaki en büyük enerji projesidir ve Hazar
Havzası’ndaki doğalgazı ilk defa doğrudan Avrupa pazarına aktarmaktadır.8 Avrupa Pazarı’nın
kısa vadede doğalgaz ihtiyacının %2’lik bir kısmını karşılayacak olması9, projenin stratejik
önemini azaltmamakta ve Rus doğalgazına olan bağımlılığın önüne geçmek için politik bir
tercih olduğu dikkate alınmalıdır.
AVRUPA BİRLİĞİ AÇISINDAN HAZAR HAVZASI
Avrupa Birliği’nin inşasındaki temel konu enerji politikalarıdır. Birliğin enerji jeopolitiği
çerçevesinde kristalize olması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu ekseninde meydana gelmiştir ve bu anlaşmalar ülkelerin düzenli olarak kömür temin
edebilmesini ve nükleer enerjideki koordinasyonu sağlamışlardır.10 AB’nin 2030 yılında

4 Double landlocked
5 Raptis, K. (1998). Nagorno Karabakh and the Eurasian Transport Corridor. Hellenic Foundation for Defense and
Foreign Policy (ELIAMEP), p.1
6 Tekin, A., & Williams, P. (2010). Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, Russia and
Turkey. Springer, p.130

7 Rystad Energy, (2020, Ekim 10) Fragile oil and Gas Interests at Stake for Azerbaijan, Russia and Turkey in
Nagorno-Karabakh,
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/fragile-oil-and-gasinterests-at-stake-for-azerbaijan-russia-and-turkey-in-nagorno-karabakh/

8 Tsereteli, M., (2020, Ekim 28), Escalation in Karabakh: Implications for the Southern Gas Corridor, Middle East
Institute, https://www.mei.edu/publications/escalation-karabakh-implications-southern-gas-corridor
9 Pirani, S. (2018). Let’s not exaggerate–Southern Gas Corridor prospects to 2030, p.3
10 Tekin, A., & Williams, P. (2010). Geo-politics of the Euro-Asia energy nexus: the European Union, Russia and
Turkey. Springer, p.13
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petrolün %94’ünü11, doğalgazın ise %89’unu12 ithal edeceği öngörüldüğünden doğalgaz ve
petrol arzını yapacak ülkeleri çeşitlendirebilmesi, AB’nin enerji güvenliği açısından en kritik
konulardandır. Tarihsel olarak üretici ülkelerde ortaya çıkan 1956 Süveyş Krizi, 1967 6 gün
savaşı, 1973-1974 Arap ülkelerinin petrol ambargosu, 1979 İran Devrimi sonrasındaki petrol
krizi gibi bölgesel/küresel istikrarsızlık oluşturan durumlarda Avrupa’nın bu tür krizlere karşı
savunmasız olduğu ve ekonomik stabilitesini korumak için enerji arzının kesintisiz şekilde
devam etmesi gerekliliğini göstermektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ise 2006 Ukrayna
Krizi sürecindeki Rus gazının aktarımındaki periyodik kesintiler, Avrupa Birliği açısından
konuyla ilgili ivedi şekilde alternatif projelerin hayata geçirilmesine yönelik iradenin
gösterilmesini sağlamıştır. Ukrayna, krizin çıktığı yılda Avrupa’ya giden Rus gazının %80’inin
geçtiği transit bir ülke konumunda olduğundan iki ülke arasındaki kriz sırasında kıtanın batı
ucundaki Fransa’da dahi boru hatlarından gelen gazda %30’luk bir düşüş kaydedilmiştir.13
Rusya’nın üretimde tepe (peak) seviyesine ulaşması, Suudi Arabistan’ın kısa vadede sınırlı ek
üretim kapasitesi bulunması, Venezuela, İran, Rusya, Nijerya ve Irak’ın da ticari sorunlar, yerel
istikrarsızlıklar veya ideolojik sebeplerden uzun vadede üretim kapasitelerini arttıracak
yatırımlar yapmamaları, Hazar Havzası’nın Avrupa ve İsrail için değerini arttırmaktadır14.
Bununla beraber Karabağ kaynaklı istikrarsızlık, Hazar Havzası’ndaki enerji kaynaklarını batı
pazarına aktaracak tüm projelerin güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir.
DE FACTO DEVLETLER VE RUSYA’NIN KAFKASYA ÜZERİNDEKİ BASKISI
BTC hattının geçtiği diğer bir ülke olan Gürcistan siyasi olarak Abhazya ve Güney Osetya’daki
de facto bağımsız iki ülkenin, askeri olarak bu iki ülkenin müttefiği Rusya’nın, etnik talepler
açısından ise Javakheti bölgesindeki Ermenilerin baskısı altındadır. Gürcistan’ın maruz kaldığı
bu stres fayları, Rusya’nın küresel jeopolitiği doğrudan etkileyecek biçimde enerji nakil hatları
üzerinde askeri bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatmaktadır.
Güney Kafkasya bölgesini dış müdahalelere karşı savunmasız bırakan ana unsur çözülemeyen
donmuş ihtilaflar ve bunun sonucunda ortaya çıkan de facto devletlerdir. Silahlı çatışmaların
ardından bağımsızlığını kazanan ve belirli bir toprak parçası üzerinde hakimiyet sağlayan de
facto devletler, çatışmasızlık dönemi uzadıkça bağımsızlıklarını perçinlemekte, siyasi
kurumlarını istikrarlı hale getirmekte ve belirli bir istikrara ulaşmaktadırlar.15 De facto devletler
kendi içleri siyasi kurumlarını oluşturduktan sonra zamanla bu kurumların temellerini
sağlamlaştırıp, sürdürülebilir ekonomiler inşa edip fiilen uluslararası tanınma yoluna
girdiklerinde, bağımsızlıklarının tanınmasını göz ardı edecek olası çözüm alternatiflerini
reddetme eğilimine girerler. İkinci Dağlık Karabağ savaşı, eski Sovyet coğrafyasında de facto
11 European Union. (2013). Roadmap–EU Russia Energy Cooperation until 2050, p.18
12 Yildirim, Z. (2012). US Foreign Policy Towards Azerbaijan: From'Alliance to'Strategic Partnership. Alternatives:
Turkish Journal of International Relations, 11(4), p.7
13 BBC News, (2006, January 4), Q&A: Ukraine Gas Row, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4569846.stm
14 Pascual, C., & Zambetakis, E. (2010). The geopolitics of energy. Energy Security: Economics, Politics, Strategies,
and Implications, p.14
15 Pokalova, E. (2015). Conflict resolution in frozen conflicts: Timing in Nagorno-Karabakh. Journal of Balkan and
Near Eastern Studies, 17(1), p.72
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bir devleti askeri güç ile yıkan ilk örnek olmuştur. 2008 yılında benzer bir şekilde Güney
Osetya’da devletleşmiş yapıyı askeri güç ile yıkmak isteyen Gürcistan, Rus güçlerinin
Osetlerin yanında savaşa girmesini ve Tiflis yakınlarına kadar gelmesini engelleyememiş,
harekatın amaçladığının tam tersi bir durum olarak Güney Osetya’nın mevcut bağımsızlığını
güçlendirmiş, Abhazya ile beraber Güney Osetya’nın da önce Rusya Federasyonu, ardından bir
dizi BM üyesi devlet tarafından tanınmasına sebep olmuştur. İkinci Karabağ Savaşı ise mevcut
“Artsakh” devletinin de facto bağımsızlığına son vermiştir ve yaklaşık 30 yıllık fiili duruma
son vermiştir.
TOVUZ ARALIĞI VE HATLARIN GÜVENLİĞİ
Hazar Havzası’nı batı pazarları ile birleştirmek isteyen ve bu konuda öncü rol oynamış
ABD’nin 2017 yılı Aralık ayında yayınlanan ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi’ndeki “ilkeli
realizm” anlayışı Rusya’yı da ABD’nin gücüne, etkisine ve çıkarlarına meydan okuyarak
Amerikan güvenlik ve refahını sarsmak isteyen bir ülke olarak betimlemektedir.16 Bölgedeki
diğer alternatif olan İran ile ABD’nin 1980’den beri diplomatik ilişkisi mevcut değildir ve
Azerbaycan hem Rusya, hem de İran’a sınırı olan tek ülke özelliğindedir ve her iki ülke de
ABD’nin kurmak isteği jeopolitik denklemde transit ülke olarak yer almamaktadır.
Buna ek olarak Rusya’nın enerji kaynaklarını politik bir baskı aracı olarak kullanması, İran’ın
ise İslam Devrimi sonrasında batı ülkeleri ile yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle bu iki ülkeyi
dahil etmeden Asya-Avrupa bağlantısını sağlamak isteyen diğer ülkeler için de alternatif
yalnızca Güney Kafkasya’dır. Ancak Güney Kafkasya üzerinden sağlanacak bağlantı,
Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenistan’a uyguladığı ambargo nedeniyle Gürcistan üzerinden
olmak zorundadır. Azerbaycan’ı Gürcistan’a ulaştıran bağlantıyı ise Tovuz bölgesindeki 40
kilometre genişliğinde, 60 kilometre uzunluğunda bir alan ile sağlanmaktadır. Bu hat zaman
zaman bölgedeki en büyük şehir olan Gence’den geçen bir hat olarak kabul edilerek “Gence
aralığı” olarak da nitelendirilmektedir. Bu 40 kilometrelik dar koridordan BTC boru hattı,
Baku-Supsa boru hattı, Güney Kafkasya Boru hattı, Avrupa ile Hazar Denizi bölgesini birbirine
bağlayan fiber optik kablolar, Atlantik kıyısındaki Fransa’nın Brest şehri ile Kırgız-Çin
sınırındaki Irkeshtam şehrini birbirine bağlayan E60 karayolu ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
geçmektedir. Bahsi geçen tüm bu hatlar Tovuz bölgesinden Gürcistan’a kadar olan kuzeybatı
istikametinde 60 kilometre boyunca birbirlerine yalnızca 1 – 1.5 kilometre yakınlıktadırlar.
Hattın aynı zamanda NATO ve ABD için askeri anlamı da büyüktür, Afganistan’daki
askerlerin lojistiği temel olarak bu hat üzerindeki kara ve havayolu ile sağlanmıştır.17
Askeri olarak BTC güzergahının önemli bir kısmı saldırı ve sabotaj riski altındadır, bu durum
bölgedeki askeri hareketliliğin arzın kesileceği korkusuyla fiyatlarda dalgalanmalara yol
açmaktadır. Örneğin Türkiye’nin Ekim 2007 tarihinde PKK ile mücadelesini Irak topraklarına
16 Trump, D. J. (2017). National security strategy of the United States of America. Executive Office of The
President Washington DC Washington United States.
17Coffey, L. & Nifti, E. (2018, Mayıs 20), Why the West Needs Azerbaijan?, Foreign Policy,
https://foreignpolicy.com/2018/05/28/why-the-west-needs-azerbaijan/
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taşıyacağını deklere etmesinin ardından petrol fiyatları, boru hatlarının zarar görebileceği
korkusunun da etkisiyle, varil başına 87.40 dolardan 94.53 dolara çıkmıştır.18 Sabotaj riski de
yaklaşık 1750 kilometre uzunluğunda olan bir hat için daima canlı bir tehdittir. Örneğin 2008
yılında PKK’nın BTC boru hattına yaptığı saldırısonucunda hat birkaç hafta kullanım dışı
kalmış ve büyük zarara neden olmuşken19, PKK’nın bu saldırıyı yaptığı 5 Ağustos tarihinde
Gürcistan-Rusya savaşı devam etmekteydi. Dikkate değecek bir şekilde, aynı günler içerisinde
Gürcistan da hatta yönelik Rusya’nın doğrudan saldırılarda bulunduğunu iddia etmişti.20 Bu
durum BTC boru hattının (İkinci Karabağ Savaşından önce) 15 kilometre yakındaki Karabağ
cephesinden, Rusya’nın Gürcistan’a doğrudan askeri müdahale olasılığından, hattın geçtiği
Gürcistan’daki etnik Ermenilerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Javakheti bölgesinden ve
aynı zamanda Türkiye’de PKK’nın saldırı potansiyelinden dolayı güvenlik konusundaki kritik
durumunu göstermektedir.
Azerbaycan’ın ihraç kalemlerinde petrol %94 ile birinci sıradayken ülke bütçesinin %73’ünü
karşılamaktadır21. Enerji kaynaklarının sağladığı sayesinde 2012 yılında Azerbaycan’ın askeri
harcamaları Ermenistan’ın tüm bütçesinden daha fazla olmuştur.22 Azerbaycan’ın ekonomik
olarak hızla gelişmesi ve silahlanmasına bağlı olarak Ermenistan’ın Temmuz 2020 tarihinde
Tovuz bölgesine yaptığı saldırı bir sürpriz değildir. Yalnızca boru hatları değil, Bakü’de
bulunan ham petrol kompleksi Sangaçal Terminali’nin de Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz
Shahbazov’un açıklamalarına göre Ermeni yetkililer tarafından saldırı tehdidine uğradığı
bilinmektedir.23 İkinci Karabağ Savaşı’ndan önce batılı analistler için olası bir savaşta Sangaçal
Terminali’ne yapılacak saldırı petrol ve doğalgaz arzı için “kabus senaryosu” olarak
nitelendirilmiş ve Ermenistan’ın batılı petrol işçileri, uzmanları ve yatırımcıları korkutarak
Azerbaycan’a yapılacak enerji sektöründeki yatırımların güvensizliğini kanıtlamak isteyeceği
öngörülmüştür.24 Ermenistan’ın boru hatları ve enerji nakil hatlarına yönelik tehditleri
1990’lardan beri devam eden bir siyasettir. Örneğin dönemin Ermenistan Başbakanı Robert
Koçaryan, BTC boru hattının inşası henüz başlamamışken, barış anlaşması olmadan önce
Azerbaycan petrolünün diğer pazarlara ulaştırılamayacağını belirterek inşası planlanan boru
hattını tehdit ederken25, ayrılıkçı Artsakh’ın Savunma Bakanı Levon Mnatsakanyan da olası bir
18 U.S. Energy Information Administration (2020, 11 Şubat), Petroleum & Other Liquids,
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/RCLC1D.htm
19
Cumhuriyet
Gazetesi,
(2014,
11
Aralık),
Boru
hattını
klavyeyle
patlattılar,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/boru-hattini-klavyeyle-patlattilar-161657
20 Mc Elroy, D. (2008, 10 Ağustos), “Georgia: Russia Targets Key Oil Pipeline with over 50 Missiles, The Telegraph,
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2534767/Georgia-Russia-targets-key-oilpipeline-with-over-50-missiles.html
21 Coyle, J. J. (2017). Russia's Border Wars and Frozen Conflicts. Springer, p.138
22 Danielyan, E., (2015, 10 Aralık), Azerbaijan Plans More Modest Defense Budget in 2016, RFE/RL Armenia
https://www.azatutyun.am/a/27453992.html
23 Coleman, N. & Elliott, S., (2020, 12 Kasım), Nagorno-Karabakh Peace Deal “Good News” for Energyt Security:
Azerbaijan, S&P Global, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/111220ending-of-nagorno-karabakh-clashes-good-news-for-energy-security-azerbaijan-minister
24 De Waal, T. (2009). The Karabakh trap: Dangers and dilemmas of the Nagorny Karabakh conflict. Conciliation
Resources.
25 Raptis, K. (1998). Nagorno Karabakh and the Eurasian Transport Corridor. Hellenic Foundation for Defense
and Foreign Policy (ELIAMEP), p.10
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savaşta ilk hedefin boru hatları olacağını açıklamış ve “Hatların Azerbaycan için ciddi bir gelir
kaynağı olduğunu, eğer durumun böyle olacağını tahmin etselerdi 20 yıl önceki ateşkes
anlaşmasını asla kabul etmemiş olacaklarını” ifade etmiştir.26 Yine ayrılıkçı Artsakh’ın üst
düzey bir askeri personeli olan ve daha sonra politikaya atılmış Samvel Babayan, Karabağ
Ermenilerinin savaşta “yıldırım hızıyla hareket ederek Azerbaycan’ın daha fazla bölgesini işgal
etmesi gerektiğini” açıklarken27 bir diğer Ermeni politikacı Arman Babajanyan Ermenistan
askeri güçlerinin Azerbaycan’daki “milyonlarca dolar değerindeki projelerini, altyapısını, gaz
ve petrol boru hatlarını vurması gerektiğini” ifade etmiştir.28
Tüm bu açıklamaları da göz önünde bulundurduğumuzda İkinci Karabağ Savaşı sırasında aktif
çatışma sahasına 50 kilometre uzaklıktaki Yevlakh bölgesinden geçen BTC hattına
Ermenistan’dan yapılan çoklu roketatar saldırıları neticesinde, bu roketlerin hattın 100 metre
yakınına kadar düşmesi29, saldırının amacının boru hattındaki arzın kesilmesini amaçladığı
düşünülebilir. Azerbaycan’daki en büyük yabancı yatırımcı kuruluş olan BP’nin Ermenistan’ın
çoklu roketatar ile yaptığı saldırıdan sonra “derin endişe” duyduğunu bildirmesi30
Kafkasya’daki donmuş ihtilaflar bir çözüme ulaşmadıkça yeni inşa edilecek hatların artan
politik riskler nedeniyle Avrupa Enerji Güvenliği’ni olumsuz etkileyecek ve potansiyel bir
çatışma sahasına milyalarca dolarlık yatırımların yapılmasını engelleyebilecek bir faktör
olacağını göstermektedir. Buradaki en büyük ironi, 30 yıla yakın bir süre Karabağ’ın de facto
olarak “Artsakh” adı altında varolmasının sebebi Azerbaycan’daki büyük enerji yatırımlarının
zarar görmemesi için sorunun diplomatik yollarla çözümüne yönelik batılı ülkelerin baskı
kurmasıydı.
ERMENİSTAN’IN İZOLASYONU
Ermenistan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nı kaybetmesinin sebeplerinden birisi de askeri olarak
Azerbaycan ile mücadele edemeyecek bir pozisyondayken, askeri olarak Rusya, politik olarak
ise Fransa’nın Azerbaycan’ı dengeleyici (ve dizginleyici) unsurlar olacağına dair hatalı
kanısıdır. Ermenistan’ın uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü işgal, de facto bir devlet
olan “Artsakh”ı kendisinin dahi tanımaması, tüm komşu ülkeler enerji zengini veya enerjiyi
aktaran transit ülkeler olarak bütçelerine önemli katkı sağlarken tüm bunlardan mahrum
kalmayı tercih etmesi, uluslararası gelişmeler ve projeler karşısında kendisini izolasyona
mahkum etmesine sebep olmuştur.

26 Coyle, J. J. (2017). Russia's Border Wars and Frozen Conflicts. Springer, p.240
27 De Waal, T. (2013). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. NYU press, p.279
28 Hajiyev, S., (2020, Ekim 28), How Nagorno-Karabakh Threatens the Caspian Pipeline, International Policy
Digest, https://intpolicydigest.org/how-nagorno-karabakh-threatens-the-caspian-pipeline/
29 News Front, (2020, Ekim 7), A Criminal case has been Initiated in Azerbaijan in Connection with the Shelling
of an Export Oil Pipeline, https://en.news-front.info/2020/10/07/a-criminal-case-has-been-initiated-inazerbaijan-in-connection-with-the-shelling-of-an-export-oil-pipeline/
30 Newman, N., (2020, 13 Ekim), TAP Pipeline Commissioning Unlikely to bve Disrupted by Nagorno-Karabakh
Conflict), Pipeline Technology Journal, https://www.pipeline-journal.net/news/tap-pipeline-commissioningunlikely-be-disrupted-nagorno-karabakh-conflict
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Sovyetler Birliği dönemindeyken Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki en varlıklı ülkelerden olan
Ermenistan’ın, Karabağ nedeniyle ekonomik gelişiminin durması 1989 yazındaki
Azerbaycan’ın uyguladığı demiryolu blokajın neticesinde demiryolu trafiğinin %85’inin
durmasıyla başlamıştır. Bu dönemle beraber öncelikli olarak ülkede petrol ve yiyecek sıkıntıları
ciddi boyutlara ulaşmıştır.31 1992 yılında ekonomisi %42 küçülmüş32, ülke sınırlarının %85’i
Türkiye ve Azerbaycan tarafından her türlü iletişime kapatılmıştır. 2008 yılındaki savaş
neticesinde Gürcistan sınırında olan aksaklıklar, Ermenistan ekonomisini sadece beş günde 70
milyon dolar zarara uğramış ve ülke çapında enerji sıkıntısı yaşanmasına sebep olmuştur.33
Ermenistan’ın kullanmakta olduğu doğalgazını tamamı Rus Gazprom’a bağlıdır34 ve Gürcistan
üzerinden yapılmak zorunda olan tedariğin kırılganlığı 2008 yılında açık biçimde görülmüştür.
Ermenistan’ın dünyaya açılan iki kapısından birisi olan Gürcistan’daki politik kırılganlık, 19911995 arasında yaşanan trajik ve halkın kolektif hafızasında travmatik biçimde yer edinmiş
elektrik sorunlarını35 tekrar yaşamamak için Metzamor Nükleer Santrali’nin çalıştırılmaya
devam etmesine neden olmaktadır. 1988 yılında güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan
Metzamor Santrali, 1995 yılında tekrar açılmak zorunda kalmıştır. AB ile yapılan anlaşmaya
rağmen 2004 yılında kapatılması gereken Metzamor halen faaldir36 ve ironik biçimde enerji
güvenliğini sağlamaya çalışan Ermenistan, kullanılması tehlikeli olan Metzamor santralini
çalıştırmaya devam ederek öncelikle kendi güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
Ermenistan sınırının açık olduğu bir senaryoda enerji hatlarının buradan geçmesi taşıma
masraflarını %33 oranında düşürecektir37. Bununla beraber Dünya Bankası’nın hesaplarına
göre Türkiye ve Azerbaycan sınırlarının açılması durumunda Ermenistan’ın ihracatı iki katına
çıkarak gayri safi yurtiçi hasılası %30 oranında aratacaktır.38 Ancak bugünkü izole durumuyla
Gallup araştırma şirketinin yaptığı çalışmada görüleceği üzere Ermenistan nüfusunun %40’ı
ülkedeki mevcut gelişmeler ve fırsatların sınırlı olmasından dolayı mutsuzdur ve imkan
bulduğunda yurtdışına gitmeyi istemektedir. Bu oran eski Sovyet ülkelerindeki en yüksek
orandır39 ve Ermenistan ile komşuları arasındaki anomalilerin dolayı bir sonucudur.
Diaspora Ermenilerinin göç ettikleri ülkelerdeki göç psikolojine ve etnik kimliklerini kristalize
eden 1915’deki olaylarla ilgili travmaya bağlı oluşturdukları regresyon nedeniyle ülke üzerinde
kurdukları baskı, Ermenistan’ı agresif ve irrasyonel politikalar yönünde zorlamaktadır. Bu
31 De Waal, T. (2013). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. NYU press, pp.86-87
32 Grigoryan, A. (2018). The Karabakh conflict and Armenia’s failed transition. Nationalities Papers, 46(5), p.850
33 Kambeck, M., & Ghazaryan, S. (Eds.). (2013). Europe's next avoidable war: Nagorno-Karabakh. Palgrave
Macmillan, p.118
34 IntelliNews, (2020, 29 Eylül), Are the caucasus Energy Assets in Danger from a war in Nagorno-Karbakh?,
https://www.intellinews.com/are-the-caucasus-energy-assets-in-danger-from-a-war-in-nagorno-karabakh192973/
35De Waal, T. (2013). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. NYU press, p.206
36 Brown, P., (2004, 2 Haziran), EU Halts Aid to Armenia over Quake-Zone Nuclear Plant, The Guardian,
https://www.theguardian.com/environment/2004/jun/02/energy.europeanunion
37 Beilock, R. (1999). What is Wrong with Armenia. Caucasian Regional Studies (CRS), 4.
38 Özkan, B. (2008). Who gains from the “no war no peace” situation? A critical analysis of the Nagorno-Karabakh
conflict. Geopolitics, 13(3), p.586
39 German, T. (2016). Regional Cooperation in the South Caucasus: Good Neighbours Or Distant Relatives?.
Routledge.
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durum, batılı bir diplomatın deyimiyle, ülkeyi Ermeni diasporasının “bir eğlence parkına”
dönüştürmektedir.40 Savunma bütçesinin toplam bütçenin %30’una denk geldiği, kara
ekonominin toplam GSMH’nin kabaca yarısını oluşturduğu bir durumda41 “Karabağ
sendromu”, Karabağ üzerinde Ermeni hakimiyeti varken dahi ülkedeki demokratik gelişimi ve
rasyonel politikaları engellemişken, Karabağ’ın kaybıyla çok daha keskin fikirlerin ortaya
çıkacağı öngörülebilir. Rasyonel ve sürdürülebilir bir uzlaşının gerektiğini belirten tüm Ermeni
kanaat liderleri ve politikacılar “ülkeyi Türklere satmakla” suçlanmaktadır. Örneğin 2005
yılındaki Parlamento konuşmasında Serzh Sarkisian (Ermeni işgali altındaki rayonlardan olan)
Ağdam’ın hiçbir zaman bir Ermeni anavatanı olmadığını belirttiğinde aldığı yoğun eleştiriler,
2008 yılında Türkiye ile doğrudan görüşmelerin başlatılması için Ermenistan Güvenlik
Konseyi’nin verdiği onaylardan sonra ülke içi krizin çıkması gibi örnekler çoğaltılabilir.
Ermenistan’ın birinci Cumhurbaşkanı olan Ter-Petrosyan’ın belirttiği üzere “Karabağ sorunu
çözümsüz kaldığı sürece Ermenilerin normalleşmesi ve diğer Avrupa ülkelerindeki gibi bir
hayat yaşaması mümkün değildir.”42 Karabağ sorunu Ermenistan dış politikasına da ipotek
koymaktadır ve hareket alanını daraltmaktadır. Azerbaycan’a karşı dengeleyici güç ve stratejik
partner olarak tercih ettiği Rusya, verdiği desteğe karşılık Ermenistan’ın bağımsız politik
tercihlerine izin vermemektedir. Ermenistan’ın farklı dış politika kanalları aradığı anda enerji
kartını kullanarak gaz fiyatlarını %50’ye varan oranlarda arttırmakta, “uygun” politikalara geri
döndüğünde (örneğin AB ile yapılacak ortaklık anlaşması yerine Avrasya Ekonomik Birliği’ne
2013 yılında girmeyi kabul ettiğinde) sağladığı gazın fiyatında hemen indirim yapmaktadır.43
Bu durum Ermenistan’ı Avrupa’dan uzaklaştırmakta ve daha ziyade bir “Avrasya”
entegrasyonu içerisine girmesine sebep olmaktadır. Askeri olarak da Ermenistan Rusya’ya
tamamen bağımlıdır. Gümrü’deki Rus üssünün kullanım süresi 2044 yılına kadar uzatılmıştır,
ordudaki envanteri tamamen Rusya’ya bağımlı ve entegredir. Buna rağmen Azerbaycan
Rusya’dan sofistike silah sistemlerini almak istediğinde, kullanım amacı açıkça bir Rus
müttefiğine karşı olmasına rağmen, bu silahları Azerbaycan’a satmakta sakınca görmemiştir.44
Ermenistan ise teknolojik olarak gelişmiş Rus silahlarını almak istediğinde bütçe kısıtlamaları
nedeniyle alamamakta, Rusya bunu uzun vadeli krediler ile tedarik etse dahi bu durum ülkeyi
daha da fazla ipotek altına sokmaktadır. Bu durum Ermenistan’ın Ruya ile olan ittifak
yapısındaki siyasi ve güvenlikle ilgili alanlarda aşınmaya sebep olmaktadır. Tüm bunlar
ışığında Moskova’daki bazı çevreler Ermenistan’ın bağımlı bir devletten (client state) bir vasal

40 De Waal, T. (2013). Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. NYU press, p.277
41 Kaldor, M. (2007). Oil and conflict: the case of Nagorno Karabakh. Oil wars, p.178
42 Walker, E. W. (1998). No peace, no war in the Caucasus: Secessionist conflicts in Chechnya, Abkhazia and
Nagorno-Karabakh. Strengthening Democratic Institutions Project, John F. Kennedy School of Government,
Harvard University, p.29
43 Nguyen, T., (2021, 14 Aralık), One on one? Geopolitical Payoffs in the Nagorno-Karabakh Conflict, Young
Initiative on Foreign Affairs and International Relations, https://ifair.eu/2021/02/14/one-on-one-geopoliticalpayoffs-in-the-nagorno-karabakh-conflict/
44 Shirinyan, A. (2016). The Evolving Dilemma of the Status Quo in Nagorno-Karabakh. Security and Human
Rights, 27(3-4), p.470
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devlete dönüştürülmesi, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki ana askeri karakolu haline gelmesi ve
böylece kendi stratejik özerkliğine dair umudunu yitirmesi gerektiğini açıkça savunmaktadır.45
Ermenistan’ın yapmış olduğu stratejik hatalarından birisi de, daha önce belirttiğimiz gibi uzun
süren bir de facto durumun tüm askeri, ekonomik ve politik göstergelerde daha zayıf konumda
olmasına rağmen, kalıcı olduğu şeklimde algılamasıdır. Bu algıya bağlı olarak Ermenistan
sadece Karabağ’da değil, işgal ettiği rayonlarda da enerji kaynaklarını kullanmış ve çeşitli
yatırımlarla bu kaynakların Ermenistan topraklarına aktarımını sağlamıştır. Örneğin
Ermenistan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı’nın açıklamalarına göre Ağdere alanındaki
madenlerden çıkan kömür Erivan hidroelektrik santraline aktarılmış46, işgal ettiği diğer
bölgelerdeki su kaynaklarının enerji üretimi amaçlı kullanımı için projeler yapılmıştır47. De
facto Artsakh hükümetinin Cumhurbaşkanı danışmanı David Babayan, Kelbecer bölgesini
İsrail’in Golan Tepelerine benzeterek Karabağ ve Ermenistan’ın temel su kaynaklarının çıkış
noktaları olduğu için stratejik öneminin altını çizmiş, işgal edilen rayonların geri verilmesinin
kabul edilemez olduğunu açıklamıştır.48 Karabağ gerçekten de enerji üretimi açısından önemli
bir bölgedir; Azerbaycan’daki su kaynaklarının %25’i Karabağ’dan çıkmaktadır ve su
kaynaklarından enerji üretilmesi mümkündür. Aynı zamanda güneş enerjisi, rüzgar enerjisi,
termal enerji üretimi açısından ciddi potansiyel taşıyan bölgede 8.5 milyon ton kömür rezervi
mevcuttur.49
SAVAŞIN ARDINDAN DÖNÜŞEN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ
Avrupa enerji pazarı, İkinci Karabağ Savaşı’nın sonuçları açısından kazançlı çıkmıştır. Bugüne
kadar olası bir savaşla ilgili petrol ve doğalgaz pazarlarındaki en büyük korku Azerbaycan’ın
gelecekteki savaşı kazanamayacağı, savaşın uzayacağı ve bunun da doğalgaz ve petrol akışını
kesintiye uğratacağıydı. Ancak savaşın sonunda Ermenistan üzerinde açıkça askeri bir baskı
kuran Azerbaycan, Ermenistan kuvvetlerinin Karabağ cephesinde olmayan Tovuz aralığı hariç
boru hatlarına yakın işgal ettiği tüm araziden çekilmesini sağlamıştır. Ermenistan, boru hatları
toprağın yaklaşık iki metre altında olmasına rağmen halen uzun menzilli ve yıkıcı etkisi
olabilecek envanterindeki SCUD ve Iskandar füzeleri ile petrolün “akıp – akmayacağına” etki
edebilme potansiyeline sahip olsa da, özellikle Silahlı İnsansız Hava Araçlarının(SİHA) harp
sahasında etkili bir kuvvet çarpanı olarak sahneye çıkmasıyla bu potansiyel en düşük seviyeye
inmiştir ve şu anda boru hatlarının güvenliğinde durum terse dönmüştür; savaş öncesinde BTC

45 Cutler, R.M., (2021, 5 Ocak), The Second Karabakh War and western Strategic Thinking, Wilson Center,
https://www.wilsoncenter.org/blog-post/second-karabakh-war-and-western-strategic-thinking
46 News.am Haber Ajansı, (2015, 6 Ağustos), Nagorno-Karabakh could Accomplish Full Energy Self-Sufficiency,
http://news.am/rus/news/280180.htm
47 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, Illegal Economic and Other Activities in the Occupied
Territories of Azerbaijan (2016)
48 Toal, G., & O'Loughlin, J. (2013). Land for peace in Nagorny Karabakh? Political geographies and public
attitudes inside a contested de facto state. Territory, Politics, Governance, 1(2), p.169
49Azerbaijan Energy Regulatory Agency (2020, 15 Aralık), Energy Potential of Nagorno-Karabagh and
Surrounding Regions, http://regulator.gov.az/en/news/127
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Ermeni topçusunun menzilindeyken şu anda Ermenistan’ın tüm doğalgaz hatları Azerbaycan’ın
topçu menzili içinde ve SİHA baskısı altındadır.
Avrupa Birliği’nin İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Hazar Havzası’ndan gelecek petrol ve
doğalgaza güvenli biçimde erişebilmesi bir avantaj olmakla beraber, siyasi olarak Güney
Kafkasya’daki sınırlı etkisinin daha da azalmasına sebep olmuştur. AB’nin bugüne kadar
sorunun çözümü için temel örgüt olarak gösterdiği OSCE Minsk Grubu50, Fransa’nın savaş
boyunca açık biçimde Ermenistan’ı desteklemesi ve “Azerbaycan’ın Karabağ’ı tekrar
fethetmesine izin vermeyeceğini” belirtmesi51, Minsk Grubu içindeki ağırlıklı rolünün
Azerbaycan ve Türkiye’nin yoğun protestosu nedeniyle siyasi olarak Almanya ve ekonomik
olarak da Güney Gaz Koridoru’ndan en çok gazı satın alacak52 İtalya’ya devredilmesi sürpriz
olmayacaktır. Fransa’nın elektrik enerjisinin %70’i nükleer santraller kaynaklıyken, İtalya’da
bu rakam %6-8 arasında, Almanya’da ise %11 civarındadır ve her iki ülke de Hazar Havzası’na
Fransa’dan çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu denklemde Fransa’nın en yüksek elektrik
ihracatçısı, İtalya’nın ise en yoğun ithalatçı olması,53 AB içerisindeki ülkelerin İkinci Karabağ
Savaşı’nda aldıkları pozisyonları daha anlamlı kılmaktadır. Avrupa Birliği’nin bölgedeki
çatışmayla ilgili en önemli yanılgısı Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yakınlaşmayı
sağlamak için STK’ların, genç aktivistlerin ve “kültürlerarası toplantıların” öneminin
gereğinden fazla işlenmesi ve tarihsel olarak köklü bir çatışma sahasında bu tür aktivitelerin
fayda ve çıktılarına olan hatalı inancıdır.
Savaşın İran üzerinde de etkisi büyük olmuştur. Pek çok Batılı bölge uzmanına göre İran
savaşın sonucunda ciddi bir stratejik kayba uğramıştır.54 İran, Karabağ sorununda sürekli olarak
arabuluculuk yapma isteğiyle hem Erivan hem de Bakü ile dostça ilişkiler kurmaya çalışmış
ancak bugün her iki ülke tarafından da niyetleri sorgulanan biçimde kendisini
yabancılaştırmıştır. Azerbaycan için İran sürekli olarak etnik, tarihi ve dilsel bağlarının
bulunduğu İran Türkleri üzerinde politik baskı kurmakta ve İslami rejimle yönetilmesine
rağmen Hristiyan Ermenistan’ı lojistik ve ekonomik olarak desteklemekteyken, Ermeniler için
ise İran (iç etnik baskılardan dolayı) Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini
belirtmek zorunda kalan bir yönetime sahip, güvenilmez bir ülkedir. İran’ın obsesif biçimde
yürüttüğü anti-Amerikan ve anti-İsrail politikaları, Ermenistan’a benzer biçimde, kendisini
uluslararası alandan soyutlamıştır.
50Caucasus Edition, (2010, 15 Ağustos), EU's Current and Possible Role in the Nagorno-Karbakh Conflict
Resolution Process, https://caucasusedition.net/eu-s-current-and-possible-role-in-nagorno-karabakh-conflictresolution-process/
51 BBC News, (2020, 30 Eylül), Armenia-Azerbaijan Conflict: Azerbaijan President Vows to Fight on,
https://www.bbc.com/news/world-europe-54356334
52 Tsereteli, M., (2020, Ekim 28), Escalation in Karabakh: Implications for the Southern Gas Corridor, Middle East
Institute, https://www.mei.edau/publications/escalation-karabakh-implications-southern-gas-corridor
53 Ross, K., (2019, 13 Aralık), Europe Study: France Biggest Electricity Exporter, Italy Largest Importer, Power
Engineering Magazine,
https://www.power-eng.com/om/europe-study-france-biggest-electricity-exporteritaly-largest-importer/
54 Hunter, S., (2020, 18 Kasım), Big Winners, Losers in Regional Nagorno-Karabakh Conflict, Responsible
Statecraft,
https://responsiblestatecraft.org/2020/11/18/big-winners-losers-in-regional-nagorno-karabakhconflict/
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Savaşın sonundaki en önemli anlaşma maddelerinden birisi olan Nahçıvan-Azerbaycan
koridorunun açılması İran’ı en çok ilgilendiren maddedir. İran gazetelerinin aktardığına göre
ülke, Azerbaycan’dan Nahçıvan’a giden doğalgazdan %15 komisyon almakta, İran güzergahını
transit olarak kullanan Türk kamyonlarından her birisi için 700-800 dolar geçiş masrafı
çıkartmaktadır. Diğer bir İran gazetesi olan Javan’a göre de Türkiye’nin İran ile Rusya’nın
jeopolitik çıkarlarını hedef alan Amerikan stratejisiyle uyumlu hareket ettiği ve bu koridoru
İran’ın asla kabul etmeyeceği irdelenmiştir.55 Bu koridora yapılabilecek yeni boru hatlarıyla
Gürcistan da transit ülke konumunu (yeni projeler için) kaybedeceği için gazın maliyetini daha
da düşecek, Türkmen gazının projelere katılmasını kolaylaştırabilecektir. İran ve Türkiye
arasındaki gaz anlaşması 2026 yılında bittiğinde bu durumun Türkiye’nin elinin de pazarlık
açısından güçlendireceği muhakkaktır.
İran’ın resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı’nda da yeni anlaşmanın İran’a yönelik
getirdiği riskleri incelenmiştir. İran’da sürekli olarak gündemde tutulan pan-Türkizm tehlikesi,
Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki geçişin bu koridorla sağlanacağı, Türkiye ve Azerbaycan
ittifakının kendilerine yönelerek etnik çatışmaların tetikleneceği korkusunu taşımaktadır.
İran’daki nüfusunun kabaca 20-25 milyonun oluşturan Türk halklarının Azerbaycan ve
Türkiye’nin gerek yumuşak gücü, gerekse de son savaşta görüldüğü üzere askeri gücünün etkisi
altında kalarak etnik aidiyetlerinin kemikleştiği ve etnik taleplerde daha cüretkar olacaklarına
dair şüpheler yoğundur.
İran’ın aksine İsrail için ise savaşın neticesi son derece olumludur. Azerbaycan BTC hattı ile
İsrail’in petrol talebinin çoğunluğunu karşılarken56, İsrail’in silah ihracında Azerbaycan %17
ile ikinci sıradadır.57 Azerbaycan ile olan stratejik düzeydeki ilişkileriyle İsrail, İran’ın kuzey
sınırında bir tutunma noktasına sahip olmuştur ve İran’ı yeni bir cephede baskılama imkanına
kavuşmuştur. Teknolojik açıdan ileri silahların satışının yanında, kuvvetle muhtemel olarak
istihbarat ve lojistik desteği de sağlayan İsrail bunların yanında dolaylı olarak ABD
Kongresi’nde Azerbaycan’ı desteklemekte ve Hudson Enstitüsü,58 Demokrasileri Savunma
Vakfı gibi düşünce kuruluşlarla da lobi faaliyetleri yapmaktadır.
Savaşın Rusya için olan etkileri ise çok daha karmaşıktır. Rusya’nın Ermenistan’a yönelik kara
ve havayolu bağlantısı Gürcistan üzerinden sağlanabilmektedir. Gürcistan ile olan Abhazya ve
Güney Osetya sorunu Rusya’nın Gürcistan yolunu kullanmasına engelken, Karabağ sorunu da
Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a erişimi bloke etmektedir. Son savaşta da görüldüğü üzere,
55 Taştekin, F. (2020, 4 Aralık), Rusya’nın Eline Bakan Stratejik Hayaller, Al-Monitor, https://www.almonitor.com/tr/contents/articles/originals/2020/12/turkey-russia-iran-conflicting-interests-nagornokarabakh.html
56 Israel’s Government Services and Information Website, (2018, 4 Temmuz), Israel Fuel Sector,
https://www.gov.il/en/departments/guides/fuel_market
57 Anhronheim, A., (2020, 11 Mart), Israel’s Arms Exports over Past Four Years at Highest Ever), The Jerusalem
Post, https://www.jpost.com/israel-news/israels-arms-exports-over-past-four-years-at-highest-ever-620561
58 Mamedov, E., (2020, 31 Ekim), How U.S. Hawks’ Fixation on Iran Endagers Middle East Christians, Eurasianet,
https://eurasianet.org/perspectives-how-us-hawks-fixation-on-iran-endangers-middle-east-christians
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Ermenistan’a dolaylı yoldan destek vermek gerektiği takdirde bunu ivedi biçimde yapması
mümkün olamamaktadır. Rusya’dan Ermenistan’a gidecek olan askeri/insani yardım
malzemeleri için en kısa kuş uçuşu mesafesi 2000 kilometre olan Kazakistan-Türkmenistanİran yolunu kullanmak zorundadır. Abhazya, Güney Osetya, Kırım veya Doğu Ukrayna’daki
kriz anlarındaki Rusya bu bölgelere hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmişken, Karabağ ile
doğrudan bir ulaşımının olmayışı, Azerbaycan ile olan ticari ilişkileri ve Paşinyan hükümetinin
Rusya’dan daha bağımsız bir hareket alanına yönelik politikaları Rusya’nın savaşa doğrudan
müdahalesini geciktirmiştir.
Rusya bu koşullar nedeniyle aceleci davranmayarak Hankendi’nin düşmesinden hemen önce
savaşa müdahale etmiş, hazırladığı ateşkes anlaşmasını ülkelere dayatmış ve anlaşma
maddelerini muğlak tutarak kısa ve orta vadede kendi politikaları için esnek bir zemin
oluşturmuştur. Anlaşmanın hemen ardından 24 saat içinde önemli sayıda ağır silahlı birliklerini
“barış gücü” altında alana aktarması Rusya’nın Karabağ’da güçlü bir pozisyon almasını
sağlamıştır. Ağır silahlı Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’a konuşlanması, barış görüşmeleri
ve kalıcı bir çözüm için Rusya’nın OSCE Minsk Grubu’ndan daha ağırlıklı bir konuma
gelmesini sağlamıştır. Karabağ’daki Ermeni nüfusun, her ne kadar Ermenistan hükümeti
çoğuna Ermenistan pasaportunu sağlasa da, “pasaportlaştırma” politikası ile Rus vatandaşı
yaparak sahada etkisini toplumsal açıdan da arttırması mümkündür. Gümrü’deki 102. Rus
üssünde ve Erivan yakınlarındaki hava üssündeki Rus askerlerin, anlaşma maddesince Laçin’de
kurulan 5 kilometre genişliğindeki koridorla Karabağ’a ulaşması mümkündür ve Rusya, olası
bir krizde bu üslerden Karabağ’a her türlü askeri sevkiyatı yapabilecek kapasiteye erişmiştir.
Laçin koridoruna benzer biçimde Nahçıvan-Azerbaycan koridorunun da Rus Federal Güvenlik
Servisi (FSB) tarafından kontrol edilecek olması, bu hattaki her türlü transit taşımacılık ve
enerji nakil hatlarıyla ilgili projelerde Rus askeri gücünün baskısını hissettirecektir.
Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya’nın ardından Karabağ’da da askeri varlığa sahip olan
Rusya, böylece Kafkasya’daki tüm ülkelerin de jure sınırları içerisinde güçlerini
konuşlandırmıştır. Anlaşma koşullarındaki beş yıllık (tarafların anlaşmasıyla beş yıl daha
uzatılabilecek) gelecekte Rusya Federasyonu, Ermenistan ve Azerbaycan’ın daha etkin bir
kontrolüne zemin hazırlamış ve bölgenin enerjide transit bir bölgeye dönüşürken bu dönüşümün
Rusya’nın stratejik hedeflerini engellememesi için bir koz elde etmiştir.59
Savaş sürecinde Gürcistan da İran’a benzer bir biçimde resmi olarak tarafsız bir imaj sergilemek
için Ulusal Güvenlik Konseyi’nin yaptığı açıklamada kara ve havayollarını askeri malzeme
taşıyan araçlara kapattığını belirtmiştir.60 Bununla beraber açık kaynaktan toplanan verilerde
59 Strategic Council on Foreign Relations of Islamic Republic of Iran,(2021, 7 Şubat), Effects of Second Karabakh
War on Energy Equations in the Caucasus https://www.scfr.ir/en/politics/130587/effects-of-second-karabakhwar-on-energy-equations-in-the-caucasus/
60 Interpress News Georgia (2020, 3 Ekim), საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო აზერბაიჯანსა და
სომხეთს შორის სამხედრო დაპირისპირებასთან და შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებას
ავრცელებს,
https://www.interpressnews.ge/ka/article/621643-sakartvelos-erovnuli-usaprtxoebis-sabchoazerbaijansa-da-somxets-shoris-samxedro-dapirispirebastan-da-shekmnil-vitarebastan-dakavshirebitgancxadebas-avrcelebs
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile diğer resmi kargo uçaklarının sürekli olarak Gürcistan hava
sahasını İsrail ve Türkiye rotasını takip ederken kullandığı görülmüştür61. Bu durum
Ermenistan’ın Gürcistan tarafından deklere edilen tarafsızlık pozisyonu hakkında ciddi
şüphelere yol açmış62, etnik Ermenilerin yaşadığı Gürcistan’ın Javakheti bölgesindeki
Ermenilerin protestolarıyla beraber Ermenistan halkının da tepkisini çekmiştir.63 Gürcistan
Strateji ve Gelişim Merkezi’nin başkanı Giorgi Goguadze’nin de belirttiği üzere Gürcistan’da
etnik Ermeni ve Azerbaycan Türklerinin yaşadıkları bölgelerde gerginlik çıkması, her iki halkın
da doğal olarak etnik bağlara sahip olduğu ülkelerin pozisyonunu savunacaklarından dolayı
beklenebilir bir gelişme olmuştur.64
Gürcistan’ın “tarihi Ermenistan” söylemiyle Gürcü topraklarını içine alan haritalarla çeşitli
platformlarda karşılaşması ve Javakheti bölgesinde yıllardır yaşanan sorunlar, her ne kadar
tarafsız görünse de BTC hattının planlandığı tarihten itibaren olduğu gibi Türkiye ve
Azerbaycanla ortak bir pozisyon almasını sağlamıştır. Olası bir Nahçıvan-Azerbaycan
bağlantısı gelecekte planlanacak hatların Gürcistan’dan geçişini engelleyecek olsa da, bu
koridorla ilgili anlaşma maddesinin halen belirsizliğini koruması ve FSB gözetiminde
olacağının belirtilmesi, kısa dönemde Gürcistan’ın transit ülke pozisyonunda bir değişikliğe yol
açmayacaktır.
Savaşın bir diğer kazananı Türkiye olmuştur. Daha önce Suriye ve Irak topraklarındaki
operasyonlarda yenilikçi bir yaklaşım ile kullandığı SİHA’ların gösterdiği başarı Karabağ
Savaşı’nda da tekrarlanmıştır. Türkiye boru hatlarının güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra,
Azerbaycan’daki olumlu imajını daha da pekiştirerek 1918’deki Osmanlı İmparatorluğu
birliklerinin Bakü’ye girişinden yaklaşık 100 yıl sonra “zafer gösterilerinde” aktif olarak yer
almış, buna ek olarak Türk-Rus ortak gözlem merkezinde bulunarak Azerbaycan topraklarına
konuşlanmıştır. Türkiye için şüphesiz en büyük kazanım daha önce de belirttiğimiz NahçıvanAzerbaycan koridoru olsa da, bu koridorun detayları belli olmadığı sürece herhangi bir proje
planlaması mümkün olmayacaktır.
SONUÇ
Hazar Havzası’ndan Avrupa (ve İsrail) pazarına yönelik doğalgaz ve petrol akışıyla ilgili olarak
Karabağ sorununun çözümü kadar Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın tutumları ve
Avrupa Pazarına sağlayacakları doğalgaz ve petrol ile ilgili politikaları da önemlidir.

61 PanArmenian Network News, (2020, 24 Ekim), Ադրբեջանի ՊՆ-ին պատկանող 1 և 2 քաղաքացիական բեռնատար
ինքնաթիռ է անցել Վրաստանի տարածքով
, https://www.panarmenian.net/arm/news/287005/
62 Israyelyan, M. & Ardashelia, M., (2020, 13 Kasım), Georgia Weighs Consequences of Karabakh Truce, Institute
for War & Peace Reporting, ttps://iwpr.net/global-voices/georgia-weighs-consequences-karabakh-truce
63 Marabyan, K., (2020, 15 Ekim), Georgia: Armenians Rally of Historic Homeland, Institute for War & Peace
Reporting, https://iwpr.net/global-voices/georgia-armenians-rally-historic-homeland
64 Israyelyan, M. & Ardashelia, M., (2020, 13 Kasım), Georgia Weighs Consequences of Karabakh Truce, Institute
for War & Peace Reporting, ttps://iwpr.net/global-voices/georgia-weighs-consequences-karabakh-truce
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Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan’ın toplamından daha fazla gaz ihraç etmektedir65 ancak
Avrupa pazarına bunları ulaştırmakta teknik ve politik çekinceleri bulunmaktadır. Benzer
şekilde Türkmenistan ve Kazakistan da daha sorunsuz olan Asya-Pasifik pazarlarına
yönelmekte ve enerji politikalarında Rusya’yı ürkütmek istememektedir. Yeni boru hatlarının
inşası da mevcut Orta Asya – Çin hattının yeterli görülen kapasitesi nedeniyle öncelikli değildir.
Orta Asya ülkelerinin enerji kaynaklarının mevcut BTC ve Güney Gaz Koridoru’na eklenmesi,
Avrupa için önemli bir kazanım olacak ve enerji ihracındaki çeşitliliği arttırarak enerji
güvenliğine katkıda bulunacaktır.
İkinci Karabağ Savaşı, donmuş ihtilafların çözümünde 1990’lardaki Locke temelli yumuşak
güce dayanan unsurlar yerine Hobbes modelinin ve realizm temelli askeri gücün daha etkili
olduğunu 2008 Rusya-Gürcistan savaşının ardından bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan’ın
beklenenden çok daha kısa sürede kazandığı askeri zafer, Kafkasya ve onu çevreleyen
ülkelerdeki güç dengesi ile enerji politikalarını radikal biçimde değiştirmiştir. Türkiye, son
yıllarda yürüttüğü silahlı güce dayalı aktif dış politikasını Kafkasya’da da başarılı biçimde
kullanmış, Azerbaycan ise ülkeye yönelik büyük çaplı yabancı yatırımların önündeki en büyük
engel olan Karabağ ve çevresinin işgalini sonlandırarak ortadan kaldırmıştır. Ermenistan’ın
uzun bir süre ekonomik yetersizlikler nedeniyle askeri olarak, Rusya’ya olan bağımlılık
sebebiyle de siyasi olarak Azerbaycan’a baskı kurması mümkün değildir. Karabağ Savaşı
Azerbaycan’ın mevcut boru hatlarının güvenliğini sağlaması, yabancı yatırımcılar için daha da
cazip hale gelmesi, işgal altındaki topraklarını tekrar kazanarak ülke için stabiliteyi sağlaması
büyük avantajlar sağlasa da, anlaşma maddelerinin yaklaşık üzerinden beş ay geçmesine
rağmen halen net bir açıklığa sahip olmaması, Rusya’nın bölgenin geleceği üzerine ipotek
koymasına sebep olmuştur. Unutulmaması gereken nokta şudur ki, İkinci Karabağ Savaşı’ndan
önce BTC hattına 15 kilometre mesafede olan Ermenistan askerlerinin Karabağ’daki
mevzilerinde şu anda Rus askerleri bulunmaktadır.
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ÖZET
Örgütler, değişen çevre şartlarında varlıklarını sürdürüp, hayatta kalmak isterler. Rekabetçi
örgütlerin sahip olduğu stratejiler, iş görenlerinin de davranışlarını yönlendirmektedir. Örgütsel
adaletin var olduğu örgütlerde iş görenler kendilerini hem güvende hissederler hem de huzurlu
olurlar. Bu olumlu düşünceler katılımcılığı arttırarak, iş görenlerin yenilikçi fikirlerini kazanca
dönüştürmelerini sağlar. Yenilikçi davranış sergileyen iş görenler, hataları tolere edebilen ve
riski fırsata dönüştürüp, proaktif düşünebilen bireylerdir. Bu bağlamda örgütsel adalet, yaratıcı
ve gelecekteki riskleri tespit edip, fırsata dönüştüren kişiler için hem motivasyon kaynağı
olmakta hem de güven ortamı yaratmaktadır. Kişiler, örgütler tarafından yapılan faaliyetlere ve
kararlara tepki verirler. Kişinin bu faaliyetleri adil yahut haksız olarak algılaması, sonraki tutum
ve davranışlarını etkileyebilir. Çünkü adalet, genellikle örgütlerin merkezi ilgi odağı
konumundadır. Örgüt içerisinde işgörenler kendilerine adil davranılmasını beklemektedirler.
Bu beklentileri karşılanmadığı zaman olumsuz tepkiler verebilmektedirler. Yaşanan hızlı
değişim ve gelişmeler, eğitim sektörünün dinamiklerini etkilemektedir. Endüstri 4.0’a insan
kaynağı oluşturan ve küresel pazarda rekabeti sağlayabilecek bireylerin özelliklerini tartışan
eğitim sektörünün yeniliklere duyarsız kalması mümkün olmamaktadır. Yenilikçi davranışa
sahip öğrenciler, fikir yaratabilecek ve okulun ilerlemesine katkıda bulunabilecek yaratıcı
bireyler olarak görülmektedir. Yenilikçi iş davranışı sergileyen öğrenciler, öğrenme sürecindeki
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yaratıcılıklarını yenilikçi fikirler ile ifade ederek, yeni stratejiler kullanıp, farklı ihtiyaçları
yanıtlayabilirler. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yenilikçi davranışları ile
örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evrenini bir devlet
üniversitesinde öğrenim görmekte olan 15.721 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem
grubunu aynı üniversitede öğrenim gören 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak anket formu tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans analizi,
güvenilirlik analizi, normallik testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan
korelasyon analizinin neticesine göre öğrencilerin örgütsel adalet algıları ile yenilikçi
davranışları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Regresyon
analizinin neticesine göre öğrencilerin örgütsel adalet algılarının yenilikçi davranışı etkilediği
görülmektedir. Araştırmanın sonucunda ise araştırmanın bulguları tartışılmış, eğitim sektörü ve
araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Yenilikçi Davranış, Öğrenci

ABSTRACT
Organizations want to survive and survive in changing environmental conditions. The strategies
that competitive organizations have also guide the behavior of their employees. In organizations
where organizational justice exists, those who work feel safe and peaceful. These positive
thoughts increase participation, allowing employees to turn their innovative ideas into profit.
Employees who exhibit innovative behavior are individuals who can tolerate mistakes and turn
risk into an opportunity and think proactively. In this context, organizational justice is both a
motivator and an environment of trust for people who identify creative and future risks and turn
them into opportunities. People react to activities and decisions made by organizations. A
person's perception of these activities as fair or unfair can affect their subsequent attitude and
behavior. Because justice is often the central focus of attention of organizations. Those who
work within the organization expect to be treated fairly. They can react negatively when these
expectations are not met. Rapid changes and developments affect the dynamics of the education
sector. It is impossible for the education sector, which creates human resources in Industry 4.0
and discusses the characteristics of individuals who can compete in the global market, to remain
insensitive to innovation. Students with innovative behavior are seen as creative individuals
who can create ideas and contribute to the progress of the school. Students who demonstrate
innovative business behavior can express their creativity in the learning process with innovative
ideas, use new strategies and respond to different needs. The aim of this research is to determine
the relationship between the innovative behavior of university students and their perception of
organizational justice. The study included 15,721 students studying at a public university.The
sample group of the study consists of 393 students studying at a public university. Survey form
technique was used as a data collection tool in the research. Frequency analysis, reliability
analysis, normality test, correlation analysis and regression analysis were performed in the
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analysis of the data. According to the results of the correlation analysis, it was determined that
there was a positive and significant relationship between students ' perceptions of organizational
justice and their innovative behavior. According to the results of regression analysis, students '
perceptions of organizational justice appear to influence innovative behavior. As a result of the
research, the findings of the research were discussed and suggestions were made for the
education sector and researchers.
Keywords: Organizational Justice, Innovative Behaviour, Student
GİRİŞ
Günümüzde yenilik hayatın her aşamasında yer almaktadır. Kurumlar dinamik ve rekabet
yoğun çevrede varlıklarını sürdürebilmek ve performanslarını artırabilmek için yenilikçi olmak
mecburiyetindedirler. Yeniliğin kurumlar için önemli bir rekabet aracı haline gelmesi, birçok
kurumun yeniliği benimsemesinin ve uygulamaya başlamasının önünü açmıştır. Yeniliğin
yaygınlaşması planlı ve kontrollü bir süreç içinde yönetilmesini ve böylece başarısını artırarak
devamlılığın sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Yenilikçi davranış ise yeniliğin farklı
aşamalarında (fikir üretme, koalisyon kurma, uygulama gibi) kendini gösterir. Yenilikleri
başlatmak için çalışanlar fırsatları araştırmak, performans farklılıklarını tespit etmek veya
problemlere çözüm üretmek gibi davranışlarda bulunarak fikir üretebilirler. Uygulama
aşamasında ise çalışanlar, uygulamaya yönelik davranışlar sergileyebilir veya diğerlerini fikrin
değerli olduğuna ikna edebilir. Çalışanlar bir fikrin geliştirilmesi, denenmesi ve
ticarileştirilmesi için de büyük emek harcayabilirler. Bu bakımdan, yenilikçi davranış,
çalışanların yenilik aşamalarına katkıda bulunabilecekleri tüm davranışları tahminleyen çok
boyutlu, kapsamlı bir yapı olarak tanımlanmaktadır (De Jong ve Den Hartog, 2007).
Örgütsel adalet, örgüt içerisindeki ödül ve ceza olarak tanımlanabilecek sonuçların çalışanlara
nasıl dağıtılacağına ilişkin kural ve sosyal normlar olarak açıklanmaktadır (Folger ve
Greenberg, 1985). Örgütteki çalışanlar en az kararların sonuçları kadar, bu kararların alınma
süreçleri ve kararların uygulanma şekillerinin de önemli olduğu bilincindedirler (Schappe,
1998). Katz (1964) bir örgütün rekabet avantajı sağlayabilmesi ve devamlılığı için yenilikçi ve
adaletli bir örgüt ortamının gerektiğini belirtmiştir. Örgütsel adalet üç boyutta incelenmektedir.
Bu boyutlar; dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim adaleti şeklindedir.
Dağıtım adaleti kazanımların adil dağıtılması ve bireylerin elde edilen bu kazanımları adil
olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etmektedir (Altınkurt ve Yılmaz, 2010). Dağıtım
adaleti bireyin elde ettiği neticeleri adil görüp görmemesidir. Birey elde ettiği sonuçları kendi
normal ve etik değerlerine göre bir değerlendirmeye tabi tutar (Yıldırım, 2007). Bu
değerlendirmede bir referans noktası belirler ve elde ettiği sonuçları belirlediği bu referans ile
karşılaştırır. Herkesin referansı birbirinden farklı olabileceğinden dolayı dağıtım adaleti öznel
yapıdadır.
Folger ve Greenberg (1985) işlem adaletini örgütlerde kuramlaştıran ilk araştırmaları
gerçekleştirmişlerdir. Greenberg (1986) işlem adaletinin dağıtım adaleti ile yakın ilişkili ancak
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farklı bir kavram olduğunu ifade etmiştir. Brockner ve Wiesenfeld (1996), işlem adaletini
mevcut karar süreçlerinin adil olarak ilerlemesi olarak belirtmiştir. İşlem adaleti çalışanların
yönetime karşı tepkilerinin bir sonucudur (Witt vd., 2001). İşlem adaleti tarafsızlık, pozisyon,
statü ve güven kapsamında ele alınmaktadır. İşlem adaleti düşük olan çalışanlar; hırsızlık, işten
ayrılma, intikam gibi yolları seçebilirler, örgüte bağlılıkları azalır, performansları düşer,
yardımlaşma da azalır (Örücü vd., 2020; Yeniçeri vd., 2020). İşlem adaleti yüksek olan
çalışanlar da daha özgüvenli ve itibarlı hissederler.
Etkileşim adaleti ise örgütsel süreçler uygulanırken çalışanların muhatap olduğu davranışların
niteliği şeklinde tanımlanmıştır (Ercan, 2019). Doğruluk, gerçekleştirme, saygı ve uygunluk
olmak üzere dört bileşeni vardır (Fortin, 2008). Etkileşim adaleti çalışan ve yönetici arasındaki
ilişkiye ait oldukça fazla bilgi vermektedir. Çalışan yöneticisinin davranışlarını adil buluyorsa
etkileşim adaletinin etkileşim adaletinin yüksek olması beklenmektedir (Taşçıoğlu, 2010). Bies
(1986) yaptığı araştırmada işe alım süreçlerinde adayların sonuç olumlu ya da olumsuz ne
olursa olsun, süreç içerisinde kişilerin kendileri olan iletişim tarzları, açık olmaları, dürüstlük
ve incelik gibi hususları çok önemsediklerini belirtmektedir. Bies ve Shapiro (1987)
çalışanların süreçte bilgilendirilmelerinin, bu bilgilendirmenin doğru ve saygılı bir şekilde
yapılmasının, önemli olduğunu belirtmektedir (İplik, 2009).
Örgütsel adalet ile yenilikçi davranış değişkenleri arasındaki literatür taraması incelendiğinde
aşağıdaki çalışmalara rastlanmıştır:
Çelik tarafından yapılan çalışma, Antalya’da bulunan konaklama işletmelerindeki 260 kişi ile
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örgütsel adalet, yenilikçi davranış ilişkisi incelenmiştir. Yapılan
analizlerin neticesine göre örgütsel adaletin yenilikçi davranışı etkilediği belirlenmiştir (Çelik,
2012).
Ercan tarafından hazırlanan çalışmada İstanbul’daki sanayi ve hizmet sektörü firmalarının 525
çalışanı ile bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yenilikçi davranış ve örgütsel
adalet ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda yenilikçi
davranış ile örgütsel adalet arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür (Ercan, 2019).
Akram vd. tarafından yapılan çalışma Çin’de bulunan bir telekomünikasyon firmasının 345
çalışanına örgütsel adalet ve yenilikçi davranış ilişkisini tespit amacıyla yapılmıştır. Yapılan
analizlerin neticesine göre örgütsel adalet ile yenilikçi davranış arasında anlamlı ilişkilerin
olduğu belirlenmiştir (Akram vd., 2020).
Dolayısıyla bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin örgütsel adalet algıları ile yenilikçi
davranış eğilimleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, kavramsal bir yazın taraması yapmak,
bu kavrama ilişkin tanımlamaları gerçekleştirmektir.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerin örgütsel adalet algıları ile yenilikçi davranış
eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde
öğrenim gören 15.721 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise aynı üniversitede
öğrenim gören 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler anket yoluyla elde edilmiştir.
Araştırmanın hipotezleri sosyal değişim kuramına göre geliştirilmiştir:
H1: Üniversite öğrencilerinin örgütsel adalet algıları ile yenilikçi davranış eğilimleri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Üniversite öğrencilerin örgütsel adalet algıları yenilikçi davranış eğilimlerini etkiler.
Araştırmada örgütsel adalet algısı ölçeği olarak, Nieoff ve Moorman (1993) tarafından
geliştirilen ve Yıldırım (2017) tarafından Türkçe’ye çevrilen “İş Doyumu ve Örgütsel Adalet
Algısı” çalışmasından yararlanılmıştır. yenilikçi davranış eğilimi ölçmede Çimen ve Yücel
(2017) tarafından geliştirilen “Yenilikçi Davranış Ölçeği (YDÖ): Türk Kültürüne Uyarlama
Çalışması”ndan yararlanılmştır. Ölçekler 5’li Likert skalasına göre derecelendirilmiştir
(1=Kesinlikle katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 3=Fikrim yok; 4=Katılıyorum; 5= Kesinlikle
katılıyorum). Verilerin analizinde frekans, normallik, güvenilirlik, koralasyon ve regresyon
analizlerinden yararlanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma kapsamında, örneklem olarak ele alınan 393 öğrencinin demografik özellikleri Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

Ailenizin Aylık Geliri

Kadın
Erkek
17-20
21-24
25-28
29 ve üzeri
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
0-2.500 TL
2.501 TL- 5.000 TL
5.001 TL - 7.000 TL
7.001 TL – 10.000 TL
10.001 TL ve üzeri

Frekans

Yüzde (%)

267
126
246
100
20
27
173
186
26
8
97
197
59
24
16

67.9
32,1
62.6
25.4
5.1
6.9
44.0
47.3
6.6
2.00
24.7
50.1
15.0
6.1
4.1

Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların çoğunluğunun 267 kişi ile kız öğrenci olduğu, 246
öğrencinin (%62,6) 17-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. Katılımcıların eğitim durumları
açısından incelendiğinde 173 öğrenci (%44) ön lisans, 186 öğrencinin (%47,3) lisans
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seviyesinde eğitim görmekte olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ailelerinin aylık
gelirlerinin de genellikle 2.501 TL- 5.000 TL ile 197 öğrenci (%50,1) olduğu tespit edilmiştir.
Güvenilirlik Analizi Değerleri
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Değerleri
Cronbach’ s Alfa

Örneklem Sayısı

,952

393

,858

393

Örgütsel
Adalet
Yenilikçi Davranış

Araştırmada örgütsel adalet algısı ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri ,952 olarak tespit
edilmiştir. Yenilikçi davranış eğilimleri ölçeğinin Cronbach’s Alfa değeri ,858 olarak tespit
edilmiştir. Araştırmanın güvenilirlik analizi sonuçları yüksektir.
Normallik Testi Değerleri
Tablo 3. Basıklık ve Çarpıklık Değerleri
Basıklık
(Kurtosis)

Çarpıklık (Skewness)

Örgütsel Adalet

-,079

-,504

Yenilikçi Davranış

1,103

-,608

Tablo 3’te görüldüğü üzere üç ölçek için basıklık ve çarpıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasındadır.
Bu sonuçlar verilerin normal dağıldığını göstermekte olup, daha sonraki aşamalarda korelasyon
ve regresyon analizlerinin uygulanabileceğini ifade etmektedir.
Korelasyon Analizi Değerleri
Tablo 4. Korelasyon Analizi Değerleri
Değişkenler
Örgütsel Adalet Algısı

Yenilikçi Davranış Eğilimleri

1

2

1
,000
,340**

1

,000

N:393, p*<0.05, p**<0.01

Yapılan korelasyon analizinin neticesine göre örgütsel adalet algısı ile yenilikçi davranış
eğilimleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r(393): 0,340,
p<0.05). Elde edilen bu sonuca göre; ‘’H1: Üniversite öğrencilerinin örgütsel adalet algıları ile
yenilikçi davranış eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.’’ hipotezi kabul olmuştur.
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Regresyon Analizi Değerleri
Tablo 5. Regresyon Analizi Değerleri
R

R²

Düzeltilmiş R²

F

,340
,116
,113
51.176
Bağımlı Değişken: Yenilikçi Davranış Eğilimleri Bağımsız Değişken: Örgütsel adalet algısı

Β

Sig.

,340

,000

Tablo 5’teki regresyon analizinin sonucuna göre bağımsız değişken örgütsel adalet algısının
bağımlı değişken yenilikçi davranış eğilimlerini etkilediği görülmektedir. R2 değeri
incelendiğinde bağımlı değişken yenilikçi davranış eğilimlerindeki %11’lik değişimin örgütsel
adalet algısına bağlı olduğu görülmektedir. Düzeltilmiş R2 değeri ise bağımlı değişken yenilikçi
davranış eğilimlerindeki %11’lik değişimin bağımsız değişken örgütsel adalet algısı tarafından
açıklandığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre; ‘’H2: Üniversite öğrencilerin örgütsel
adalet algıları yenilikçi davranış eğilimlerini etkiler.’’ hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 6. Hipotez Red/Kabul Tablosu
H1: Üniversite öğrencilerinin örgütsel adalet algıları ile yenilikçi davranış eğilimleri arasında anlamlı
bir ilişki vardır.

KABUL

H2: Üniversite öğrencilerin örgütsel adalet algıları yenilikçi davranış eğilimlerini etkiler.

KABUL

SONUÇ
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen korelasyon analizinin sonucuna göre öğrencilerin
örgütsel adalet algıları ile yenilikçi davranış eğilimleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
görülmüştür. Bu sonuca göre ‘’ H1: Üniversite öğrencilerinin örgütsel adalet algıları ile
yenilikçi davranış eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.’’ hipotezi kabul edilmiştir.
Regresyon analizinin sonucuna göre örgütsel adalet algısının yenilikçi davranış eğilimlerini
etkilediği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre ‘’ H2: Üniversite öğrencilerin örgütsel adalet algıları
yenilikçi davranış eğilimlerini etkiler.’’ hipotezi kabul edilmiştir. Bu netice Bu netice Suliman
tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir (Suliman, 2013).
Üniversite öğrencilerinin yenilikçi davranış gösterebilmeleri örgütün yapı ve işleyişinde
gelişim kültürü, etik iklim ve dağıtım adaleti gibi öğrencilerin algı, tutum ve davranışları
üzerinde belirleyici etkiye sahip değişkenlerin uygun bir şekilde yer alması ile mümkündür.
Adalet algısı öğrencilerin davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür. Öğrenciler,
yöneticilerin kendilerine karşı adil olduklarını algıladıklarında, iş birliği yapma ve alınan
kararları desteklemeleri kolaylaşmaktadır. Yöneticilerinin örgütsel adalet algısı yüksek olan
öğrenciler, okullarına aidiyetlerinin, bağlılıklarının, örgütsel vatandaşlık davranışlarının ve iş
tatminlerinin yüksek olmasının bir sonucu olarak, inisiyatif almaları ve gönüllü çalışmaları söz
konusu olabilmektedir (Basım ve Şeşen, 2009; Örücü ve Hasırcı, 2020).
Günümüzde üniversiteler arası rekabet için kritik bir faktör olan öğrencilerin yüksek düzeyde
yenilikçi davranışa sahip olmalarının örgütsel adalet gibi değişkenlerin de etkilemesiyle
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olabileceğinin ortaya konulabileceği görülmüştür. Bu kapsamda yöneticilere gelişim kültürü ve
etik iklim oluşturmaları durumunda yenilikçi davranışın artacağı aynı zamanda örgütsel adalet
gibi değişkenlerin öğrencilerin yenilikçi davranışa daha fazla odaklanmalarını sağlayabileceği
önerisinde bulunulabilir.
Bu çalışmada, bir devlet üniversitesinin öğrencilerine yönelik bulgular elde edildiğinden,
gelecekte yapılacak olan çalışmalarda diğer devlet üniversitelerinin veya özel üniversitelerin de
araştırmaya dâhil edilmesi gelecek araştırmalar için önem arz etmektedir.
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ÖZET
Son yıllarda gelişmekte olan bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanına hızlı bir
şekilde girmesiyle birçok alanda yeni bilgilere duyulan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. İnsanlar
dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan her türlü gelişmeden ve yenilikten anında bilgi sahibi
olma imkânına sahip olabilmektedir. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir bilgi
en kısa sürede diğer insanlarla paylaşılmakta ve bu durum yeni bilgilerin üretilmesine olanak
tanımaktadır. Bilgi üretiminin ve paylaşımının bu denli çabuk gerçekleşmesine bağlı olarak
öğrenci ve çalışanların, bulundukları ortamdan ayrılmadan uzmanlık alanlarında ya da ilgili
oldukları konularda ihtiyaç duydukları bilgiye en kısa zamanda ulaşma imkânına sahip olmakla
beraber çoğunlukla internet ortamında bulunan bilginin doğruluğunu test etmek durumuyla
karşı karşıya gelmektedirler. Bu sebeple gerek interneti gerekse internet ortamında var olan
bilgileri bilinçli kullanmak için kişilerin eğitilmeye ihtiyaçları vardır. Her şeye rağmen internet,
öğrenmeyi zaman ve mekândan bağımsız hale getirdiği için, vazgeçilmez bir öğrenme aracı
olarak görülmektedir. İnternetle birlikte uzaktan eğitim daha fazla önem kazanmış ve giderek
daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Uzaktan eğitim, çalışanların ve öğrencilerin farklı bir
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alana yönelmesine, yeni bir sertifika sahibi olmasına veya kabiliyetlerini zenginleştirmesine
olanak sağlayan bir eğitim şeklidir. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin web tabanlı
uzaktan eğitim faaliyetlerinin demografik değişkenlere göre değişimini incelemektir.
Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 15.721 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklem grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 393 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu tekniği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans analizi, güvenilirlik analizi, normallik testi ve Anova testi
yapılmıştır. Yapılan Anova testinin sonucuna göre öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitim
faaliyetlerinin gelire, yaşa göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma
bulguları tartışılmış, eğitim sektörü ve araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Öğrenci, İnternet
ABSTRACT
With the rapid introduction of computer and communication technologies in all areas of life in
recent years, the need for new information in many areas is increasing exponentially. No matter
where in the world, people have the opportunity to instantly learn from all kinds of
developments and innovations. In this way, any information produced anywhere in the world
is shared with other people as soon as possible, and this allows new information to be produced.
This level of production and sharing knowledge quickly, depending on the realization, students
and employees without leaving the environment in their areas of expertise, or areas they are
interested in with a chance to access the information they need as soon as possible, mostly to
test the accuracy of information in the internet environment are faced with a status of. For this
reason, people need to be trained to use the internet and the information that exists in the internet
environment consciously. Despite everything, the internet is seen as an indispensable learning
tool, as it makes learning independent of time and space. With the internet, distance education
has become more important and increasingly preferred. Distance education is a form of
education that allows employees and students to move to a different field, obtain a new
certificate, or enrich their abilities. The aim of this study is to examine the change of web-based
distance learning activities of university students according to demographic variables. The
study included 15,721 students studying at a public university. The sample group of the study
consists of 393 students studying at a public university. Survey form technique was used as a
data collection tool in the research. Frequency analysis, reliability analysis, normality test and
Anova test were performed in the analysis of the data. According to the results of the Anova
test, it was found that students ' web-based distance learning activities differ significantly by
income and age. Research findings were discussed and recommendations were made for the
education sector and researchers.
Keywords: Distance Education, Student, Internet
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GİRİŞ
Coronavirus (Covid-19) pandemisi, dünya çapında eğitim sistemlerini etkilemiş, okulların ve
üniversitelerin kapanmasına neden olmuştur (Wikipedia, 2020). Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre, pandemiden dolayı 188 ülkede okullar
kapatılmak zorunda kalmıştır. Bu durum, dünya çapında öğrenci nüfusunun yaklaşık olarak
%92’sine etki etmiştir. UNESCO, okul kapanmalarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla,
özellikle savunmasız ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak ülkelerin tedbirler almasını
isteyerek, uzaktan öğrenme yoluyla herkes için eğitimin sürekliliğini sağlama konusunda
ülkelere destek vereceğini açıklamıştır. Uzaktan eğitim, gelişen web teknolojileri ve bilgisayar
konferans sistemleri sayesinde zaman, mekân ve uzaklıktan bağımsız bir şekilde öğrencilerin
birlikte çalışmalarına olanak veren oluşumlardır. Bu eğitim sistemi, çalışanların ve öğrencilerin
farklı bir alana yönelmesine, yeni bir sertifika sahibi olmasına veya kabiliyetlerini
zenginleştirmesine olanak sağlayan bir eğitim şeklidir. UNICEF de (2020) pandeminin
etkilerinin uzun sürecek olması nedeniyle, özellikle savunmasız ve dezavantajlı öğrencilerin
gelecekte de okulu bırakma risklerinin yükseldiğini belirtmektedir. Bu nedenle, eğitimin
aksamaması için internete erişemeyen veya engelli yaşayanlar da dâhil olmak üzere tüm
öğrenciler için uzaktan eğitim yöntemlerine erişimin sağlanması için pek çok önlemler
almaktadır.
Uzaktan eğitimle yürütülen dersler, senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamansız) şekilde
yürütülebilmektedir. Senkron şeklinde yürütülen derste sanal sınıf ortamında öğrenciler ve
öğretim elemanı birbirleriyle canlı olarak iletişim kurmaktadırlar. Bu yöntemde öğrenciler, eş
zamanlı olarak soru sorabilmekte, anlaşılmayan durumlar ile ilgili isteklerini karşı tarafa
iletebilmekte ve birbirleriyle tartışma imkânı elde edebilmektedirler. Asenkron şeklinde
yürütülen derste ise öğrenci, istediği zaman, istediği yerden internet üzerinden derslere
erişebilmekte ve sisteme önceden yüklenen video ve ses kaydı gibi aracılar yardımıyla dersi
takip etmektedir (Solem vd., 2006). Bu yöntemde öğrenciler anlaşılmayan konularla ilgili
soruları ve öğretim elemanı ile iletişimi anında sağlayamamaktadır. Uzaktan eğitim sisteminin
bir gereği olarak öğrenciler, eğitimlerini kendi kendilerine devam ettirmek zorunda
kalabilmekte, yalnızlık, iletişimsizlik ve etkileşim yetersizliği gibi problemlerle karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bu problemler dikkate alındığında uzaktan eğitim sisteminde en uygun
öğrenme stillerinin tercih edilmesi gerekir (Ekici, 2003). Bir başka ifadeyle, uzaktan eğitimle
yürütülecek dersler için en uygun kaynak ve etkinlik, doğru ve etkili iletişim modeli ve
öğrenciye en verimli bilgi aktarımını sağlayacak uygun öğretim elemanı modeli gibi birçok
değişken dikkate alınarak planlama yapmak oldukça önemlidir.
Literatüre bakıldığında uzaktan eğitim ve uzaktan eğitime öğrencilerin bakış açısıyla ilgili
birçok çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Bu konuda Türkiye’de yapılmış çalışmalardan
bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Birişçi (2013) çalışmasında, video konferans tabanlı uzaktan eğitime yönelik öğrenci
tutumlarını ve görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin
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Çoruh Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde okuyan öğrencilere oluşturmaktadır. Yapılan
analizlerin sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarında bir
kararsızlık olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin video konferans tabanlı sisteme dayalı uzaktan
eğitime ilişkin olumlu görüşleri; derse olan ilginin yükseldiği ve farklı bir yöntemle ders
işlemenin yararlı olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Negatif görüşleri ise, yüz yüze iletişim
olmaması, etkileşim sağlanamaması, teknik sıkıntılar yaşanması ve derse motive olamama
şeklinde ifade edilmiştir (Birişçi, 2013). Eygü ve Karaman (2013) uzaktan eğitim öğrencilerinin
almakta oldukları eğitime yönelik memnuniyet algılarını incelemişlerdir. Bu amaçla, Atatürk
Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezinde, bilgisayar programcılığı ön lisans
eğitimi ve ilahiyat lisans tamamlama eğitimi alan öğrencilere anket uygulanmıştır. Araştırma
neticesinde, öğrencilerin görüşleri arasında farklılık olduğu görülmüş ve bu görüşler ile
demografik özellikler arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Eygü ve Karaman, 2013).
Metin vd. (2017), öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bakış açılarını ve uzaktan eğitimle
yürütülen İngilizce dersinde öğrencilerin takip, memnuniyet ve başarı seviyelerini tespit etmeyi
amaçlamışlardır. Bu amaçla dersi alan Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulundaki
öğrencilere bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin
uzaktan eğitim derslerini yüz yüze eğitim kadar verimli bulmadıkları ve İngilizce dersini
uzaktan eğitim sistemiyle almak istemedikleri görülmüştür (Metin vd., 2017).
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili problemlerde öğrencilerin demografik özellikleri de
etkili olabilir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, Covid-19 sürecinde üniversite öğrencilerinin
uzaktan eğitime yönelik tutumlarının demografik faktörlere göre değişimini saptamaktır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerin uzaktan eğitim
faaliyetlerinin demografik değişkenlere göre değişimi incelenmiştir. Araştırmanın evrenini bir
devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 15.721 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklemini ise aynı üniversitede öğrenim gören 393 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada
uzaktan eğitim ölçeği olarak Erdoğan, Bayram ve Deniz (2007) tarafından geliştirilen “Web
Tabanlı Öğretim Tutum Ölçeği: Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi” çalışmasından
yararlanılmıştır (Erdoğan ve diğerleri, 2007: 9). Bu ölçekler 5’li Likert skalasına göre
derecelendirilmiştir (1=Kesinlikle katılmıyorum; 2=Katılmıyorum; 3=Fikrim yok;
4=Katılıyorum; 5= Kesinlikle katılıyorum). Verilerin analizinde frekans analizi, normallik testi,
güvenilirlik analizi ve Anova testi uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri sosyal değişim
kuramına göre oluşturulmuştur:
H1: Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim faaliyetleri yaşlarına göre anlamlı farklılıklar
göstermektedir.
H2: Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim faaliyetleri ailelerinin aylık gelir durumlarına
göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma kapsamında, örneklem olarak ele alınan 393 öğrencinin demografik özellikleri Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

Ailenizin Aylık Geliri

Kadın
Erkek
17-20
21-24
25-28
29 ve üzeri
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
2.500 TL ve altı
2.501 TL- 5.000 TL
5.001 TL - 7.000 TL
7.001 TL – 10.000 TL
10.001 TL ve üzeri

Frekans

Yüzde (%)

267
126
246
100
20
27
173
186
26
8
97
197
59
24
16

67.9
32,1
62.6
25.4
5.1
6.9
44.0
47.3
6.6
2.00
24.7
50.1
15.0
6.1
4.1

Tablo 1 incelendiğinde anket çalışmasına katılanların çoğunluğunu 267 kişi ile kız öğrencilerin
(%67,9) oluşturduğu görülmektedir. Öğrencilerin yaş aralıkları çoğunlukla 246 kişi (62,6) ile
17-20 arasındadır. Öğrencilerin eğitim durumları açısından bakıldığında ön lisans ve lisans
seviyesindeki öğrencilerin oranları yaklaşık olarak yakındır. Ailelerin aylık gelirleri ise genel
itibariyle 197 kişi ile 2.501-5.000 TL (%50,1) aralığındadır.
Güvenilirlik Analizi Değerleri
Güvenilirlik, ölçümün tutarlı olmasının ölçütüdür. Ölçüm sonuçları farklı yerlerde
uygulandığında benzer sonucu vermelidir. Yani bağımsız ölçümlerde benzer kararlı sonuç
alınmalıdır. Güvenilirlik, bir ölçeğin ölçmek istediği özelliği ne ölçüde doğru ölçtüğünü,
ölçeğin üretkenliğini ve sürekliliğini gösterir. Güvenilirlik için testin tekrarlanabilir ve
aktarılabilir olması gerekir. Güvenilirlik bir ölçme aracında bütün soruların birbirleriyle
tutarlılığını, ele alınan oluşumu ölçmede türdeşliğini, yeterliliğini ortaya koyan bir kavramdır.
Kavramın değerlendirilmesinde güvenilirlik gereklidir ancak yeterli değildir (Çakmur, 2012).
Tablo 2. Cronbach’s Alfa Değerleri

Uzaktan Eğitim

Cronbach's Alfa

Örneklem
Sayısı

,957

393

Uzaktan eğitim faaliyeti ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,954 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın güvenilirlik analizi sonuçları yüksektir.
Normallik Testi
Araştırma kapsamında verilerin normal dağılıp dağılmadığını görebilmek için basıklık ve çarpıklık değerlerine
bakılmıştır. Bu değer +1,5 ile -1,5 arasında olduğunda verilerin normal dağıldığını göstermektedir.
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Tablo 3: Basıklık ve Çarpıklık Değerleri
Basıklık

Çarpıklık

-,575

,490

Uzaktan Eğitim

Tablo 3’te görüldüğü üzere ölçek verileri için Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) +1,5
ile -1,5 arasında bir değer aldığı ve normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durum Anova
testinin yapılabileceğini ifade etmektedir.
Anova Testi Bulguları
Anova testi, araştırmalarda en sıklıkla kullanılan istatistiksel tekniklerden biridir. Ortalamalar
arasındaki farkın anlamlılığını test etmede çoklu gruplar için kullanılan ANOVA, varyans
analizinin başlıca tekniğidir.
Tablo 4. H1 Hipotezi İçin Anova Testi
Yaş

N

X

SS

F

p

17-20

246

2,2476

,05399

21,871

,000

21-24

100

2,6509

,10775

25-28

20

2,1409

,21472

29 ve üzeri

27

3,5522

,18389

393

2,4853

,05017

Toplam

Yapılan tek yönlü anova testinin sonucuna göre (H1: Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim
faaliyetleri yaşlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.) hipotezi kabul olmuştur
(p<0,05).
Tablo 5: H2 Hipotezi İçin Anova Testi
Varyans Kaynağı
N
X
2.500 TL ve altı
2.501 TL – 5.000 TL
5.001 TL - 7.000 TL
7.001 TL – 10.000 TL
10.000 TL ve üzeri
Toplam

97
197
59
24
16
393

2,3144
2,4518
2,6348
2,5492
3,2869
2,4853

SS

F

p

,09658
,06999
,13412
,21550
,20263
,05017

3,836

,005

Yapılan tek yönlü anova testinin sonucuna göre (H2: Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim
faaliyetleri ailelerinin aylık gelir durumlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.) hipotezi
kabul olmuştur (p<0,05).
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SONUÇ
Araştırmada uygulanan tek yönlü anova testinin sonucuna göre (H1: Üniversite öğrencilerinin
uzaktan eğitim faaliyetleri yaşlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.) hipotezi kabul
olmuştur (p<0,05). Öğrencilerin ilerleyen yaş seviyelerinde uzaktan eğitime yönelik
tutumlarının olumlu olmasının nedenleri olarak;


Yaşı büyük olanların uzaktan eğitim tecrübelerinin daha fazla olması,



Yaşı büyük olanların genellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri olması nedeniyle
yeniliğe ve ileri teknolojilere daha açık olması belirtilebilir.

İkinci hipotez için yapılan analiz sonucuna göre (H2: Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime
yönelik tutumları ailelerinin aylık gelir durumlarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.)
hipotezi kabul olmuştur. Elde edilen sonuçlar Metin vd. tarafından 2017 yılında yapılan
çalışmanın sonuçları ile örtüşmektedir. Yüksek gelirli ailelerde uzaktan eğitim için gerekli
imkanlar (internet, tablet, bilgisayar vb. araçlar) daha ulaşılabilirdir. Bu durum uzaktan
eğitimden verimli bir şekilde yararlanabilme şansını ortaya koymaktadır. Yüksek gelirli
ailelerdeki bu ortam uzaktan eğitime karşı tutumun olumlu olmasında etkendir. Öğrenciler
arasında gelir durumunun yarattığı adaletsizlik algısı üniversite yöneticilerinin dikkate alması
gereken bir husustur. Bu nedenle üniversite yöneticileri, elektronik cihazlara ulaşamayan
öğrencilerin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Bu araştırma sadece
bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Farklı devlet üniversitelerinin ve özel
üniversitelerinin de araştırmaya dâhil edilmesi gelecek çalışmalar için önem arz etmektedir.
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SƏMƏNİ NƏZİRİ: ŞUŞANIN VƏ AĞDAMIN UNUDULMAZ ADƏTİ
SAMANI СHARITY: OLDEST AND UNFORGETTABLE TRADITION OF
AZERBAIJAN
Əhmədova Gülxarə
AMEA Folklor İnstitutunun kiçik elmi işçisi
ÖZƏT
Azərbaycan xalqının qədim və unudulmaqda olan qənnadı məmulatlarından biri hesab
edilən səməni halvasına bəzən İsfahan halvası, bəzən də suhan halvası deyirlər. Bir çox
bölgələrdə, o cümlədən Qarabağın səfalı bölgələri olan gözəl Şuşada və Ağdamda səməni
halvası ağır nəzirlərdən sayılır. Səməni nəzirinə adətən arzu və istəyin yerinə yetməsi, yaxud
xəta və bəlalardan, çətinliklərdən qurtarmaq məqsədilə niyyət edilir. Niyyət yerinə yetən zaman
əvvəlcədən boyun olunan miqdarda buğdadan səməni halvası bişirilib qohum-əqrəbaya,
qonum-qonşulara paylanılır.
Məqalədə Şuşada və Ağdamda bişirilən səməni halvasının hazırlanma qaydası, xalq
arasındakı onunla bağlı inanclar və əfsanələr yer alacaqdır.
Açar sözlər: adət-ənənə, səməni, halva, niyyət, nəzir
ABSTRACT
-One of the oldest and most memorable sweet products of the Azerbaijani people, the
samani is sometimes called Isfahan halva or sometimes suhan halva. In many regions, including
the beautiful Shusha and the Aghdam – the beautiful regions of Karabakh, the samani halva is
considered heavy handout. Purpose of this handout is usually intended to fulfill the desire, or
to free herself from the errors and troubles. When the intention is fulfilled, the wheat halva is
cooked in large quantities in advance and distributed to relatives and neighbors.
The article talks about procedure for the preparation of samani halva in Shusha and
Aghdam and about the beliefs and legends of the people of this region.
Keywords: tradition, samani, halva, intention, charity
Azərbaycan xalqının qədim və unudulmaqda olan qənnadı məmulatlarından biri hesab
edilən səməni halvası bir çox yerlərdə, o cümlədən Qarabağın səfalı bölgələri olan gözəl Şuşada
və Ağdamda ağır nəzirlərdən sayılır. Səməni nəzirinə adətən arzu və istəyin yerinə yetməsi,
yaxud xəta və bəlalardan, çətinliklərdən qurtarmaq məqsədilə niyyət edilir. Niyyət yerinə yetən
zaman əvvəlcədən boyun olunan miqdarda buğdadan səməni halvası bişirilib qohum-əqrəbaya,
qonşulara paylanılır.
Səməni nəziri barəsində çoxlu sayda maraqlı rəvayət və əfsanələr mövcuddur. Tarixi
çox qədim zamanlara gedib çıxan səməni halvası əsasən Fatimeyi-Zəhra kultu ilə bağlı olub
Fatimeyi-Zəhra ehsanı hesab edilir. Dini ədəbiyyatda qadının kəramətini, qoruyuculuğunu və
müqəddəsliyini ən şərəfli şəkildə təmsil edən insan kimi səciyyələndirilən Fatimə ana obrazı
burada da mühüm rol oynayır. Bununla bağlı ulu nənələrimizdən eşitdiyimiz qədim hekayəni
xatırlamaq yerinə düşür. Hekayədə belə nəql olunur ki, “Fatimə ana bir yezidin evində onlar
üçün çörək bişirirmiş. Bir gün Fatimə uşaqlarını da (Həsən və Hüseyin) özü ilə aparmalı olur.
Yezidin uşaqları bişirilən çörəyin üzərinə bal çəkib yeyirmişlər, ancaq bundan Fatimə ananın
övladlarına verməzmişlər. Bir gün Fatimə ana əllərini yumamış evə gəlir və əllərinə yapışan
xəmir qırıntıları səməni halvasına çevrilir. Həmin halvanı çörəyin arasına yaxıb övladlarına
verir” (6). Səməni halvasının heç bir şəkər və qənd qatılmadan baldan da şirin olması bu hekayə
ilə bağlanılır. İnanca görə, əgər halva bişəndən onun üzərində əl izi görünürsə, deməli, nəzir
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qəbul olunub. El arasında Fatimə əli şəfa və bərəkət rəmzi sayıldığından belə bir inanc da var
ki, onun bərəkəti və şəfası səməni halvasına da keçmişdir.
Hətta səməni halvası ilə bağlı bəzi mərasimlər və orada icra olunan bəzi rituallar da
mövcuddur, məsələn, “böyük çillənin başlanğıcında insanlar qışdan qorxmadıqlarını nümayiş
etdirməkçün səməni halvası bişirərmişlər. Halvanın ununu yeddi evdən götürərmişlər.
Bişirəndə içinə badam, olmadıqda isə fındıq qoyarmışlar. Artıq qatılaşmağa üz qoyan səməni
qaynamağa başlayanda dənəciklər atır ki, buna səməninin fındıq atması deyirlər. Bu zaman
səməni bişirən qoca qarı ona fındıq, yaxud badam salır. Elə əsl mərasim də bundan sonra
başlayarmış. Qadınlar səməni tavasının başına dolanıb yallı gedər və səs-səsə verib
oxuyarmışlar:
Səməni, saxla məni,
İldə cücərdərəm səni.
Səməniyə saldım badam,
Qoymurlar bir barmaq dadam.
Səməni, bezana gəlmişəm,
Uzana-uzana gəlmişəm” (3; 4).
Bakı, Quba, Şəki və s. bölgələrimiz də daxil olmaqla səməni halvasının Azərbaycanın
bir çox regionlarında bişirilməsinə baxmayaraq, bu qida növü hələ qədim zamanlardan
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa şəhərində hazırlanırdı. Hətta ətraf rayonlardan səməni halvasını
nəzir deyəndə onu bişirən insanları Şuşadan gətirərmişlər. Sonrakı dövrlərdə artıq səməni
halvasını yumru, kündə şəklində Bakıda da hazırlayırlar və bu, artıq onların regional mətbəxinə
daxil olub.
Səməni halvasına Şuşada bəzən İsfahan halvası, bəzən suhan və ya suman halvası da
deyirlər və bu halvanın iki cür hazırlanma qaydası var. Əvvəlcə halvanı bişirmək üçün vacib
olan əşyalar haqqında qısaca məlumat verək. Səməni halvasını hazırlamaq üçün ən vacib olan
məişət əşyalarından biri səməni daşı adlanan üzü şumal, iri sal daşdır. Bu daş hal-hazırda çox
güman ki, yalnız muzey eksponatı olaraq qalıb, amma bu, əsl Qarabağ halvasının (səməni
halvasının) hazırlanmasında vacib və müstəsna rolu olan əvəzsiz məişət əşyasıdır. Bir o qədər
də əhəmiyətli digər bir məişət əşyası da iri mis və ya çuğun tavadır. Başqa qablarda halva əmələ
gəlməz. Ən az tava qədər vacib olan digər əşya isə halvanı qarışdırmaq üçün möhkəm dəstəyi
və iti burnu olan ərsin1 adlanan mis əşyadır. Bu əşyalar aşağıda qeyd edəcəyimiz hər iki üsulda
vacib şərtlərdən biridir. Səməni halvasını hazırlayarkən əhəmiyyətli məsələlərdən biri də
halvanın içərisinə vurulacaq unun qonşulardan toplanmasıdır. Adətə görə, halva bişərkən
ətrafda yaşayan insanların hərəsi bir kasa un götürüb yardıma gəlirlər. Onların gətirdikləri bu
un halvanın içərisinə vurulur və hər kəsə öz kasasında da halva verilir. Səməni halvası ilə bağlı
daha maraqlı məqamlardan biri də halvanın içərisinə vurulan fındıq və ya badamdan hər evə
verilən payın içərisində bir ədəd mütləq şəkildə olmalıdır.
Bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, Şuşada səməni halvası iki üsulla hazırlanır. Birinci
üsula əsasən (7): halvanı bişirmək üçün 100 qr buğda, 500 qr əla növ buğda unu, 100 qr ərinmiş
yağ, 200 qr doşab, 100 qr qoz ləpəsi, cirə, istiot, darçın, razyana istifadə olunur. Buğda mütləq
yüksək keyfiyyətli və çox da köhnə olmamalıdır. Təmizlənib yuyulduqdan sonra buğdanı ilıq
suya qoyurlar. Suya qoyulmuş buğda dəfələrlə yuyulur ki, suda qalıb iylənməsin. İki gün
yuyulduqdan sonra buğda yaş torbanın və ya dəsmalın arasına qoyulur. Yenə də buğdanın
yuyulması və nəmlənməsi davam etdirilir. Buğdanın keyfiyyətindən asılı olaraq bu proses 2
Ərsin – xəmiri kündələmə zamanı kəsilməsi üçün və ya təndirdə çörəkbişirmə işlərində istifadə edilən dəmir
kürəkcik şəklində bir alətdir. İki növü vardır: xəmirə ərsini və təndir ərsini. Bunların hər ikisi yastı formada olur.
Təndir ərsini çörəyi təndirdən çıxarmaq üçündür. Ərsinin qulpunun en kəsiyi lentvarı, tiyəsi təxminən 6-7 sm,
bəzən daha çox olur. Xəmir ərsininin qulpu qısa, təndir ərsininin qulpu isə xeyli uzundur. Hər iki ərsindən halhazırda da geniş istifadə olunur.
1

Page 384

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

gündən 7 günə qədər davam edə bilər. Bu müddət ərzində buğdalar cücərib boy atır. Halvanın
keyfiyyətli olması üçün buğdanın cücərtilərinin yaşıllaşmasına icazə vermək olmaz. Sonda
cücərən buğdalar yenidən yuyulur. Burdan sonra səməni halvasını bişirmək üçün iki üsuldan
istifadə edirlər:
1. Buğda, ya səməni daşının üzərində döyülür. Sonrakı dövrlərdə taxtadan olan
tabaqlarda da buğdanı əzib, südünü çıxarıb istifadə edirdilər. Təəssüf ki, son illərdə hətta ət
maşınında da çəkilir. Ət maşınında çəkilən buğdanın tamı dəyişir. Əldə olunan kütləni tənzifin
arasında sıxıb suyunu çıxarırlar. Məhz bu kütlə səməni halvasının bişirilməsində istifadə edilir.
2. Buğdanı çəkəndən sonra bir qazana töküb üzərinə bir az su əlavə edirlər və bir gün
soyuducuda saxlayırlar. Daha artıq saxlanılsa, turşuyar. Sonra qazandakı qarışığı tənzifdən
keçirirlər.
Daha sonra alınmış mayedə unu yoğururlar. Artıq səməni halvasını bişirmək olar.
Beləliklə, səməni halvası mis tavada ərsinlə durmadan qarışdırılır. Halva yanmasın deyə arasıra halvanın altına kərə yağı vurulur. Bu qarışdırma prosesi 4-8 saatacan çəkə bilər. Hazır olana
yaxın xəmir qəhvəyi rəngə çalır.
Halva hazır olduqdan sonra ona doşab, bir qədər xırdalanmış qoz ləpəsi və yuxarıda
sadaladığımız ədviyyatlar vurulur. Deyirlər ki, səməni halvasına bütün ədviyyatlardan – mixək,
darçın, zəncəfil, qara istiot, sarıkök, zirə, cirə, razyana və s. mütləq bir qədər vurmaq lazımdır.
Bütün ədviyyatlardan halvanın içərisinə çox az miqdarda qatmaq olar. Zəfəran istisnadır. Bütün
qarışıqlar halvaya qıtılandan sonra onu yumru, kündə şəklinə salıb açıq yerə sərirlər. Ortasına
də bəzək üçün qoz ləpəsi düzürlər.
İkinci üsula əsasən (7): halvanın hazırlanması üçün yalnız un, buğda və su lazım olur.
Bir kiloqram buğdaya 3 litr su, 3 kiloqram un tökülür. Təzə və əla növ buğda təmizlənib
yuyulur, ilıq suda üç gün saxlanılır. Suyu mütləq təmiz yerə tökülmək şərti ilə buğda hər gün
yuyulur. Sonra buğdanı pambıq və ya kətan parçanın arasına töküb daha üç gün saxlayırlar və
tez-tez parçanı isladırlar ki, cücərməkdə olan səməni çürüməsin. Daha sonra buğda yenidən
yuylur və enli məcməyilərə yayılır, üzərinə yaş, qalın parça sərilib sərin yerdə saxlanılır. Gündə
bir dəfə buğda yuyulub təmizlənir və üzərinə sərilən parça dəyişdirilir.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi buğdanı yaşıllaşmağa qoymaq olmaz, əks halda səməni
halvası yaxşı alınmaz. Buğda bir kibrit boyu hündürlüyə qalxanda onu parça-parça doğrayıb
əzir, sıxıb şirəsini çıxarırsan. Bunu birinici üsulda təfsilatı ilə yazdığımızdan burada yenidən
izah etməyə ehtiyac duymuruq. Şirənin üzərinə su və un əlavə edib qarışdırırlar. İri, sacşəkilli,
ortası çökək olan bir tavanı təndirin ağzına qoyub2 hazırlanan kütləni içərisinə əlavə edirlər.
Halvanı səhər saatlarında bişirməyə başlamaq lazımdır, çünki halvanın hazırlanması çox gec və
çətin başa gəlir. Axşama qədər halvanı odun üzərində durmadan qarışdırırlar. Halva ağappaq,
süd rəngində olur. Axşam saatlarında şər qarışmağa başlayanda halvanın rəngi çönür və qızılı,
mixəyi rəngə çevrilir. Halvanın hazır olub-olmadığını yoxlamaq üçün tavanın ortasına
əvvəlcədən yuyulub qurudulmuş qabıqlı qoz atılır. Əgər qoz halvanın içərisinə batıb qaldısa,
deməli, halava hələ hazır deyil, yox əgər qozu atan kimi halva qozu tullayırsa, deməli, halva
artıq hazırdır. Düşünürük ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz:
Səməniyə saldım badam,
Qoymurlar bir barmaq dadam. –
sözləri, görünür, elə məhz bununla bağlıdır. Bizim söyləyicimiz halvanın içərisinə qoz
atdıqlarını dedi. Çox güman ki, badam da atılırmış.
Səməninin içərisinə sındırılmış badam, bu mümkün olmadığı təqdirdə isə, sındırılmış
fındıq salırlar. Hər evə verilən paya bundan da mütləq bir dənə salınmalıdır. Lakin bir adət
Bu təndir şəkli Şuşada və Zəngilanda mövcud idi. Yeri silindrşəkilli qazıb kənarlarını qırmızı kərpiclə
hörürdülər.
2
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olaraq bunu yeməzlər, gələn il səməni vaxtına qədər saxlayarlar. Xalq buna xeyir-bərəkət
gətirən bir amil kimi baxır.
Qeyd edək ki, səməni halvasının hazırlanması çox çətin və ağır iş olduğundan bu,
kollektiv əməyin məhsuludur. Birinci üsulla hazırlanan halva daha çox immuniteti artırmaq,
Novruz bayramında niyyət tutmaq məqsədi güdürsə, ikinci üsulla hazırlanan halva daha çox
müşkül işin həlli üçün tutulan niyyətlə bağlıdır.
Ağdamda isə səməni halvasının hazırlanma qaydası bir az fərqlidir: əvvəlcə yüksək
keyfiyyətli buğda təmizlənib yaxşıca yuyulur, soyuq suda təxminən bir gün saxlanılır. Bu su
sonradan mütləq təmiz yerə tökülür. Bir gün tamam olduqdan sonra buğdanı soyuq suda
isladılmış təmiz kətan parçanın arasına töküb yenə bir gün qaranlıq yerdə saxlayırsan. Buğdanı
qaranlıq yerdə saxlamaqda məqsəd onun nəmliyinin lazımi səviyyədə saxlanılmasıdır. Bir
qədər cücərdikdən sonra buğda enli məcməyilərə yayılır, üzərinə soyuq suda isladılmış qalın
parça sərilib yenə də sərin və qaranlıq yerdə saxlanılır. Hər gün gündə bir dəfə olmaqla buğda
yuyulub təmizlənir və üzərinə sərilən parça dəyişdirilir.
Buğdanın cücərməsi fəsildən asılı olaraq 7-10 gün arasında dəyişir. Burada vacib şərt
buğdanın yaşıllaşmamasıdır, əks halda səməni halvası yaxşı alınmaz. Səməni halvası əsasən
yaz və payız aylarında hazırlanır, çünki bu vaxtlarda buğda yaxşı cücərir. Halva mayın
sonlarından sentyabra qədər və noyabrın sonlarından fevralın sonuna qədər hazırlanmır. Səməni
(buğda) təqribən 1 sm hündürlüyə (çox göyərdikdə Səməni halvası acı çıxa bilər) çatdıqda onu
parça-parça doğrayıb əzir, sıxıb şirəsini çıxarırsan. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, əvvəllər
səməninin şirəsi daşla döyülüb sıxılırdısa, hazırda bunun üçün ət maşınından istifadə edilir.
Səməninin şirəsi sıxıldıqdan sonra onu suyun içinə töküb ələkdən (yaxud aşsüzəndən) süzür, iri
mis qazana töküb un ilə qarışdırırlar. Bir kiloqram buğdaya 3 litr su, 3 kiloqram un tökülür.
Səməninin mis qazanda hazırlanması ən vacib şərtlərdəndir. Bundan sonra hazırlanma
prosesi başlayır, həyətdə ocaq qurub (evdə də hazırlana bilər) təxminən 9-10 saat dayanmadan
bulaya-bulaya qaynadırlar. Çalışmaq lazımdır ki, dibi yapışmasın. Halvanı bulamaq üçün uzun
taxta qaşıqdan istifadə olunur. Bişənə yaxın rəngi yavaş-yavaş qızarır, bəzən içinə fındıq, qoz
ləpəsi tökülür. Bişmiş səməni mixəyi rəngə çalır. Səməni halvasının duru, yaxud qatı şəkildə
alınması ona su əlavə olunub-olunmamasından asılı olaraq dəyişir. Bir qədər duru şəkildə
alınması üçün qaynayan zaman su əlavə olunur və təxminən 10-15 dəqiqə daha qaynadılır.
Böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq, eşidən qohum-əqraba, qonşular səməni halvası
hazırlanan evə gəlirlər. Gələn qonaqlar “Allah qəbul etsin!” – deyib səməni qazanının ətrafına
düzülür. İnanca görə, səməni halvası hazırlanan evə gələn adam əlində bir qənd də olsa, şirin
nəsə gətirməlidir. Qonaqlar səməni halvasını bulayıb niyyət edirlər ki, onların da nəziri qəbul
olsun. Qurandan surələr oxuyur, Allaha dualar edirlər.
Bəzən cücərmiş səmənidən bir pay götürüb nəzir edirlər və nəzir qəbul olana qədər onu
saxlayırlar. Əgər nəzir qəbul olunsa, həmin götürülən payı da səməni halvasının içərisinə əlavə
edirlər. Nəyahət, səməni halvası hazır olanda evdəki qonaqlara və gələ bilməyən tanışlara
paylanılır.
Belə bir inanc vardır ki, əgər səməni şirin çıxsa, deməli, qəbul olunmuşdur. Adətə görə,
səməni halvası paylanılan qabları boş qaytarmaq olmaz, kimin imkanı nəyə çatırsa (adətən şirin
nəsə), qabın içərisinə qoyub qaytarır.
El arasında çox ağır nəzirlərdən sayılan səməni nəzirinin hazırlanmasına ciddi riayət
olunur. Belə ki, səməni nəzirini hazırlayan əsasən qadın olur. Həmin qadın proses başlayandan
(buğdanın cücərməsindən) tam qurtarana qədər təmiz, pak və qüsullu olmalıdır. Eyni zamanda
evə gələn qonaqlar da təmiz olmalı, səliqəli geyinməlidirlər. Səməni halvası hazırlanan evdə
içkinin olması günah hesab edilir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın bir çox yerlərində səməni halvasının müxtəlif
növləri yayılmışdır. Yuxarıda bütün əsas xüsusiyyətlərini səciyyələndirdiyimiz Ağdamın
səməni halvası öz özəlliyi ilə seçilir. Belə ki, onu istədiyin zaman bişirib yeyə bilməzsən, onu
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ancaq nəzir deyib qəbul olunanda bişirmək olar. Səməni halvasının hazırlanması böyük zəhmət
tələb etdiyindən onu ən ağır, müşkül məsələlərdə nəzir deyirlər. Ağdamlılar arasında ən ağır və
müqəddəs nəzirlərdən sayılan səməni halvası nəziri bu gün də yaşamaqdadır. Günümüzdə də
ritual şəklində davam edən bu ənənə nəsildən-nəsilə ötürülür. Son dövrlərdə aparılan tədqiqatlar
nəticəsində səməni halvasının tibbi cəhətdən sağlamlıq üçün çox böyük faydası aşkarlanmışdır.
Ona görə də bir çox xəstəliklərin müalicəsində səməni halvasından istifadə olunur. Eyni
zamanda yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, onun immuniteti yüksəltmək, qan dövranını artırmaq
və s. bu kimi xeyirləri orqanizmə faydalıdır. Aşağıdakı xalq ədəbiyyatı nümunəsi də onun
orqanizmə faydalarından bəhs edir:
“Başım, dişim ağrımasın,
Ağrılarım yarımasın,
Düşmənlərim qarımasın.
Cancığazım üzülməsin,
Gözlərimə süzülməsin.
Səməni, ay səməni
Göyərdərəm mən səni.
Səməni, can səməni,
Gözlərimə işıq ver,
İşıq ver, yaraşıq ver.
Dizimə taqət gəlsin,
Qoluma qüvvət gəlsin.
Yazda könül şad olur,
Damağımda dad olur,
Qada, illət yad olur,
Səməni, ay səməni,
Göyərdərəm mən səni” (5).
Müxtəlif mənbələrdə “Azərbaycanın qədim sakinləri olan midiyalılar arasında taxılın
müqəddəs sayıldığını və bundan hər yeni ilin başlanğıcında “omami” adlı yemək
hazırladıqlarını göstərirlər. Nəticə olaraq bildirilir ki, səməni göyətrmək və bişirtmək adəti
məhz bundan başlamışdır” (Cavadov: 1990, 128; Quliyev: 1976, 54).
Göründüyü kimi səməni göyərtmə ayini özündə qarşıdan gələn yeni ilin xeyir-bərəkətli
olmasını təmin etməklə yanaşı, həmçinin xalqın mifoloji düşüncəsində yaradılışı, törəyişi də
simvolizə etməkdədir. Bu baxımdan adət-ənənələrimizi araşdırıb qoruyub saxlamaq və gələcək
nəsillərə ötürmək çox vacib bir məsələdir.
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ƏMIN ABID YARADICILIĞINDA BAYATI JANRININ TƏDQIQI
RESEARCH OF THE BAYATI GENRE IN THE WORKS OF AMIN ABID
Elçin Qaliboğlu (İmaməliyev)
AMEA Folklor İnstitutu
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ÖZET
Bayatı çağırmaq uca ruhumuzdan doğub. Bayatı yaratmaq mahiyyətcə xalqı təmsil etmək
deməkdir. Gözəl, ülvi olan əbədiliyi təsdiq edir, xalq adlı ünvana axır. Bir bayatıda bir kitablıq
hikmət var. Bayatılarda diqqəti çəkən əsas məqam budur: sevgi bitməzmiş, habelə sevənin dərdi
qurtarmazmış. Kədərdən, fəlakətdən güc almaq hünərdir. Bayatı dili ana dilıimizin həm də
üzağlığıdır.
Məqalədə folklorşünas Əmin Abidin “Türk xalq ədəbiyyatinda mani növü və Azərbaycan
bayatılarının xüsusiyyəti” əsəri araşdırılır. Azərbaycan bayatılarının ilk dəfə geniş şəkildə
araşdıran Ə.Abid mövzuya ümumtürk kontekstində yanaşır, tanınmış rus, türk alimlərinin manı
ilə bağlı araşdırmalarına diqqət çəkir, Azərbaycan bayatıları ilə məzmun,

janr etibarilə

uyğunluqlar axtarır.
İctimai-siyasi quruluşların tarixini, psixologiyasını dərindən bilməsi,

habelə mövzuya

ədəbiyyatşünas, folklorşünas olaraq dərin nəzəri bələdliyi Ə.Abidə özünəməxsus qənaətlərə
gəlməyə imkan verir.
Açar çözlər: Ə.Abid, türk xalqları, mani, bayatı, vəzn.

ABSTRACT
Calling Bayat was born from our high spirit. Creating a bayat essentially means representing the
people. It confirms the beautiful, sublime eternity, flows to the name of the people. There is a
biblical wisdom in a bayat. The main point to note in the bayats is that love is not over, and the
pain of the lover is not over. It is courage to gain strength from grief and disaster. Bayati language
is also the remoteness of our native language.
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The article examines the work of folklorist Amin Abidin "The type of mania in Turkish folk
literature and the features of the Azerbaijani bayats." A.Abid, who studied Azerbaijani bayats for
the first time, approaches the subject in the all-Turkic context, draws attention to the researches of
well-known Russian and Turkish scholars on the meaning, and seeks similarities with Azerbaijani
bayats in terms of content and genre.
Deep knowledge of the history and psychology of socio-political structures, as well as a deep
theoretical knowledge of the subject as a literary critic, folklorist allows Abid to come to his own
conclusions.

Keywords: A.Abid, Turkic peoples, mania, bayati, weight
***

Giriş
Bayatı çağırmaq uca ruhumuzdan doğub. Bayatı yaratmaq mahiyyətcə xalqı təmsil etmək
deməkdir. Gözəl, ülvi olan əbədiliyi təsdiq edir, xalq adlı ünvana axır. Bir bayatıda bir kitablıq
hikmət var. Bayatılarda diqqəti çəkən əsas məqam budur: sevgi bitməzmiş, habelə sevənin dərdi
qurtarmazmış. Kədərdən, fəlakətdən güc almaq hünərdir. Bayatı dili ana dilıimizin həm də
üzağlığıdır.
Folklorun yaşının dəqiqliyi bilinmədiyi kimi, təbii olaraq populyar folklor janrı olan bayatının da
yaşı bilinmir. İnsanın dərdini, həsrətini, habelə yaşamağa-yaratmağa inamını ifadə edən bayatı
haqqında onillərdir az yazılmayıb.
Repressiya qurbanı, istedadlı folklorşünas Əmin Abidin yaradıcılığında bayatı janrının tədqiqi
ayrıca yer tutur. Ancaq Əmin Abidin “Türk xalq ədəbiyyatinda mani növü və Azərbaycan
bayatılarının xüsusiyyəti” (1928) əsəri Azərbaycanda folklor mövzusunda yazılmış əsərlər
sırasında ilkinliyi ilə diqqəti ayrıca çəkir. Azərbaycan bayatılarının ilk dəfə geniş şəkildə araşdıran
Ə.Abid mövzuya ümumtürk kontekstində yanaşır, tanınmış rus, türk alimlərinin manı ilə bağlı
araşdırmalarına diqqət çəkir, Azərbaycan bayatıları ilə məzmun, janr etibarilə uyğunluqlar axtarır.
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Araşdırma
Əmin Abidin “Türk xalq ədəbiyyatinda mani növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyəti” əsəri
“Manı və həyatının tarixi təkamülü. Turfan, Altay, Özbək, Mişər, Kazan, Kırım, Anadolu, İrak və
Dağıstan manılarına bir baxış”la başlayır. Ə.Abid “Türk xalqları ədəbiyyatında bol məhsullu
müstəqil bir ədəbi nevi olan manı-bayatı haqqında türkoloji aləminin çox az tədqiqə malik
olduğunu” bildirir.
Ə.Abid mani janrının araşdırılmasında, təqdimində Hammerin, İ.Kunoşun, V.Radlovun,
T.Kovaliskinin, M.F.Köprülüzadənin, H.Nahidin, Kilisli Rüfətin, Səddədin Nüzhət və Məhəmməd
Fəridin, Ə.Züfəri və G.Yunusun adlarını çəkir, əsərlərinə istinad edir.
Əsərin yazılmasına qədər Azərbaycanda bu mövzuda toplama, tədqiqat məsələsinə toxunan
Ə.Abid

Abbaszadənin kitabçasına, Bünyadzadənin "Kəşgül" adlı şərqilər məcmuəsinə,

F.Köçərlinin "Balalara hədiyyəsi"nə, Y.V.Çəmənzəminlinin “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər"
adlı əsərinə, Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin nəşr etdigi "Bayatılar" kitabçasına diqqət çəkir.
Maraqlıdır, Ə.Abid məşhur ədəbiyyatşünas Salman Mümtazın Aşıq Abdulla adlı bir şairdən
yazarkən bayatı haqqında verdiyi izahatı “qarışıq” sayır, fikrini əsaslandırır: “...bu izahatda ilk
mısrada şairin öz adına zikr etməsi haqqında olan iddia, Haşım Nahidin fikrindən kopyə
edilmişdir. İkincisi, bayatının Oğuzların Bayat şöbəsinə nisbətlə adlandırılması fikri də
Köprülüzadənin daha əvvəlcə söylədigi fikrinin ("Türkiyyat məcmuəsi", cild 1, səh. 205) təkrarı
deməkdir. Səlman Mümtaz kitabçasında beş yüzə qədər bayatının Aşıq Abdullanın olmasını
göstərməkdədir ki, bununla şərik olmaq qabil degildir. Mühəririn bu korkunc yanlışlığı kitaba
"Azərnəşr" tərəfindən ilavə olunan müqəddimədə açıq bir surətdə göstərilmişdir” (2, 194).
Ə.Abid İsmayıl Hikmətin də yazılarında manılara aid təhlillərə təsadüf edildiyini yazır. İstinadın
mənbəyi budur: “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”, I cild, Bakı, 1928. Ancaq Ə.Abid bu yanaşmanı
şairanəliyə daha yaxın sayır: “Bu mühərir eyni cinsdən manıları bir çox adlarla ayrı-ayrı olaraq
qeyd etmişdir. Eşq şərqiləri, manılar, şikəstələr, bayatılar, izdivac şərqiləri, ölüm şərqiləri... Bəstə
(musiqi) adı ilə nəzm şəkili adlarının qarışdırıldığı bu bölgünün özü belə bu tədqiqin nə qədər
keyfi olduğunu göstərməkdədir. Sərlövhənin altında qeyd edilən izahat ictimai, ədəbi tədqiqdən
ziyadə şairanə təhssüslərə daha yaxındır” (2, 195).
Aydın olur ki, Ə.Abid “manı-bayatı haqqında elm aləmində aparılan tədqiqlər bu ədəbi nevin
keçirdigi tarixi təkamülü, hər ləhcə daxilində qazandığı orijinallığı, texniki xüsusiyyətləri
sınıfların idealizəsilə olan əlaqəsini, ictimai mevqeyini, türk nəzminin qəmmi (koliçestvennıy)
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inkişafındakı rolunu, etnoqrafik qiymətinin bir tərkib (sintez) halında qavramaqdan çox uzaq”
olduğu üçün problemə ciddi, köklü şəkildə yanaşmağı qarşısına məqsəd qoyur, müəyyən mənada
istəyini gerçəkləşdirir. O, yuxarıda istinad etdiyi alimlərə, eləcə də Azərbaycanı Öyrənən
Cəmiyyət tərəfindən toplanılıb tərəfindən tərtib edilən beş minə qədər Azərbaycan bayatısı olan
nəşrə dayanaraq bir çox türk xalqlarının manılarına istinadən əsərin meydana çıxdığını göstərir.
Əmin Abidin “Türk xalq ədəbiyyatinda mani növü və Azərbaycan bayatılarının xüsusiyyəti”
əsərinin ikinci bölümü “Bayatımı, manimi?” adlanır. Təbii ki, o, mövzuya konkret baxış
bucağından yanaşmağa çalışır. Türk ellərində, müxtəlif türk dillərində müxtəlif adlarla (Ə.Abidin
təqdimatıyla “... qərb (osmanlı) ləhcəsində mani, çöl Kırım türkcəsində cınğ, Kazan ilə cənub
Kırımcada cır, Özbəkcədə əşulə, yaxud aşulə, İraq türklərində türkü, qırğız və qazaxlarda kayım
ölənğ, yaxud aytıspa”) tanınan bu janra ümumən türklərin şifahi xalq ədəbiyyatında geniş şəkildə
rast gəlindiyini, yalnız Azərbaycanda “bayatı” adıyla tanındığını bildirir. Habelə Şimali
Rumıniyada, Bessarabiyada yaşayan Qağauz türklərinin də bizdəki bayatı janrını manı
adlandırmalarına diqqət çəkilir.
Buradaca vurğulayaq ki, 90 il bundan öncə yazılmış əsərin özünəməxsus sanbalı, tutarlı ədəbiyyat
aparatı var. Ə.Abid Türkiyə türkcəsi, Avropa, eləcə də rusdilli mənbələrə istinadla mövzuya aid
hərtərəfli, zəngin təəssürat yaratmağa, yetkin qənaətlərə gəlməyə çalışır.
Ə.Abid Zaqataladan toplanan bir örnəkdə “mahnı, manı” ifadələrinin ehtiva olunmasına diqqət
çəkir:
Mahnı mahnının başı,
Mahnı bilməyən naşı.
Gəl bura mahnı deyax,
Qərib yerin yoldaşı.
Onun bayatı adına, bayatı ruhuna doğma, təəssübkeş yanaşması təsadüfi deyil. Azərbaycanda,
Ağcabədinin Bayat kəndinin böyük Füzulinin əcdadlarının kəndi olması, bayatı janrının adının
buradan götürülməsi ilə bağlı qənaətlər olub, indi də var.
Ə.Abid “bayatı” adının ilk öncə mənzum növlərin bəstə adları ilə daha çox yayıldığını düşünür,
“bayatı təbirini bu nəzm nevinin musiqisinə verilmiş bir ad olduğu haqqındakı fikri qəbul etmək
lazım gəldiyini” düşünür. “Necə ki, bizdə bayatı bəstəsilə (havasilə) söylənilən manılar, gərək
şərq və gərəksə də digər türklərdə ayrı-ayrı bəstələrlə söylənilməkdədir. Hətta Azərbaycanın
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özündə də bir manı güftəsi, bayatı, bayatu çobani, şikəstə, Qarabağ şikəstəsi, Şirvan şikəstəsi,
Salyan şikəstəsi və Lenkaran şikəstəsi... kibi müxtəlif bəstələrlə söylənilməkdədir” (2, 199).
Buradaca Ə.Abidin M.F.Köprülüzadəyə istinad etməsi fikrinə əsaslı bir sübut tapması anlamına
gəlir: “Bundan başqa Kafkas və Şimali İran türklərinə aid müsiqi bəstələri arasında “Bayati Kürd”,
“Bayati Qacar”, “Bayati İsfahan”, “Bayati Şiraz”... kibi adlarla yad edilən bəstələr də vardır. Bu
cihətləri qeyd edərək bu nəzm şəklinə bayatı adının Oğuzların bayat qəbiləsi tərəfindən verildigini
və dolayisilə Azərbaycan bayatılarında musiqi və ədəbiyyatın qüvvətli olduğunu iddia edən
Köprülüzadə M.F.: "Əski Osmanlı musiqisində də bayatı pək məşhur və mutəmmim bir
məqamdır" deyir”.
Ə.Abidin tədqiqatının bura

qədərki təqdimatından

aydın olur ki, “bayatı” sözünün ruhu,

mahiyyəti Azərbaycan türklərinin ömrü, yaşamı, birbaşa ruhu ilə bağlıdır. Müəyyən muğamların
adında “Bayatı” adıyla yanaşı türk adının olmaması düşünürük ki, tarixi, ictimai-siyasi səbəblərlə
bağlıdır.
Novruz bayramında ümum Şərqilik olduğu dərəcədə ayrıca “Azərbaycan Novruzu” anlayışı var.
Eləcə də bu məntiqlə muğamın yaranmasında Şərqin əsas xalqları iştirak etdiyi dərəcədə ayrıca
olaraq Azərbaycan türkünün ruhunun ifadəsi, özünəməxsusluğunun təsdiqi olaraq “Azərbaycan
muğamı” anlayışı var.
Ana dilimizdə “bayatı” ifadəsi geniş anlamda işləndiyi dərəcədə nə qədər acı səslənsə də, adını
“Şur” muğamında şöbə şəklində qoruyub saxlaya bilib. “Bayatı-Türk” şöbəsi. “Şur” muğamının
tərkibinə daxil olunaraq, rast məqamına keçid əmələ gətirir (1).
Evliya Çələbiyə əsaslanan Ə.Abid “mani” kəlməsinin ərəblərdəki “məni”dən gəldiyi fikrini irəli
sürür.

Ancaq bu mani adı bizdəki bayatı adının sadəcə, adaşıdır. Di gəl ki, Ə.Abid türk

ədəbiyyatının özü vurğuladığı kimi, hələlik elmə məlum olan ilk nümunələrinə akademik
F.E.Korşun tədqiqatına əsasən sitat gətirir, heca şəklinə uyğun olmadığını bildirir:
Bilgə kağan bitigin
Yolug tikin bitiqin
Bunca barkag badızın
Özi kağan atısı
Yolug tikin mən ayı
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Artıgı tort gün türup
Bitidim, badıztım...
("Bilgə kağan" abidəsi, qərbi-cənub tərəfi) (2, 205).
Sonra o, "Divan-i lüğat ül-turk"dəki mənzumələr arasında da yeddi hecalı bir çox mənzum
parçaların olduğunu qeyd edir, örnəklər gətirir.
Ə.Abidin gəldiyi qənaət: “...məni kəlməsinin zaman irəlilədikcə mövqe dəgişdirdigini iddia etmək
olur. Əvvəlcə, məni adı əruz vəznində yazılmış qitələrə verilərək ondan da hica vəznində yazılmış
qitələrə keçdigi ehtimalı varid olduğu kibi, bunun əksi də xatirə gəlməkdədir. Hər halda bu xüsusda
qəti olaraq bir fikir söyləməyə əlimizdəki vəsiqələr müsayid olmamaqla bərabər məni kəlməsinin
türkcə olmayışı bu təbirin də əruzlə bərabər türk ədəbiyyatına daxil olduğu fikrini hasil
etməkdədir, yəni məni adının ilk dəfə əruzlə yazılmış qitələrə verildigini kəbul etmək lazım gəlir”
(2, 220).
Buradaca qitənin mahiyyətinə varaq: “Qitə (ərəbcə: parça, hissə) — Klassik Şərq, o cümlədən
Azərbaycan ədəbiyyatında şeir forması. Qitənin qafiyə quruluşu qəzələ və qəsidəyə yaxındır. Fərq
ondadır ki, birinci beytin misraları qəzəl və qəsidədə həmqafiyə olduğu halda, qitədə həmqafiyə
olmur. Qitədə yalnız iki misralar bir-biri ilə həmqafiyə olur. Həcmi 2 beytdən 10 beytə qədər olur.
Qitənin sonuncu (məqtə) beytində şair, adətən, öz təxəllüsünü bildirmir. Qəzəl daha çox məhəbbət
mövzusunda yazıldığı halda, qitə daha çox ictimai-siyasi, əxlaqi-tərbiyəvi məzmun daşıyır” (3).
Xoca Əhməd Yəsəvinin "Divani hikmət"i ilə "Divan-i lüğət ül-türk"ün örnəkləri arasında heca
sarıdan yeddiliyə uyğunluq Ə.Abidin diqqətindən yayınmır, bu məqamı ayrıca qeyd edir. Heca
vəznində divan yaradan Ə.Yəsəvinin məqsədi islamı asan şəkildə verə bilmək istəyindən irəli
gəlirdi.
Ə.Abid Köprülüzadənin tuyuq janrına münasibətini də şərh edir. Köprülüzadəyə görə, mani özünü
tuyuğun təcnis qismində göstərib. Türk xalqlarının poeziyasında özünü göstərən dördlüklər
Ə.Abidin tədqiqat obyektinə çevrilir. O, problem-mövzuya hərtərəfli yanaşır. Türk xalqları
mənzum ədəbiyyatındakı dördləmələrin yeganə nəzm şəkli olduğunu, “bu tipdə mənzumələrin
zaman-zaman Qərbə axıb gedən türk qəbilələri tərəfindən Şərqi Asyadan Mavərayi Xəzər
sahələrinə və şimal məmləkətlərinə nəql edildigi kibi Şərqi Asyayı əski Bizans hökumətinə
bağlayan ticarət yolunu təkib ilə Şimali İran, Azərbaycan, əski Ermənistan topraklarına axan Oğuz
boyları vasitəsilə də bizim ölkələrə gətirildiyini” vurğulayır. Əlbəttə, buradakı “axan Oğuz

Page 393

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

boyları”, “gətirildiyi” ifadələri adı altında elmi dəqiqlik ifadə olunmadığı, sovet ideologiyasının
təsirinin açıqca duyulduğu aydın olur.
Əsərin 3-cü fəsli “Başka türk və tatar xalqlarının "mani"ları içində bayatının xüsusiyyəti” adlanır.
Burada müqayisələr aparan Ə.Abid oxşarlıqlara diqqət çəkir. “Türkistan və Anadoluda olan
dörtləmələr,

Azərbaycan

bayatılarına daha yaxın bir quruluş göstərməkdədir. Özbək xalq

ədəbiyyatında əşulə, yaxud aşulə adını taşıyan və yeddi hicalı vəznində olan dörtləmələr bizim
bayatıların haman eynidir”.
Arıq tola su akar
Su tekidə qum axar.
Sevgənin taşlab getsə
Mənğə ğülüb kim baxar.

At minsən həm oynaymən
Minməsəm həm oynayməm
Sevüb alğan yarımğa
Min baxsam həm toymaymən.

Bağın bolsa kura kıl
Oğlun bolsa molla kıl
Mollaliğə gönməsə
Sətənlərğə cörə kıl.
Bu oxşarlığı tatar, Krım xalq ədəbiyyatı örnəklərində də görürük. Qaqauz maniləri isə demək olar,
Azərbaycan bayatılarının eynidir.
Tüfəngim atılmayır
Bahalı satılmayır.
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Bu uzun gecələrdə
Yalnız yatılmayır (2, 224).
Ə.Abid mani adı altında təqdim edilən Anadolu xalq ədəbiyyatının örnəklərinin daha çox Qaqauz
manilərinə yaxınlığından söhbət açır.
Bu gün pazar ertəsi
Yandı yürək ortası
Əyil bir kez öpəyim
Ayrılıqdır ötəsi.

Qarşıda tikili daş
Cift gəzər iki qardaş
Böyüyü almaz tiraş
Kiçigi pırlanta taş.
Dəniz içində sarayım
Səni kimə sorayım
Sənsiz keçən ömrümü
Bən ömrümü sayayım?
Əlin əlimdə dəgil
Kılınc belimdə dəgil
Yara getmək istərəm
Höküm əlimdə dəgil.
İraq

türklərinin xalq yaradıcılığında bayatı-maninin əsas yer tutduğunu yazan

Ə.Abid

Azərbaycan bayatılarının bütün xarakterilə orada yaşadığını göstərir. “Gərək qafiyələrdə təcnis
sənətinin bulunması, gərəksə bayatının başlanması şəkli tamamilə bizim bayatıların eynidir”.
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Ə.Abid Azərbaycan bayatılarını təhlil edərkən qafiyələrin də səs sarıdan bir-birinə bənzərliyinə də
diqqət çəkir. Aşağıdakı fikirlər də sözügedən əsərdəndir, dili tamamilə aydındır:

“Ocağa qazan asdım,
Ay mənim əziz dostum,
Hər nə dedin sən dedin,
Mən nə dedim, sən küsdün?

Yaylığının ucu yaşıl,
Dindirmə dilim çaşır.
Sabah bayram günüdür,
Qolun boynumdan aşır.

Və yaxud:
Gedən qara çuxalı,
Getmə qara çuxalı.
Əylən qonağım ol,
Sabah belə çıxarıx.

Bu şəkillər türk nəzmində qafiyənin ən əski tipidir. Halbuki bayatıların bir də qafiyəcə təcnisomonim sənətinin havi olan nevi vardır ki, bu şəkil başka türk manilərində yoxdur”.
Azərbaycan bayatılarının təhlilində gördüyü özünəməxsusluqlar bu gün üçün də elmi gərəkliyini
qoruyub saxlayır:
“Qafiyə olarak alınan kəlmə, müəyyən məful halında ikiyə ayrılmaqla yapılan cinas şəkilli;

Page 396

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

İki kəlmənin yan-yana gəlməsi ilə hasil olan tələffüz şəklinə, bir kəlməyi sərfin bir halına salmaqla
uyğunlaşdırarak meydana çıxan cinas şəkli:
Başlı-başına ayrı tələffüz qiymətlərində olan dört kəlmənin ikişər-ikişər birləşməsindən hasil olan
bir tələffüzlü cinas şəkli:
Rədifli cinas şəkli:
Tələffüzcə bir-birinin eyni olan kəlmələrdən yapılma cinas şəkli:
Müəyyən bir məfhul halında olan isimlə, bir feildən yapılma cinas şəkli:
İki kəlmə ilə üç kəlmənin karşı karşıya gəlməsilə hasil olan cinas şəkli:
Bayatı qafiyəli olduğu rədifli cinas şəkli:
Həm qafiyə və həm də rədifdə cinas şəkli” (2).
Ə.Abid sözügedən əsərində Azərbaycan bayatılarında gördüyü vəzn xüsusiyyətlərini də (misraları
3 + 2 + 2, 3 + 4; 4 + 3; 3 + 1 + 2 + 1; 3 + 1 + 2 + 1; 3 + 3 + 1; 3 + 2 + 2; 2 + 2 + 2 + 1; 3 + 1 + 3;
2 + 2 + 1 + 2; 1 + 2 + 2 + 2; 2 + 3 + 2; 1 + 3 + 3; 4 + 2 + 1; 2 + 2 + 3 şəklində olan bayatılar)
təqdim edir.
Bayatıların daşıdığı ideya-məzmun xüsusiyyətinə gəlincə, Ə.Abidin “Əşirət cəmiyyət quruluşu”
haqqında danışır, habelə sinifli cəmiyyətin mübarizə prinsiplərini bayatıda axtarılır. İstər-istəməz
dövrün ideologiyasının Ə.Abidi də çulğadığı ortadadır. Əslində bu, marksizm-leninizm
ideologiyasının ictimai bəlaların səbəbini sinfilikdə görməsi ilə bağlı idi. 100 il öncə pərvəriş
tapmağa başlayan sovet ideologiyası cəmi üç sinif (fəhlə, kəndli, ziyalı) tanıyırdı.

***

Ə.Abidin 1918-ci il qanlı mart olaylarına baxışı bu baxımdan çağdaş Azərbaycan oxucusunda,
araşdırıcısında təəccüb doğurmamalıdır. Ona görə ki, dövrün ideologiyası onun da yaradıcılıq
prinsiplərini biryolluq müəyyənləşdirmişdi.
“Burjuaziyanın hakimiyyəti ilə milliyyətçilik hissləri artır, Azərbaycan əhalisi içində böyük
fəlakətlərə səbəb olur. Türk-ərməni burjuaziyası bir-birini boğmağa başlayır. Meydana 18 mart
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1918-ci il hadisələri çıxır. Ortada məhv olan yenə yoxsul təbəqə olur. Xalq bayatısı dərhal bu
cihətlə də əlakədar olur:
Əzizim, Həsən dayı,
Göndərsin bizim payı.
Arzum mənim budur,
Gəlməsin o "Mart ayı"...
Yaxud:
Dar ağacı quruldu,
Dibində qan duruldu.
Gedin deyin keşişə,
Ermənilər qırıldı” (2, 227).
Əlbəttə, Ə.Abid dövrün canlı yaşantılarını, ağrılarını gözəl bilirdi. O, şüuraltı olaraq içində olduğu,
gündən-günə alışan sovet repressiya maşınından yan ötmək haqqında düşünürdü. Ancaq gedişat
göstərdi ki, bütün hallarda sovetizmin amansız dalğasından qurtulmaq mümkün deyil.
Həm də bu gedişlər Əmin Abidlərin şəxsində xalq adına növbəti fəlakətli aldanış idi:
“Sora bayatı inqilab dövrinə girir. Xalq əsarət və istismardan qurtulur. Təbii haqqına, torpağına
nail olur, geniş və sərbəst nəfəs almağa başlayır və hüriyyətdən hasil olan bir şadlıqla bayatılar
bağırır.
Əlimdən qaşıq düşdü,
Yenə qarışıq düşdü.
Gəldi Şura hökuməti,
Aləmə işıq düşdü”.
Ə.Abid bayatıların yaşadığı çağın “inqilabi cəmiyyətə məxsus nəslin yaranması üçün təşviqedici
bir şəkil aldığından” da şövqlə danışır. Ancaq gözəl bilir ki, sovet ruhunda, sovet ideologiyasına
uyğun yaranan qondarma bayatılar ənənəvi, klassik, dərdli bayatılar ola bilməzdi, olmadı da. Ona
görə ki, bu “bayatılar” ardıcıl olaraq işıq yox, qaranlıq saçırdı.
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“Fəhlə, kəndçi balası,
Quraq Şura binası.
Gəlin komsomol olaq,
Ataq köhnə libası” (2, 229).
4-cü fəsildə “Bayatıların başqa nəzm şəkillərilə münasibəti”nə gəlincə, Ə.Abid Azərbaycan
bayatıları ilə Azərbaycan tuyuqları arasında oxşarlığa diqqət çəkir.
5-ci fəsil “Bayatılarla bağlı xalq ənənələri” adlanır. Ə.Abid qadınların fala baxmasını “Bayatı
çəkmək” mərasimi kimi təqdim edir. Burada təqdim olunanlar bütünlüklə folklor örnəklərindən
olan Novruzdakı “Üzüklə fala baxma”nın eynidir. Əsərdə bayatılı məqamlara Azərbaycanın yas
mərasimlərində də rast gəlindiyini bildirir, əzizi ölənin bayatılı ağılar söylədiyinə diqqət çəkir.
Eləcə də öləni yaxşı oxşamaq, məclisin yaxşı keçməsi üçün xüsusi ağı deyən qadınların çağırıldığı
haqqında danışır.
“Bakıda yedəkçi, bəzi qəzalarda ağıçı deyirlər. Matəm məclisində söylənilən bayatıya bəzi
yerlərdə ağı da deyilir”.
Əsərdə Azərbaycan toylarında bayatı demək ənənəsi haqqında da danışılır. Yüzil öncə toylarda
bu işi qadınlar görəmiş. Təəssüf ki, indi bu ənənə toylarımızda müşahidə olunmur.
VI fəsil “Bayatılarda qadın yarıdıcılığı” adlanır. Burada Ə.Abid bayatıların yaranması və ifasında
qadınların ayrıca rolunun olduğuna diqqət çəkir, uyğun örnəklər gətirir. Şübhəsiz, bayatı janrının
mahiyyətindəki zəriflik, incə duyumun qadın xarakteri ilə müqayisə olunması uyğunluq sayıla
bilər. Eyni zamanda bayatının xarakterindəki az sözlə möhtəşəm məna ifadə etmək xüsusiyyəti də
ayrıca diqqət çəkir.
Əsərin sonunda Ə.Abidin bayatılarda bəhs edilən yer adları, çay, nehr heyvanlar, quşlar, çiçəklər
haqda siyahı verir.

Sonuc
Əsər mövzuya yanaşma orijinallığı, özünəməxsusluğu ilə diqqət çəkir. 93 il öncə yazılmış əsər
müəyyən mənada indi də aktuallığını
araşdırmalara

saxlayır. Sovet ideologiyasının ədəbiyyata, bu yönlü

tətbiqinin ilk nümunələrindən, eləcə də Azərbaycanda folklorşünaslıq

mövzusundakı əsərlərin yazılması prosesində elmi təcrübənin azlığını nəzərə alsaq, indki
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yaradıcılıq ölçüsüylə əsər qənaətbəxş təsir bağışlayır. Bütün hallarda Əmin Abidin Azərbaycan
ədəbiyyatını, folklorşünaslığını araşdırmaq yönündə fədakar çalışmaları yüksək dəyərləndirməyə
layiqdir.

Qaynaqça
1. http://www.azerbaijans.com/content_296_az.html
2. Əmin Abid (Əhmədov). Azərbaycan türklərinin ədəbiy¬yatı tarixi, Bakı, Elm və təhsil, 2016,
240 səh. Tərtibçilər B.Əhmədov, Ə.Şamil.
3. Qitə. https://az.wikipedia.org/wiki/Qit%C9%99_(%C5%9Feir)
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QARABAĞIN TƏBİİ EHTİYAT POTENSİALININ MÖVCUD VƏZİYYƏTİNƏ DAİR
ON THE CURRENT STATE OF KARABAKHʹS NATURAL RESOURCE POTENTIAL
Dos. Dr. Əli Məmməd oğlu Həsənov
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsi
Coğrafiya kafedrası, Naxçıvan
Ülviyyə Nadir qızı İsgəndərova
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Təbiət və İncəsənət fakültəsi, Ümumi fənlər kafedrası, Naxçıvan
Nailə Zahid qızı Əliyeva
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültəsi
Coğrafiya kafedrası, Naxçıvan
XÜLASƏ
Azərbaycan Respublikasının incisi - Qarabağ Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında
yerləşir. Şimaldan Kiçik Qafqazın Murovdağ silsiləsi, cənubdan Araz çayı, qərbdən Şərqi
Göyçə silsiləsi, Qarabağ vulkan yaylasının hündür zirvələri ilə, şərqdən isə Qarabağ düzənliyi
ilə sərhədlənir. “Azərbaycan Uralı” adlanan Kiçik Qafqaz, xüsusilə də Qarabağ zonası faydalı
qazıntılarla zəngin ərazilərdəndir. Tədqiqat obyektinin təbii ehtiyatlarla zəngin olması ərazinin
fiziki- coğrafi şəraitindən, geoloji və geomorfoloji quruluşundan asılıdır. Təbii şəraitin
müxtəlifliyi nəticəsində Qarabağ regionunda 2000-dən çox bitki növü vardır ki, onun 70-i
endemikdir. Burada Azərbaycanda təbii halda bitən və pasportu olan 145 Şərq çinarı var idi.
Mənfur düşmənlərimiz Qarabağın flora və faunasına ciddi zərər vurmuşdur. Təkcə Kəlbəcər
rayonunda 968 ha meşə sahəsi qırılmış, Şərq çinarı kəsilərək Ermənistana daşınmışdır. Bundan
başqa tədqiqat obyekti metal, qeyri-metal faydalı qazıntı yataqları ilə zəngindir. Kəlbəcər
termal-mineral su yataqları, qızıl, civə, gümüş, selen, qurğuşun, molibden, kükürd, xrom, mis
yataqları ilə zəngindir. Laçın rayonunda 40-dan artıq faydalı qazıntı yatağı- sement xammalı,
üzlük daşı, mişar daşı, gil, əhəng xammalı vardır. Ağdam rayonunda ehtiyatı təsdiq olunmuş
13 yataq mövcuddur ki, onun da sement xammalından ibarət olan 3 yatağı işğalçı Ermənistan
tərəfindən istismar olunmuşdur. Tərtər rayonunda 10 faydalı qazıntı yatağı mövcuddur ki,
onlardan mis-molibden yataqlarının 60 faizi işğalçı ölkə tərəfindən istismar edilibdir. Qarabağ
zonasında ümumilikdə 561 yataq, faydalı qazıntı təzahürləri təzahür və perspektivli
minerallaşmış sahələr müəyyən edilmişdir.
30 illik işğalçılıq dövründə mənfur düşmənlər öz havadarlarının köməkliyi ilə Azərbaycanın
təbii sərvətlərini talamış və ciddi ziyanlar vurmuş, Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafını
ləngitmişlər. ”Dəmir yumruq” ətrafında sıx birləşən Azərbaycan xalqı bu sıxlığı daha da
möhkəmləndirəcək, öz iqtisadi gücünü artıracaq və öz mənliyini bir daha sübut edəcəkdir.
Qarabağ Azərbaycandır!
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Açar sözlər: mineral ehtiyat, filiz faydalı qazıntılar, mineral sular, təbii ehtiyatlar
ABSTRACT
The pearl of the Republic of Azerbaijan-Karabakh is located at the south-western end of the
Lesser Caucasus. The Murovdag range of the Lesser Caucasus is bordered by the Araz River
in the south, the Goycha Range in the west, the high peaks of the Karabakh volcano plateu in
the south, and the Karabakh plain in the east.
The Small Caucaus, especially the Karabakh region, called the “Azerbaijan Uralsʹ is rich in
minerals. The richness of the research object with natural resources depends on the physical
and geographical conditions of the are, geological and geomorphological structure. Due to the
diversity of natural conditions, there are more than 2000 plant species in the Karabakh region,
70 of which are endemic there were 145 ariental plane trees in Azerbaijan, which were naturally
grown and had passport. Our hated enemies seriously damaged the flora and fauna of Karabakh.
In the Kalbajor region alone 968 hectares of felled Eastern plane trees were cut down and
transported to Armenia. In addition, the object of research is rich in metallic, non-metallic
mineral deposits. Kalbajor thermal mineral water deposits are rich in gold, mercury, silver,
selenium, molybdenum, sulfur chromium copper deposits. There are more than 40 mineral
deposits in Lachin region-cement raw material facing stone sawn stone day lime raw material.
There are 13 proven reserves in Agdam region, 3 of which were exploited by Armenia. There
are 10 mineral deposits in the Tartar region, of which 60 % of repper molybdenum deposits
have been exploited by the occupying country. A total of 561 deposits and promising
mineralization areas have been indentified in the Karabakh zone.
During the 30 years of occupation, the hated enemie, with the help of their patrons, plundered
the natural lands of Azerbaijan and seriously damaged the rapid development of the Azerbaijani
economy. The people of Azerbaijan, closely united around the “İron Fist”, will further
strengthen this density, increase their economic power and prove their identity once again.
Key words: mineral reserves, are minerals, mineral waters, natural resources
GİRİŞ
Mənfur ermənilər tarixən çar Rusiyasının, sovet Rusiyasının köməkliyi ilə Azərbaycan
torpaqlarını hissə -hissə qopararaq qonşu dövlətlərə paylamışdır. 113,9 min km.kv sahəsi olan
Azərbaycan ərazisi doğrana-doğrana sahəsi 86,6 min kv.km olan bir ölkəyə çevrilmişdir. Sovet
hakimiyyətinin son illərində erməni vandallarına edilən yardım və köməkliklər əsasında 1988ci ildən başlayaraq ermənilər Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal etmişlər. Əlbəttə erməni
gücünə qalsaydı o, heç vaxt bu səhvliyi edə bilməzdi. Ona köməklik edən, özünu sülhsevər kimi
göstərən dövlətlərin köməkliyi ilə Azərbaycan ərazilərini işğal altına almışlar. Erməni işğalı
dünyada olmayan bir vandallist işğal olmuşdur. Onlar əhalini amansızca qırmışlar. Hətta
azərbaycanlıların qapısını qoruyan itləri-pişikləridə güllələmişlər. Onların işğal etdikləri
ərazilərdə təbiəti məhv etmişlər. Yeraltı, yerüstü sərvətləri talamışlar. Ermənilərin və onun
havadarlarının 30 il ərzində yaratdıqları erməni gücünü 44 gün müddətində həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar vurub dağıtdı. Bu 44 günlük vətən müharibəsi göstərdi ki, ermənilər və
onların havadarlarının gücü sabun qovuğu kimidir və türk hərbi gücü qarşısında həmişə olduğu
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kimi bu gün də dağıldı. 30 il müddətində erməni quldurları və onun havadarları Azərbaycanın
təbii ehtiyatlarına ciddi zərbə vurubdur. Bu baxımdan mövzu bir aktual məsələyə həsr edilibdir.
TƏHLİL VƏ ARAŞDIRMA
Azərbaycanın incisi - Qarabağ Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşir. Şimaldan
Kiçik Qafqazın Murovdağ silsiləsi, cənubdan Araz çayı, qərbdən Şərqi Göyçə silsiləsi, Qarabağ
vulkan yaylasının hündür zirvələri ilə, şərqdən isə Qarabağ düzənliyi ilə sərhədlənir.
“Azərbaycan Uralı” adlanan Kiçik Qafqaz, xüsusilə də Qarabağ zonası faydalı qazıntılarla
zəngin ərazilərdəndir (Azərbaycanın fiziki coğrafiyası, 2014). Tədqiqat obyektinin təbii
ehtiyatlarla zəngin olması ərazinin fiziki-coğrafi şəraitindən, geoloji və geomorfoloji
quruluşundan asılıdır. Ərazinin əlverişli şəraiti- adi və müalicəvi əhəmiyyətli bulaqları, geniş
çay dərələri, sinklinal çökəklikləri vardır. Burada 110 km məsafədə Qarabağ silsiləsi yerləşir.
Silsilənin qərb yamacı qısa və dik, şərq yaması isə genişdir. Cənuba doğru 5-6 tirəyə
şaxələnərək Araz maili düzənliyinə doğru gömülür. Burada Xocayurd, Ziyarət, Saxsağan və
Çaxmax tirələri, Şuşa yaylası, Xocalı çökəkliyi vardır. Kiçik Qafqazın ən mühüm oroqrafik
elementlərindən- Şərqi Göyçə silsiləsi, Dəlidağ massivi, Mıxtökən silsiləsi Çalbayır, Uzunyal,
Hoçaz tirələri və Qarabağ vulkanik yaylası burada yerləşir (Müseyibov,1998). Qarabağ
vulkanik yaylasında bir sıra geniş tuf-lava yaylaları, çökəkliklər və hündürlüyü 3000 metrdən
çox olan sönmüş vulkan dağları vardır. Regionda ən böyük yayla Həkəri və Bərgüşad çayları
arasındakı Yazı yaylasıdır.
Qarabağ zonası maqmatik, metamorfik və çökmə süxurlarla zəngindir. Ərazinin geoloji
quruluşu burada faydalı qazıntıların zənginliyinə səbəb olur.
Qarabağ zonasında ümumilikdə 561 yataq, təzahür və perspektivli minerallaşma sahələri
müəyyən edilmişdir. Təkcə Ağdam rayonunda 13 faydalı qazıntı yatağı mövcuddur. Bu yataqlar
Gülablı, Şahbulaq, Çobandağ, Boyəhməd, Şahbulaq 1, Qarqarçay 1, Qarqarçay 2, Xaçınçay,
Ağdam, Şelli, Burundağ, Çəmənli I, Çəmənli II yataqlarıdır ki, burada üzlük daşı, sement
xammalı, gil, üzlük daşı, qum-çınqıl vardır. Rayonda təsdiq edilmiş ehtiyatına görə ən böyük
yataq sement xammalı ilə zəngin olan Çobandağ yatağıdır. Yatağın təsdiq edilmiş ehtiyatı
140404 min tondur ki, bunun da 200 min tonu işğalçı ölkə tərəfindən istismar olunmuşdur (Milli
Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatları).
Cəbrayıl rayonunda 19 faydalı qazıntı yatağı mövcuddur. Burada sement xammalı, əhəng
xammalı, qum, gəc, mişar daşı, əlvan daş, gil kimi mineral ehtiyatın çıxarıldığı Göyərçin
(Veysəlli), Soltanlı, Çaxmaqçay, Ağtəpə, Cəfərabad, Minbaşılı, Qaracalı, Qurddaş, Böyük
Mərcanlı, Dərzili, Tuluz yataqlarıdır. Cəbrayıl rayonunda Tuluz mişar daşı yatağı, Soltanlı qum
yatağı, Göyərçin (Veysəlli) sement xammalı yatağı, Qaracalı gil yatağı, Hacılı gəc yatağı
erməni işğalçıları tərəfindən istismar olunmuşdur.
Füzuli rayonunda ehtiyatı təsdiq edilmiş 5 yataq mövcuddur. Bunlar Kürdmahmudlu gil yatağı,
Dövlətyarlı və Dilağardan mişar daşı yataqları, Quruçay qum-çınqıl yatağı, Kərimbəyli gil
yataqlarıdır. Demək olar ki bu yataqların hamısı erməni işğalçıları tərəfindən istismar olunub.
Kəlbəcər rayonunu faydalı qazıntılarla zəngindir. Burada gümüş, selen, tellur, qurğuşun,
molibden, kükürd, mişar daşı, gil, sement xammalı, qum, çınqıl, qızıl, civə, üzlük daşı, nəcib
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metal yataqları vardır. O cümlədən, ehtiyatı təsdiq edilmiş 27 yataq mövcuddur. Bu yataqlara
Mehmana polimetal filizi yatağı, Şorbulaq, Qamışlı, Levçay (Löhçay), Ağyataq civə yataqları,
Ağdüzdağ qızıl nəcib metallar yatağı, Söyüdlü (Zod) qızıl yatağı və s. aiddir. Söyüdlü,
Ağduzdağ, Qızılbulaq qızıl yataqlarında ümumi ehtiyatı 143 ton hesablanmışdır. Levçay
(Löhçay), Qamışlı, Ağyataq və Şorbulaqda sənaye əhəmiyyətli 968 ton civə ehtiyatı mövcuddur
Rayonda olan ən böyük yataqlardan olan ehtiyatı 3466 min ton hesablanmış qızıl-mis
kolçedanından ibarət Qızılbulaq yatağının 85 faizi istismar edilib. Mehmana polimetal filiz
yatağında 1951-58-ci illərdə geoloji kəşfiyyat işləri aparılmışdır. 1977-ci ildə Dövlət Ehtiyatlar
Komissiyasında təsdiq edilmişdir. Bu yataqda sink, qurğuşun, kadmium, gümüş filizləri
kateqoriyalar üzrə təsdiq edilmişdir. Ağduzdağ qızıl yatağı Kəlbəcər şəhərindən 21 km qərbdə
eyniadlı antiklinal strukturda yerləşir. Yataq 1981-85-ci illərdə aparılmış axtarışqiymətləndirmə işləri nəticəsində yataq statusu almış, filizi qızıl-nəcib metallar kateqoriyasına
aid edilmişdir. Bu yataq da işğalçı ermənilər tərəfindən açıq üsulla talan edilmişdir. Levçay
(Löhçay) civə yatağı Kəlbəcər şəhərində 22,5 km şimal-qərbdə yerləşir. 1963-cü ildə axtarış
işləri nəticəsində aşkarlanmışdır. 1975-ci ildə Azərbaycan Respublikası Faydalı Qazıntı
Ehtiyatlarının Balansına qəbul olunmuşdur (Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatları).
Kəlbəcər rayonunda Geşdək, Aşağı İstisu, Yuxarı İstisu, Tutqun yataqları termal-mineral
sularla zəngindir. Bu yataqların müalicəvi əhəmiyyəti vardır.
Ümumilikdə Kəlbəcər rayonunda Ağyataq, Söyüdlü (Zod), Çaplı, Qızılbulaq və Ağdüzdağ
yataqları istismar edilmişdir.
Laçın rayonunda 40-dan artıq faydalı qazıntı yatağı- sement xammalı, üzlük daşı, mişar daşı,
gil, əhəng xammalı vardır. Tərtər rayonunda 10 faydalı qazıntı yatağı mövcuddur ki, bu
yataqlardan mişar daşı, gəc, qum-çınqıl, daş kömür, mis-molibden onlardan mis-molibden
yataqlarının 60 faizi işğalçı ölkə tərəfindən istismar edilibdir. Tərtər rayonunun ən çox istismar
olunmuş qiymətli yatağı Dəmirli mis-molibden yatağıdır. Bu yataq Tərtər rayonunun (keçmiş
Ağdərə) Dəmirli kəndindən 1-3 km cənubda Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacında
yerləşmişdir. Həmçinin Ağdam dəmir yol stansiyasından 35 km şimal-qərbdə yerləşir. 1965-ci
ildə aparılmış geoloji tədqiqatlar nəticəsində təzahürləri müəyyənləşdirilən Dəmirli yatağında
ilk ciddi tədqiqatlar 1978-ci ildə aparılmışdır. Bu yataq geoloji-tektonik cəhətdən Qızılbulaq
mis-qızıl, Mehmana qurğuşun-sink zolağının şimal-şərq davamı hesab olunur. Yataq proqnoz
ehtiyatının həcminə görə iri mis-porfir yataqları qrupuna aiddir. 1988-1989-cu illərdə baş
vermiş erməni qarətləri zamanı Geoloji baza dağıdılmış və əvvəlki işlər zamanı əldə edilmiş
yerüstü nümunələr məhv edilmişdir.Dəmirli yatağı işğal dövründə Ermənistanın dağ-mədən
sənayesinin əsas fiquru sayılan “Vallex Group” şirkətinin yaratdığı “Base Metals” kompaniyası
tərəfindən 2013-cü ildən qarət olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bu şirkət uzun müddət separatçı
rejimin büdcəsinin 35℅-ni təmin etmişdir. İşğal zonasında fəaliyyət göstərdiyi müddətdə
“Vallex Group” şirkəti burada 250 milyon dollar investisiya qoymuş, 1450 yeni iş yeri açmışdır.
Erməni işğalçıları Dəmirli yatağında dəqiq qiymətləndirmə işləri aparmaqla istismar
resurslarının həcmini 56 milyon ton hesablamışlar. İstismar gücü 1,7 milyon ton olan emal
sənayesinin 20-25 il davam etməsi proqnozlaşdırılmışdır. Lakin 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən
fəaliyyəti dayandırılmışdır.
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Milli Geoloji kəşfiyyat xidmətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə apardığı ilkin təqribi
hesablamalara əsasən işğalçı ölkənin vurduğu ziyan haqqında aşağıdakı cədvəldə məlumatlar
verilmişdir (cədvəl 1).
Cədvəl 1. İstismar olunmuş yataqlarda vurulan ziyanın hesablanması
s/n
Yataqların
adı

1
2
3
4

Şahbulaq
Çobandağ
Boyəhmədli
Göyərçin
(Veysəlli)

Yatağın növü

Sement xammalı
Sement xammalı
Sement xammalı
Sement xammalı

5
6
7
8

Soltanlı
Qaracalı
Tuluz
Hacılı I

Qum
Gil
Mişar daşı
Gəc

9
10
11
12

Dövlətyarlı
Dilağarda
Quruçay
Kərimbəyli

Mişar daşı
Mişar daşı
Qum-çınqıl
gil

13

Qızılbulaq

Qızıl-mis-kolçed

14

15

16
17
18

Ağdüzdağ

Yuxarı
Həkəriçay
Ağdərə I
Tərtər
(Ağdərə)
Dəmirli I

Qızıl nəcib
metallar

Təsdiq edilmiş
ehtiyatı

Ağdam rayonu
64767 min m3
140404 min ton
19981 min ton
6644 min ton
Cəbrayıl rayonu
4672 min m3
296 min m3
2037 min m3
510 min ton
Füzuli rayonu
15449 min m2
40057 min m2
13047 min m3
1824 min m3
Kəlbəcər rayonu
Filiz-3466 min ton
Au-13,7 ton
Ag-18,9 ton
Cu-47,9 min ton
S-274,4 min ton
Se-18,03 ton
Te-0,85 ton
17,5 ton

İlkin təqribi
hesablamalara
görə istismar
həcmi

Mineral
xammal
vahidinin
dəyəri

Vurulmuş
ziyanın
dəyəri,
min $

2335 min m3
200 min ton
610 min ton
300 min ton

39,7 $
39,7 $
39,7 $
39,7 $

92699,5
7940
24217
11910

300 min m3
165 min m3
175 min m3
300 min ton

13 $
4,3 $
12,7 $
45,9 $

3900
709,5
2222,5
13770

3500 min m2
6800 min m2
800 min m3
850 min m3

12,7 $
12,7 $
13 $
4,3 $

44450
86360
10400
3655

1878 uns/$
23,4 uns/$
6787 $
10,5 $
36,0 kq/$
55,0 kq/$
1878 uns/$

609817
12029
276332
2449
649
46,7
157752

85 ℅-i istismar
edilib

15 ℅-i istismar
edilib

Qum-çınqıl

Laçın rayonu
15794 min m3

115 min m3

13 $

1495

Mişar daşı
Gəc

Tərtər rayonu
38080 min m3
200 min ton

880 min m3
200 min ton

12,7 $
45,9 $

11176
9180

Mis-molibden

Filiz-181,5min ton
Cu-435,6 min ton
Mo-18,5 min ton
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6787 $
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Cədvəl Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatlarına əsasən tərtib olunmuşdur. (2021-ci
il)
Cədvəldə verilmiş yataqlardan başqa istismar olunmuş digər yataqlarda istismarın həcmi yaxın
günlərdə müəyyənləşdirilərək işğalçı ölkənin vurduğu ziyanın dəyəri dəqiqləşdiriləcəkdir.
Təbii şəraitin müxtəlifliyi nəticəsində Qarabağ regionunda 2000-dən çox bitki növü vardır ki,
onun 70-i endemikdir. Burada Azərbaycanda təbii halda bitən və pasportu olan 145 Şərq çinarı
var idi (Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatları). Mənfur düşmənlərimiz Qarabağın
flora və faunasına da ciddi zərər vurmuşlar. Kosmofotoşəkillərin araşdırılması zamanı müəyyən
edilmişdir ki, mənfur düşmənlərimiz mineral xammal ehtiyatları ilə yanaşı ətraf mühitə ciddi
ziyan vurmuşlar. Təkcə Kəlbəcər rayonunda 968 ha meşə sahəsi qırılmış, Şərq çinarı kəsilərək
Ermənistana daşınmışdır.
NƏTİCƏ
Qarabağın təbii ehtiyatları və onların müasir vəziyyəti təhlil olunarkən bu nəticəyə gəlmək olur
ki, 30 illik işğalçılıq dövründə mənfur düşmənlər öz havadarlarının köməkliyi ilə Azərbaycanın
təbii sərvətlərini talamış, ciddi ziyanlar vurmuş və Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafını
ləngitmişlər. Ermənilər və onların havadarları, Minsk qrupunun həmsədrlərinin yarıtmaz
siyasətləri, daim erməniləri müdafiə etmələri Azərbaycana milyardlarla gözə görünən və gözə
görünməyən ziyanlar vurmuşlar. Bu təslimçilik aktının əsasında tərtib olunmuş ziyanlar
ödənilməlidir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi üçün ”Dəmir yumruq” ətrafında sıx birləşən
Azərbaycan xalqı bu sıxlığı daha da möhkəmləndirəcək, öz zərbə və iqtisadi gücünü artıracaq
və öz mənliyini bir daha sübut edəcəkdir.
Ölkənin “qan damarları”nı təşkil edən yolların işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidən bərpa
olunması burada yeni mineral ehtiyatların, təzahürlərin tapılmasına və mövcud yataqların
ehtiyatlarının yenidən hesablanıblanması isə Qarabağ zonasının dirçəlməsinə, Azərbaycanın
iqtisadiyyatının inkişafına təkan verəcəkdir.
ƏDƏBİYYAT
1. Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası (2014) 2 cilddə. Fiziki coğrafiya. Bakı, 534 s.
2. M.A. Müseyibov (1998) Azərbaycanın fiziki coğrafiyası. Dərslik. Maarif nəşriyyatı, Bakı 400
s.
3. Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatları-2021
4. http://eco.gov.az/
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AZƏRBAYCANDA OD ÇƏRŞƏNBƏSİ İLƏ BAĞLI İNAMLAR (PALTARDƏYİŞMƏ)
BELIEFS ABOUT OD CHARSHANBASI IN AZERBAIJAN (DRESS CHANGING)
Əliyeva Əsmər Şakir qızı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu
ORCID NO: 0000-0002-3606-9726
ÖZET
Novruz və çərşənbələrin əsas dəyərlərindən biri birlik və bərabərlikdir. Buna görə bölüşmək,
paylaşmaq bayramaların əsas dəyərlərindəndir.
Boz aya daxil olan ilaxır çərşənbələrin sıra düzümü belədir : Su, Od, Yel, Torpaq. Bu sıra
düzümü mərasim folkloru sistemində pozulmazdır və xalqımız çərşənbələri tarixən bu
ardıcıllıqla qeyd etmişdir. İlaxır çərşənbələrin ikicisi Od çərşənbəsidir. Xalq arasında buna
“üsgü çərşənbə”, “üsgü gecəsi”, “ikinci çərşənbə”, yaxud

da əzizləmə məqsədilə “addı

çərşənbə”, “dan”da də demişlər. Od çərşənbəsi Günəşə, oda, odu qoruyub saxlamaq inamına
tapınma ilə əlaqədar yaranmışdır. “Od” istilik gətirdiyinə, işıq yaydığına, təbiətə yeni ruh
verdiyi üçün ikinci çərşənbə od çərşənbəsi adlandırılır. Bu həftəyə cənub bölgəsində “gulə
çərşənbə” də deyilir. Od çərşənbəsində Günəş təbiəti, torpağı qızdırdığına və yenidən can
verdiyinə görə bu çərşənbədən etibarən insanlar göy becərtməyə başlayır, yazın simvolu olan
səməni becərməyə başlayırlar. Səməninin evlərə düşər-düşməzi olduğuna görə, düşərli evlərdə
səməni qoyar, səməni düşməyən evə qonşular pay verərmiş.
Ulu balbalarımız belə inanırlarmış ki, Günəşi, odu nə qədər əzizləsələr, oxşasalar, müqəddəs
saysalar təbiət o qədər tez isinər, insanlara xoşbəxtlik gətirərər. Buna görə xoş ovqatla şənlik
dolu mərasimlər keçirərmişlər. Od çərşənbəsində keçirilən mərasimlərin çoxu odla bağlı
olmuşdur. Azərbaycan odlar ölkəsi olaraq maraqlı,zəngin ənənələrə malikdir. Keçmiş
zamanlardan insanların qeyd etdiyi “Şəhrivər”, “Səddə”,

“Çırağan” şənlikləri, “danatma

mərasimi”, “çillə mərasimləri” bunlara nümunə ola bilər. Od və istinin əsas mənbəyi Günəş
olduğuna görə onu çağıran Qodu (hodu) nəğmələri xalq arasında daha qədim olmuşdur. Od
çərşənbəsində maraqlı ənənlərdən biri qocalar tonqalın ətradında əyləşib onun istisinə qovurqa
qovurar, sonra ağsaqqallı tərəfindən tonqal ətrafındakı insanlara paylanarmış, sonda bir ovuc
götürüb üzü qibləyə dayanıb havaya atar və “bu da quşaların payı” deyərmişlər. Xalqımız
arasında Od la bağlı çoxlu inamlar var: “Od imandandır”, “Od yandıran xeyir görər”, “Oda
yaxınlaşdın salam ver”, “Odu yandıran zaman ondan səs gəlsə, qonaq gəlməsinə işarədir”, “Od
hisli olarsa, uzaqdan qonaq gələcək, -deyərlər”, “Odu yersiz söndürənin ocağı sönər”, “Od
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çərşənbəsində oda üzərlik atarlar”, “Ocaqda kül titrəyəndə, od xeyirə oynayır, - deyərlər”,
“Çərşənbədə ocağı boş qoymazlar, qazanlar qaynamalı, xörək bişirilməlidir” və s.
Açar sözlər: Novruz, od çərşənbəsi, od, inamlar, odla bağlı mərasimlər
ABSTRACT
The last four Tuesdays of winter (usually starts from the last Tuesday of February) before
Novruz are celebrated by Azerbaijanis and called as “Charshanba”. According to Azerbaijani
traditions, “Charshanbas” indicates the end of winter and start of spring. According to the folk
belief, the first Charshanba represents water and celebrates its purifying nature. The second
Charshanba relates to the element of fire. It is believed that the action of jumping over bonfires
and lighting candles renews a person and purges them of illness, allowing them to start the
spring with positivity. One of the main values of Novruz and “charshanba” is unity and equality.
Therefore, sharing is one of the main values of the holidays.
The order of the last “charshanba” of the “Boz ay” is as follows: Water, Fire, Wind, Earth. The
order of this series is inviolable in the system of ceremonial folklore, and our people have
historically celebrated “charshanba” in this sequence. The second is “Od Charshanbasi”.
Among the people it is also called "Usgu Charshanba", "Usgu night", "second Charshanba ", or
"addi Charshanba ", "dan" for the purpose of worship.
Most of the ceremonies held on “Od Charshanbasi” were related to the fire. As a country of
fires, Azerbaijan has an interesting and rich tradition. Examples of this are the "Shahrivar",
"Sadda", "Chiragan" festivities, "rebuke ceremony", "chilla ceremonies" celebrated by people
in the past. Since the main source of fire and heat is the Sun, the songs of Godu (hodu) calling
it have become more ancient among the people.
Key word: Novruz, Od Charshanbasi, fire, beliefs, fire-related ceremonies
GİRİŞ
Bütün xalqların və bütün zamanların ən böyük bayramlarından olan Novruz yeni gün, yeni il,
yeni başlanğıc deməkdir. Azərbaycan xalqı tərəfindən qədim zamanlardan təntənəli şəkildə
qeyd edilən bu bayramda insanlar hələ bayrama bir ay qalmışdan hazırlıqlar görür: İlaxır
çərşənbə şənlikləri keçirir, həyət-bacalar qaydaya salınır, ev-eşiklər, əkin-biçin yerləri
təmizlənir, ağaclar ağardılır, pal-paltar, xalçalar günə verilir, torpağın, təbiətin oyanması üçün
bir-birindən şən rituallar, müxtəlif mərasimlər keçirilir, nəğmələr oxunur.
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Novruzdan öncə təbiətin oyanması, dirilməsi, canlanması, istiləşməsi üçün dörd çərşənbə
keçirilir. Bu çərşənbələrin daxil olduğu aya Boz ay deyilir, fevralın 21-dən martın 20-ə kimi
davam edir. Boz aya daxil olan ilaxır çərşənbələrin sıra düzümü belədir : Su, Od, Yel, Torpaq
çərşənvəsi. Bu sıra düzümü mərasim folkloru sistemində pozulmazdır və xalqımız çərşənbələri
tarixən bu ardıcıllıqla qeyd etmişdir. Xalqımız bu çərşənbələri müxtəlif regionlarda özlərinə
məxsus şəkildə qeyd edir, onlara uğur gətirən adət və ənənələri yaşadır və yayır. Xalq arasında
hər bir çərşənbənin özünə məxsus silsilə inancları, mərasimləri olmuşdur və bu gün də bəziləri
yaşamaqdadır.
İlaxır çərşənbələrin ikicisi Od çərşənbəsidir. Od çərşənbəsi Günəşə, oda, odu qoruyub
saxlamaq inamına tapınma ilə əlaqədar yaranmışdır. Bu çərşənbə qədim insanların Günəşə,
atəşə olan müqəddəs inamından irəli gəlmişdir. Xalq arasında buna “üsgü çərşənbə”, “üsgü
gecəsi”, “ikinci çərşənbə”, yaxud da əzizləmə məqsədilə “addı çərşənbə”, “dan”da demişlər.
“Od” istilik gətirdiyinə, işıq yaydığına, təbiətə yeni ruh verdiyi üçün ikinci çərşənbə belə
adlanır. Od çərşənbəsinin olduğu həftəyə cənub bölgəsində “gulə çərşənbə” də deyilmişdir. Od
çərşənbəsindən etibarən Günəş təbiəti, torpağı qızdırır, yenidən can verir, ona görə bu
çərşənbədən etibarən insanlar göy becərtməyə başlayır, yazın simvolu olan səməni becərdilir.
Xalq arasında səməninin evlərə düşər-düşməzi olduğuna görə, düşərli evlərdə səməni qoyular,
səməni düşməyən evlərə isə qonşuları pay verərmiş.
Artıq su çərşənbəsindən fərqli olaraq od çərşənbəsi günü

insanların ocağının üstü boş

qalmamalı, xörək bişirməli, qazan qaynamalı və ailənin büdcəsinə uyğun olaraq təamlar,
şirniyyatlar süfrəyə düzülür, süfrədə şamlar yandırılır. Hər evin həyətində, qarşısında tonqal
qalanır, şənliklər keçirilir, umu-küsü aradan götürülür. Odun, tonqalın qalanması istiliyin,
havaların isinməsinin əsas göstəricisidir. Od çərşənbəsi ilin isti, bərəkətli keçməsinə və yazın
gəlişinə işarədir. Bu günü də insanlar təbrikləşir, təzə paltar geyinir.
ARAŞTIRMA
Xalqımızın odla bağlı maraqlı ənənələri var, Azərbaycan odlar ölkəsi olaraq maraqlı, zəngin
ənənələrə malikdir. Od çərşənbəsində tonqal qalanar, yaşından asılı olmayaraq hamı tonqalın
üstündən tullanmalıdır, hətta qədim vaxtlarda belə adət olub ki, yeddi dəfə ya bir tonqalın
üstündən, ya da bir dəfə yeddi tonqalın üstündən tullanmaqla bərabər bu sözləri deyərmişlər:
“sarılığım sənə, qırmızılığın mənə”, “ağırlığım, azarım-bezarım odda yansın”, “ağırlığımuğurluğum odlara, azarın, bezarım tökül bu odun üstünə” deyərək, odun üstündən tullanmaqla
xəstəliklərdən xilas olunduğuna, azar-bezarlardan arındıqlarına inanarlar. Bu mifoloji
dünyagörüşün xalqın şüuraltısında hər zaman yaşadığını göstərir.
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Od çərşənbəsində cənub bölgəsində belə bir adət var ki, qocalar bu tonqalın ətrafında əyləşib
onun istisinə qovurqa qovurar, daha sonra ağsaqqallı, ağbirçəklilər tərəfindən bu qovurqa tonqal
ətrafındakı insanlara paylanarmış, sonda bir ovuc götürüb üzü qibləyə dayanıb havaya atar və
deyərmişlər “bu da quşaların payı”. Bu cavanlara, elə-obaya sağlamlıq, bərəkət, uzun
ömürlülük vəd etməyə işarə olunub.
Tonqal heç vaxt su ilə söndürülmür, tonqal özü sönəndən sonra gənc oğlan və qızlar bu tonqalın
külünü yığıb, evdən kənar bir yerə, çölə atarlar. Bu o deməkdir ki, tonqalın üstündən tullanan
bütün ailə üzvlərinin bədbəxtçiliyi atılan küllə birlikdə ailədən uzaqlaşdırılır. Elə bölgələr də
var ki, orada həmin ərəfədə yas düşərsə, hörmət əlaməti olaraq tonqal qalanmır.
İlkin dövrlərdən ulu babalarımız belə inanıb ki, Günəşi, odu nə qədər əzizləsələr, oxşasalar,
müqəddəs saysalar təbiət o qədər tez isinər, insanlara xoşbəxtlik, bərəkət gətirərər. Buna görə
xoş ovqatla müxtəlif, şənlik dolu mərasimlər keçirərmişlər. “Şəhrivər”, “Səddə”, “Çırağan”
şənlikləri, Günəşə qurban kəsmək mərasimi, “Danatma mərasimi” bunlardan bəziləridir.
Keçmiş vaxtlarda bütün çərşənbələrdə özünü göstərən çillə çıxartmaq mərasimi od
çərşənbəsində də özünü göstərmişdir. “Danatma mərasimi” də bunlardan biridir, bu vaxt
insanlar, gecəni yatmaz musiqinin muşayiəti ilə səhəri gözləyərmişlər, xüsusilə də 50-60 yaşlı
adamlar, ağsaqqallar şənlikdə iki-üç saat iştirak edər sonra gedirmişlər ki, cavanlar onlardan
utanıb-çəkinməsin, sərbəst oxuyub-rəqs etsinlər. Beləliklə, müxtəlif geyimlərdə səhərə kimi
şənliklər keçirilirmiş. Burada paltardəyişmə motivinin şahidi oluruq. Çillə çıxarılarkın gecəni
yatmamaq gündüzü ümid dolu gözlərlə gözləmək, səhər günəşin ilk işığını görənə kimi tonqalı
saxlamaq əsas şərtlərdən hesab olunurmuş. Bu ilin isti, bərəkətli, ruzili keçəcəyinə, yazın
gəlişinə işarə olmuşdur. İnsanların inancına görə, bu, ilin şirin və sevinc dolu keçməsinə,
süfrələrinin bollu, bərəkətli olmasına səbəb olurmuş. Su çərşənbəsində isə çillə çıxartmaq üçün
səhər dan yeri ağaranda insanlar su başına gedər, sudan içib, yuyunurmuşlar ki, bununla yeni
ili xəstəliksiz, sağlamlıqla keçirəcəklərinə inanmışlar. Od çərşənbəsində, eləcə də bütün
çərşənbələrdə, Novruz bayramında mövcud olan mərasimlərdən biri cilddəyişmədir. Bu zaman
insanlar müxtəlif paltarlar, xüsusilə də kosa, keçəl paltarı geyinərək, çalıb-oynayaraq qapı-qapı
gəzir, evlərdən bayram payı yığırlar. Burada əsas məqam bayram payı yığan insanların
tanınmamasıdır. Bu adətlər Azərbaycanın müxtəlif regionlarında bu gün də qorunmaqda və
davam etdirilməkdədir. Xocavənd rayonu ərazisindən sakinlərindən toplanmış müxtəlif
mətnlərdən görürük ki, bayram gecəsi cavanlar, xüsusilə oğlanlar qadın, qadınlar isə kişi
paltarları geyinərək çalıb-oxuyur, müxtəlif nəğmələr oxuyub, tamaşalar göstərərək insanlardan
bayram payı toplayırlar. Bayramda cavanoğlanlar qadın paltarı geyinərək evlərə girir, bayram
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xonçalarından meyvə, şirniyyat götürürlər. Beləliklə onlar həm də öz sevdikləri xanımları
yaxından görə bilirlər, bəzən də böyüklər, digər cavanlar cildini dəyişmiş həmin adamların
payını verəndən sonra

üzünü açır və kimliyi aşkarlanırdı. Bu Novruz adətlərinə bütün

rayonlarımızda təsadüf etmək olur.
Günəşə qurban kəsmə mərasimi xalqımızın ən qədim görüşlərindən olmuşdur. Səhər günəşin
doğması şərəfinə gün doğanda atı təpənin üstünə gətirər və

fərqli geyimli bir nəfər at

kəsərmişlər. Xalqda belə bir inam olmuşdur ki, qırmızı kəhərin günəşə qurban kəsilməsi
adamlara xoşbəxtlik, səadət gətirərdi. Bu mərasim hətta qayaüstü rəsmlərdə də təsvir
edilmişdir.
Od və istinin əsas mənbəyi Günəş olduğuna görə onu çağıran Qodu (hodu) nəğmələri xalq
arasında daha qədim olmuşdur. Azərbaycanın bəzi yerlərində gün çıxmamış hamı uca bir təpə
başına yığılır, tonqal qalayıb, onun çevrəsində halqa vurarkən günəşin çıxışını gözləyir, birlikdə
səs-səsə verib oxumuşlar:
Qodu xan qodu xan
Söndürmə odu xan
At üstə od gətir
Sözü bal Qodu xan, yüzü ağ Qodu xan.
Bəzi tədqiqatçılar bu adət-ənənələri atəşpərəstlik dini ilə bağlayırlar, çünki Zərdüşt tərəfindən
yaradılan Avesta kitabındakı odun müqəddəsliyi və insanların oda olan inamı, sitayişi tarix
boyunca özünü güclü şəkildə göstərmişdir. Hətta Azərbaycanın müxtəlif regionlarında olan
ocaqlar, Bakının Suraxanı qəsəbəsində yerləşən Atəşhag da buna əyani misaldır. Biz xalqımızın
həm şad, həm də bəd günündə tonqalın köməyə gəlməsi və onun yandırımasının şahidi
olmuşuq. Vətənimizdə oda və ocağa olan hörmət, onun müqəddəsliyi heç vaxt danılmaz.
Od la bağlı xalq arasında çoxlu inamlar vardır:
“Od çərşənbəsində ocaqdan od verməzlər”, “Od çərşənbəsində “ağlayan” ağacı kəsməzlər”,
“Od imandandır”, “Od yandıran xeyir görər”, “Oda yaxınlaşdın salam ver”, “Odu yandıran
zaman ondan bir səs gəlsə, qonaq gəlmək nişanıdır”, “Od hissli olarsa, “uzaqdan qonaq
gələcək” -deyərlər”, “Odu yersiz söndürənin ocağı sönər”, “Od çərşənbəsində oda üzərlik
atırlar”, “Ocaqda kül titrəyəndə “od xeyirə oynayır” -deyərlər”, “Çərşənbədə ocağı boş
qoymazlar”, “Ocağın odlu, qazanın qaynar olsun”, “Ocağınız odlu, eviniz nurlu olsun”, “Ağrın,
acın odda yansın”, “ocağın külünü dağıtmazlar” və s.
Xalq arasında oda olan and və alqışlar: “Bu ocağın işığına and olsun”, “Ocağın qaralmasın”,
“Ocağın boş olmasın”, “Ocağın sönməsin” və s. Xalq arasında “ocağın sönməsin” sözləri isə
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ən böyük alqışdır. Ocaq evin timsalı olduğundan təmiz saxlanmalıdır. Od, ocaq ən müqəddəs
ziyarət yeri hesab olunur.
NƏTİCƏ
Birlik və bərabərlik kimi əsas dəyərlərə malik olan Novruz və çərşənbələr təbiət, zaman və fəsil
anlayışları, əkinçilik həyatı, bolluq və firavanlıq arzusuyla sıx bağlıdır. Buna görə bayramlarda
insanlar bir-biri ilə bölüşməli, paylaşmalı, təbrikləşməli, onlara uğur gətirəcəyinə inandığı adətənənləri təkrarlamalı yaşatmalıdır. Xalqımız bu ənənələri çox gözəl yaşadır. Bayram zamanı
maddi vəziyyəti yaxşı olan şəxslər qohum-əqrəbada, qonum-qonşuda maddi vəziyyəti zəif olan
insanlara kömək edir, süfrəsində Novruz təamlarının olmasını təmin etmək üçün onlara bayram
payları, sovqatlar göndərir, uşaqlara təzə libaslar pay verirlər. həmçinin qocaların, kimsəsiz, xəstə şəxslərin evlərinə baş çəkərək, onların hal-əhvalını soruşur, bayram şirniyyatı və çərəzlər
ilə bəzədilmiş xonçalar apararaq onları sevindirir. Bölüşmək, paylaşmaq bayramalarımızın əsas
dəyərləridir.
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BALAKƏN-ŞƏKİ BÖLGƏSİNƏ AİD FOLKLOR ÖRNƏKLƏRİNDƏ XALQIN
GEYİM MƏDƏNİYYƏTİNİN ƏKSİ
THE REFLECTION OF THE PEOPLE`S CLOTHING IN THE FOLKLORE EXAMPLES
OF THE BALAKAN SHEKI REGION

Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı
ADPU-nun Şəki filialı
orcid.org/0000-0003-3769-6198
ÖZƏT
Ədəbiyyat insan düşüncəsinin ifadə olunmasının ən spesifik forması kimi ən qədim
zamanlardan bu günə qədər daim dinamik inkişaf yolunu keçmişdir. Yayıldığı arealdan, zaman
kəsiyindən asılı olmayaraq bütün xalqlarda əvvəlcə şifahi yaranma və yayılma yolundan keçən
xalq yaradıcılığı sonradan daha sabitləşmiş yazılı ədəbiyyat şəklində özünü göstərmişdir.
Məlumdur ki, filologiya elmi yaranma məkanı və zamanından asılı olmayaraq bütün dövrlərə
aid ədəbi materialın araşdırılması kimi bəşəriyyət üçün olduqca mühüm bir məqsədə xidmət
edir. Araşdırılan bədii material eyni zamanda onun yaradıcısı olan xalqın dünyagörüşü,
mifologiyası və dini inancı, tarixi, məişəti və təsərrüfat həyatı, etnoqrafiyası və s. haqqında
informasiyanınn daşıyıcısı kimi qiymətləndirilə bilər. Bu baxımdan, istənilən bədii mətn
ədəbiyyat üçün önəm daşıdığı kimi, sadalanan sahələr üçün də dəyər daşıyır.
Təqdim olunan məqalədə yuxarıda sadalananlar nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının
Balakən-Şəki bölgəsinə aid folklor örnəklərində xalqın geyim mədəniyyətinin izləri
araşdırılmışdır. Tədqiqat zamanı bölgə folkloruna aid çap olunmuş antologiya və toplular,
folklor və etnoqrafiyaya aid nəzəri material, eləcə də AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzinin
“Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsi tərəfindən həyata keçirilmiş folklor toplama
ekspedisiyalarının nəticələrinə istinad olunmuşdur. Bölgəyə aid folklor örnəklərində xalqın
geyim mədəniyyətinin əksi məsələsi araşdırılarkən aşağıdakı məsələlər diqqətdə saxlanmışdır:
- Folklor nümunələrində adı çəkilən geyim növləri;
- geyim adları ilə bağlı deyimlərin məna yükü;
- geyimlər sosial statusun və təbəqələşmənin ifadəsi kimi;
- bölgəyə xas olan ənənəvi sənətkarlıq sahələri ilə bağlı məsələlər və s.
Yuxarıda sadalanan məsələlərin hər biri konkret nümunələr əsasında təhlilə cəlb olunmuş, yeri
gəldikcə nəzəri ədəbiyyata isnad olunmuşdur. Tədqiqat zamanı diqqətdə saxlanan ən maraqlı
məqamlardan biri Balakən-Şəki bölgəsi üçün ənənəvi olan sənətkarlıq sahələri, xüsusilə,
ipəkçilik, çəkməçilik, papaqçılıq kimi sənət növlərinin folklor örnəklərində əks olunmasıdır.
Tədqiqatın nəticləri belə bir fikri söyləməyə əsas verir ki, nümunələrdə yer alan geyim
növlərinin bir çoxu artıq məişətimizdə yer almadığından onlarla bağlı deyimlərdə ifadə olunan
fikir də müasir oxucu üçün asanlıqla anlaşılan deyil, bu məsələlərin araşdırılması sözügedən
bölgənin həm folkloru, həm etnoqrafiyası və ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin öyrənilməsi üçün
əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: Balakən-Şəki bölgəsi, folklor, geyim, etnoqrafiya, deyim
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ABSTRACT
The liteature has passed a dinamic path of development from the past time to nowadays as the
most specific form of humant thought. Regardless from the area which is spread and time in all
nations the folk art which has passed the path of oral origin and spread expressed itself as the
form of stabilized written literature. It is known that, the philology science which is regardless
of place and time origin serves an important purpose as the study of literary material of all
periods for humanity. Also investigated artistic material can appreciates as about an information
bearer which is the founder of nation also it`s worldview, mythology,history,
welfare,ethnography and farm life. From this point of view, it is an important for any fiction as
it is for the area listed.
In this presented article, the traces of people`s clothing culture in the folklore examples of
Balakan-Sheki region of Azerbaijan have investigated with taking into account above
mentioned materials. During research published anthologies and collections of regional
folklore,theoretical material on folklore and ethnography as well as the results of folklore
collection expeditions conducted by the Department of ``Folklore and folk arts`` of the AMEA
Sheki Regional Scientific Center. In the folklore samples of the region the reflection of the
people`s clothing culture has investigated and folllowing issues were taken into account:
- The types of clothing which are mentioned in folklore examples
- The meanings of sayings which are related to clothing names
- Some problems which are related to regional traditional crafts,such as clothing as an
expression of social status and differentiation
All of the above issues have been analyzed on the basis of concrete examples and the reference
has been referred to the literature. During research the one of the most important points is the
traditionals areas of craftmaships,especially silk, shoes-making, hat-making are reflected in
folklore. As a result of the research, we cay say that many of the types of clothing in the
examples are no longer usable by the modern reader in our live, the study of these problems is
important for the study of both folklore and ethnography and traditional crafts of these regions.
Keywords: Balakan-Sheki region, folklore, people`s clothing, ethnography, sayings
GİRİŞ
Xalqların tarixinin, mədəniyyətinin, düşüncə tərzinin, inanc sistemlərinin, dilinin, adətənənələrinin, bir sözlə, milli varlığının ifadəsi olan hər bir şeyin ən qədim mənbələrindən biri,
heç şübhəsiz, folklordur. Folklor özündə təkcə xalqın bədii təfəkkürünü və estetik dünyasını
yox, eyni zamanda gələcək nəsillərə çatdırılacaq çoxlu kodlaşdırılmış informasiyanın
daşıyıcısıdır. Meydana gəldiyi vaxtdan uzaqlaşdıqca həmin informasiyanın dəyəri artdığı kimi,
onun daha çox oxucu üçün asanlıqla dərki və qəbul olunması imkanları məhdudlaşır. Dəyişən
həyat tərzi, məişətə daxil olunan yeniliklər, dildə gedən proseslər (sözlərin köhnəlməsi, yeni
sözlərin meydana gəlməsi) bu uzaqlaşmaya və yadlaşmaya birbaşa şərait yaradan amillərdəndir.
Folklor dilçilik, tarix və etnoqrafiya üçün material verdiyi kimi, onlar da öz növbəsində
folklorun öyrənilməsi prosesinə yardımçı olur. Məqalədə bəhs edəcəyimiz məsələ də “Balakən-Şəki bölgəsinə aid folklor örnəklərində xalqın geyim mədəniyyətinin əksi” əslində
ayrı-ayrılıqda folklor, dilçilik, etnoqrafiya, tarix elmləri baxımından əhəmiyyətlidir. Bu
nümunələrdə yer alan geyim növlərinin əksəriyyətinin artıq praktik istifadədən çıxması, onlarla
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bağlı istehsal sahələrinin və geyimlərin hazırlanması texnologiyalarının tarixə qovuşması
onların öyrənilməsinə zərurəti daha da artırır.
TƏDQİQATIN ƏSAS HİSSƏSİ
Balakən-Şəki bölgəsi bütövlükdə folklor və etnoqrafik material baxımından yetərincə zəngindir
və artıq uzun müddətdir ki, tədqiqatçıların maraq dairəsindədir. Bölgənin folkloru və
etnoqrafiyasının əks olunduğu xeyli yazılı mənbə və toplama materialları elmi ictimaiyyətin
istifadəsi üçün əlçatandır. Bölgə folklorunun öyrənilməsində 1989-cu ildə AEA-nın Şəki Zona
Elmi Bazasının tərkibində fəaliyyətə başlayan “Folklorşünslıq” laboratoriyasında (Hazırda
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzinin “Folklorşünaslıq və el sənətləri” şöbəsi kimi
fəaliyyətini davam etdirir) folklor toplama və tədqiqi sahəsində görülən işlər təqdirəlayiqdir.
Aparılan toplama və tədqiqatlar zamanı əldə edilmiş materiallar əsasında tarixin və
mədəniyyətin bir çox sirli qatlarına aydınlıq gətirilir. “Balakən-Şəki bölgəsinə aid folklor
örnəklərində xalqın geyim mədəniyyətinin əksi” adlı məqalə üzərində iş zamanı da həmin
şöbənin əməkdaşlarının folklor ekspedisiyaları zamanı əldə etdiyi toplama materiallarına da
müraciət edilmişdir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, birbaşa bu bölgədə yaşayan əhalinin geyim
mədəniyyəti ilə bağlı genişhəcmli araşdırmaya rast gəlməsək də, fərqli tematikalı çoxsaylı
tədqiqatlarda bu məsələlərə də yer ayrılmışdır.
Bölgənin etnoqrafiyasının ilk tədqiqatçılarından olan həmyerlimiz yazıçı, böyük maarifpərvər
ziyalı və pedaqoq Rəşid bəy Əfəndizadə (1863-1942) “Şəki vilayətində kümdarlıq peşəsinin
tarixi, ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında” kitabında sözügedən məsələyə xeyli yer
ayırmışdır. Həmin kitabın «Əhalinin geydiyi libası və libas üçün toxuduğu ipək parçaları
haqqında” adlı hissəsində oxuyuruq: “Əski zamandan bəri Şəki torpağında yaşayan müxtəlif
millətlər arasında ailəsi üçün libasları arvatlar biçib-tikərdilər. Bunların biçin ülgüsü sadə bir
formada olardı. Məsələn, arxalıq ülgüsü döş, ətək, yaxa, çiyin, arxa və qollardan ibarət idi. Bu
sadə biçin üzrə hər hissəni biri-birinə calayıb altına astar çəkərdilər. Kişi üçün arxalıq və arvat
üçün çəpgəni (labadanı) hər qadın sələfdən görüb bənumsəmiş və xalqa örgətmişdi. Bu sayaq
bir ailədə yaşayan uşaq və böyüklərin boyunu o əski tərzdəki biçinə eynən uydurardılar. İki
yaşındakı qızın tuman və labadası da böyük arvatlarınkı ilə dutuşdurulsaydı həcmindən başqa
sair heç bir fərq qoyula bilməzdi. Xırdaca qızlar gəlin - diyin quraşdırıb oyun oynardılar. Bu
diyinlər üçün tikdikləri əlbəsə öz əynindəki labadanın, kömləyin, tumanın, baş çalmasının eyni
forması olardı. Bu diyin oyunu qızların ayəndə üçün bir biçin-tikiş məktəbi mənziləsində idi.
Anaları, böyük bacıları tikiş-biçin əməliyyatını əsaslı surətdə o zaman xırda qızlara göstərdib
məharət kəsb etdirirdilər. Kişilər və xırda oğlan uşağı üçün tikilən arxalığın, tumanın, kömləyin
həmçinin biçin fərqi olmazdı və modası əsla dəyişməzdi. Nənələrdən, babalardan görülə-görülə
gələn libas əski halında qalıb bu axır zamanlara qədər davam etmişdi”. [7. s.47-48]
Parçadan aydın olduğu kimi, Əfəndizadə geyimlərin hazırlanma texnologiyası barədə söz açır
və daha sonrakı hissədə ayrı-ayrılıqda qadın və kişi geyim dəstini təşkil edən geyim növlərini,
istehsal olunan parçaları sadalayır. Xatırladaq ki, müəllif öz zamanının geyim mədəniyyəti ilə
bağlı informasiyanı qələmə almaqla kifayətlənmir, xarixən mövcud olan və artıq işləkliyini
itirən geyim növlərindən də bəhs edir, onları tarixə qovuşduran səbəblərə də aydınlıq gətirir.
Keçən bir əsr boyunca Əfəndizadənin bölgə etnoqrafiyasının öyrənilməsi sahəsində qoyduğu
ənənə davam etdirilmiş, müxtəlif materiallar həm toplanmış, həm də tədqiqata cəlb
olunmuşdur. Xüsusilə, AMEA Folklor İnstitutunun mütəmadi olaraq çap etdirdiyi “Azərbaycan
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folkloru antologiyası” seriyasından olan kitabların Balakən-Şəki bölgəsinin tədqiqi ilə bağlı
cildlərində mövzu ilə bağlı xeyli material toplanmışdır.
Tədqiqata cəlb etdiyimiz mövzunun genişliyini nəzərə alaraq folklor nümunələri və etnoqrafik
materiallarda yer alan geyim növləri qruplaşdırılaraq tədqiqata cəlb olunmuş və onlarda
aşağıdakı geyim növlərinin adlarına rast gəlinmişdir:
 Kişi geyimləri: arxalıx, vəznəli çuxa (çərkəzi), büzməli çuxa, kürk, qəlifeyi şalvar,
şalvar, əntər, zavını, döşdiyh, yapıncı, köynək (kömlək), adnalıx, can köynəyi, dizdiyh;
 Qadın geyimləri: köynək (kömlək), lavada (ləbbadə), qənooz (qənooz tuman), çaşqır,
eşmək (dərili lavada), küləcə, meyzər (meyzar, məzər), zıbun, çəpgən, zircamal, tuman,
dizlik, elçək, mintənə, darayı dizlik, can köynəyi;
 Kişi baş örtükləri: papaq, motal papax, şələ papax, daqqa, xurmayı daqqa, sür daqqa,
fəs, araxçın, təsək, külah;
 Qadın baş örtükləri: kəlağayı (İrət), ağ kəlağay, qara kəlağayı, innabı kəlyağı, soğanı
kəlağayı, yeləni kəlaqğayı, heyratı kəlağayı (hirat), çirtmə kəlağayı, çərşo, şal, xara şal,
tirmə şal, krip şal, toxsun şal, xınabənd, çit, tülü, çalma, çadra, duvax (alafa), ürpəyh,
cuna (tənzif), araşqın (araxçın), təsək, tucu, düyməçə, cuna ləçək, katal (yaylıq),
gülbəngi, gül yaylığı, çutqu, dingə, qadar, təsək, külah;
 Ayaq geyimləri: baxudu, başmax, laycan, çehmə, məst, zəngəl, posdal, patınqa
(patunda), güvəyh, sapıx, çust, tikdavan, əsgərxan başmax, ləpiyh, patava, corab.
Tədqiqata cəlb olunan materiallara əsasən söyləyə bilərik ki, əksər geyim növləri Azərbaycanın
digər bölgələri ilə eniyyət təşkil edir, lakin təbii olaraq, özünəməxsusluq da diqqətimizi çəkir.
Folklor materiallarının analizi zamanı milli geyimlərlə bağlı elmi ədəbiyyatda rast gəlinən
şəddə, rübənd, niqab, qaşbənd, kürdü, katibi, çaxçur və b. geyim növlərinə rast gəlmədik.
A.Mustafayevin “Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixi” adlı monoqrafiyasında oxuyuruq:
“Çopoz. Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsində geniş yayılmış və kürkü əvəz edən isti geyim növü olmaq
etibari ilə çopoz saya keçədən düzəldilirdi. Yarım qollu çopozu kasıblar qışda əyinə geyirdilər. Çiyinə
atılan yapıncıdan fərqli olaraq çopoz xıllıx sayağı əyinə geyilirdi”. [5. s.147] Tərəfimizdən həyata

keçirilən araşdırma da Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin folklor materiallarını əhatə etsə də,
haqqında söz açılan “çapoz” kişi geyiminin adının çəkildiyi nümunəyə rast gəlmədik. Belə
faktların sayını artırmaq mümkünür. Buna isnadən belə bir qənaəti ifadə etmək mümkündür ki,
bölgə üçün xas olan bütün geyim növləri folklorda ifadə olunmaya və ya əks olunduğu
nümunələr dövrümüzədək gəlib çatmaya bilərdi.
Daha bir maraqlı məsələyə diqqət yetirək. Elmi ədəbiyyatda “corab” ümumi adı ilə qeyd olunan
bu ayaq geyimi naxış və ornametləri, toxuma texnikası baxımından fərqli olurdu. “Azərbaycan
folkloru antologiyası. Şəki folkloru” kitabında təkcə Şəki ərazisində toxunan corabların
növlərini bu şəkildə sadalanır: tirmə coraf (çaşqırnan geyərdilər), ip coraf, yun coraf (qara
coraf, ağ coraf, şantal), əlvan corflar (çeşnilər), bəndurumu, vəsilə coraf, Qarabağı, qıyğacı,
qoçbuynuzu, qırxəyax, yar-yardan küsdü, gülmaşallah, gülabı, fındıxca, xoruzquyruğu, çəhrayı
gül, şəppicorab. [7. s.464] Etnoqrafik materiallarda sadalanan bu növ rəngarəngliyinə folklor
materiallarında təsadüf eləmədik. Məsələn,
Ağ corabın ağı var,
Bağlamağa bağı var. [6. s.92]
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Yoluynan gedən arab
Ayağında var corab. [6. s.157]
Tanış olduğumuz materiallar əsasında belə bir fikir söyləmək mümkündür ki, geyimlə bağlı
nümunələrə deyimlərdən başlamış folklorun həcmcə daha iri janrları arasında da rast gəlinir.
Lakin üstünlük kimi folklorun daha işlək, çox yayılmış janrları olan deyim, atalar sözləri və
məsəllər, bayatı formalı (ağı, vəsfi-hal və s.) nümunələri qeyd etmək doğru olardı. Həmin
nümunələrdə bəzən geyimin rəngi, bəzən tikilmə texnikası, gözəlliyi, istifadə olunan material,
onu geyinənin mövqeyi və s. diqqətə çatdırılır. Məsələn,
Qaynana, yığdığın kərə, bal olsun,
Başıma örtdüyüm tirmə şal olsun. [8. s. 304]
Bir tafta köynək olam,
Yapışam gül əndama. [4. s. 29]
Büzmə köynək büzülsün,
İncə belin üzülsün. [4. s. 42]
Araxçının ikidir,
Biri firəng çitidir. [8. s.325]
Araxçının zəri var,
Butası var, zəri var. [4. s.309]
Araşqınım haşımı,
Hara qoyum başımı? [8. s.323]
Araxçını üstə qoy,
Saldır kəkil üstə qoy. [7. s.307]
Toxuyub yaylıq verdim,
İtirmə, qara oğlan. [3. s.305]
Yuxarıda sadalananlar bölgədə yaşayan əhalinin tarixən yetərincə geniş geyim mədəniyyətinə
sahibliyi və geyimlərin rəngarəngliyi barədə fikir söyləməyə əsas verir. Materialların toplanma
arealının genişliyini və fərqli zaman kəsiklərinə aidliyi, məişətdə baş verən dəyişkənliklərin,
geyimlər üçün yeni materialların istehsalı və ya bazarlara yol açması, eləcə də dəbin dəyişməsi
nəticəsində bəzən bir geyim istifadədən çıxır və yerini başqası tutur. Rəşid bəy Əfəndizadə
yazır: “Bunların əski zamandan rəngbərəng çarğat-yaylığı ilə tülü-şütül üstündən çalma
çalmaqları... Bu çalma qədimdə yarım metrə boyunda kəllə qənd misilli yuqarıya sarı qalxıb
sonra sol tərəfə mail qabağa sarı əyilərdi. Ucu alma kimi yumurulanıb dəngi səbəti həngi
arvadın başını möhkəmmöhkəm dutardı. Buna dingə deyərdilər. Bu yüksəklikdə sarınmış
dingənin mühəssənatı və gözəlliyi bundan imiş ki, guya sarığın qatları gərək sərrast dursun və
hər qatı bir rəngə çalsın. Bu formada dingəni qutəbbər sarıyandan sonra qızıl qarmaqlı
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doğazbağı ilə bəndləyib iki göz kimi qarmaqlar dingənin ortasına sarınardı və sancılardı.
Dingənin almasına arvad çarşavını ilişdirib boyu uzunu asardı və yüzünü rübənd ilə örtüb
qarmaqlar ilə arqadan bərkidərdi. İşbu dingənin arvatların gizlənməsinə böyük xidməti olardı.
Dingənin müəyyən sistem üzrə möhkəm sarınmasına diqqət edərdilər və olqədr möhkəm
sarınardı ki, arvat gecələr dingəni başından alıb kənara ehmallı qoyarmış və sabahdan durub
dingəsini çözülmüş o halı üzrə başına qondararmış. Müruri-dühur ilə get-gedə arvatların
dingələri gödəlməyə başladı. İmdi bizim əsrimizdə isə bir yaylıq ilə başlarını örtməyə
arvatlarımız qənaət etmişlər”. [7. s.50] Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, “dingə” bir geyim
növü kimi tarixə qovuşsa da, Şəki ərazisində “dınqası boş”, “dınqasının içi boş” (başıboş,
şüursuz adamlar haqqında işlədilir, yəni başda göstərişli bir baş örtüyü olsa da, onu daşıyan
adamın ağlı və düşüncəsi tam fərqlidir, başının içi boşdur) kimi ifadələrdə qorunub qalmışdır.
Deməli, zamanla müəyyən şərtlər daxilində bir geyim digərini əvəz edir, lakin onun haqqında
informasiya hansısa folklor nümunəsində və ya deyimdə qalır. Eyni zamanda bəzən eyni bir
geyim və ya baş örtüsü ayrı-ayrı ərazilərdə istifadə olunduğu halda ona verilən adlar birbirindən fərqlənir. Buraya ərazinin milli azlıqların məskunlaşması ilə bağlı olan daha bir faktoru
da əlavə etməliyik. Belə ki, bir ərazidə yaşayan əhalinin geyimi bura xas olan təbii sərvətlər,
istehsal sahələri, ticarətin inkişaf səviyyəsi ilə bağlı olduğu kimi, eyni zamanda ərazinin təbii
coğrafi şəraiti və iqlimi ilə də birbaşa əlaqədardır. Bölgədə yaşayan fərqli xalqların
nümayəndələrinin də milli geyimlərindəki özünəməxsusluqlarla bərabər, deyilən şərtlərlə bağlı
olan ümumi cəhətləri də nəzərə çarpır. Bəzən eyni geyim növü ayrı-ayrı xalqların dilində fərqli
adlarla tanınır. Məsələn, avarlar azərbaycanlıların da işlətdiyi bəzi geyimləri istifadə edir, lakin
adlar fərqlənir: yaylıq – dunça, məzər – karaxuni, sinəbənd – kerenser və s . [6. s.67]
Məlumdur ki, Şəki bir vaxtlar bölgədə ipək istehsalı sahəsində ən önəmli yeri tutduğundan
“Qafqazın Lionu” adlandırılırdı. Ərazidə ipəkçiliklə bağlı olan – kəlağayıçılıq, şəridçilik,
boyaqçılıq, təkalduzçuluq və s. sənət növləri inkişaf etmişdi. Bu da heç şübhəsiz, folklorda
ipəkçilik və ipəkdən hazırlanan geyim növləri və digər məhsullarla bağlı xeyli materialın yer
almasına şərait yaradır. Məsələn,
Kəlağay qat-qat mənəm,
Heyratı dörd qat mənəm. [3. s.309]
Ay qız, çıxma çəkilə,
İpək köynək sökülə. [4. s.28]
Oxu, bülbülüm, oxu,
İpəkdən yaylıq toxu. [6. s.164]
Əlində polad dəhrə
Qurda yarpax qıran yar. [6. s.174]
Qara atın nalıyam,
Üstdə ipək xaliyəm. [6. s.139]
Məhlədə gül ağacı,
Kəlayağın qıyqacı. [6. s.143]
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Bazarda atlas,
İynələr batmaz. [8. s.301]
Alma versə yeyərəm,
İpək versə boyaram. [5. s.35]
Maral qızın başında
İpəkdən alafa var. [4. s.43]
Mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır ki, bölgənin geyim mədəniyyətində ipəkdən hazırlanan qadın
baş örtüsü kəlağayının müstəsna yeri var. Kəlağayıların hazırlanma texnikası, rəng və naxışları,
eləcə də kəlağayı simvolikası o qədər geniş bir mövzudur ki, bu məqalənin daxilində onun ifadə
olunması imkansızdır. Xatırladaq ki, qədim mədəniyyətimizin bir parçası olan kəlağayı
sənətinin yaşadılması ilə bağlı olaraq ölkəmizdə son illərdə xeyli mütərəqqi addımlar atılmış,
2014-cü ildə Kəlağayı sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ
siyahısına daxil edilmişdir.
Lakin folklor örnəklərinin geniş təhlili geyimlərin sadəcə ipək parçalardan hazırlanmadığını,
geyimlərin rəng və materialı ilə də bağlı xeyli rəngarəngliyin olduğunu görürük. Bölgəyə aid
nümunələrdə rast gəlinən parça növləri: ipək, çit, bez, kətan, qədək (qədəyh), qənooz, darayı,
məxmər, atlas, firəng çiti, ədrişin, qaverxot, tirmə, tafta, kətan və s. Onu da qeyd etmək yerinə
düşər ki, burada yerli istehsalla yanaşı başqa bölgələrə aid materiallardan istifadə olunması
ticarət əlaqələri ilə bağlı müəyyən məlumat əldə etməyimizə imkan verir.
Rəng və parça əksər hallarda onu geyənin sosial statusu, maddi təminatı və ruh halının ifadəsi
kimi səslənir. Folklor nümunələrində geyimlərin rəng və materialı ilə də bağlı xeyli məlumat
toplanmışdır. Rəng və parça əksər hallarda onu geyənin sosial statusu, maddi təminatı və ruh
halının ifadəsi kimi səslənir. (Rast gəlinən geyimlərin rəngləri: ağ, al, qara, sarı, göy, yaşıl,
qırmızı, abı, narıncı)
Mövzu üzərində iş zamanı qarşılaşdığımız ən maraqlı cəhətlərdən biri müxtəlif deyim, atalar
sözü və paremilərdə geyim adları və geyim mədəniyyətinin əksi lməsələsidir. Yuxarıda “dingə”
ilə bağlı nümunədə bunu gördük. Deyim və atalar sözlərində yer alan bəzi geyim adları əhali
üçün hazırda işlək olmasa da, deyimlərin mahiyyətini anlamaqda o qədər də çətinlik çəkilmir.
Lakin bir qism paremilərin mahiyyəti, onlarda ifadə olunan fikir zamanla tamamilə
unudulmuşdur və təbii olaraq artıq demək olar ki, canlı dildə istifadə olunmur. Bölgə folklor
örnəkləri içərisində yer alan bəzi nümunələrə baxaq:
A çarıxlı, mən gedirəm çəkməli axtarmağa, tapmasam, yenə qayıdaram yanına. [8. s. 305]
Ağ dolaxlım sağ olsun, qırmızı dolaxlını hardan olsa taparam. [8. s. 307]
Al da geysə, yaraşır, şal da geysə, yaraşır. [8. s. 308]
Alaca köynək qaraca qız dərdindən ölürmüş. [8. s. 270]
Anasına bax, qızını al, qırağına bax, bezini al. [8. s. 314]
Bitə acıx eliyif köynəyi yandırmazlar. [8. s. 316]
Bunnan Fatiyə tuman olmaz.
Cındırından cin hürkür. [8. s. 270]
Çarığında əsirgəyən patavasında tapar. [8. s. 326]
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Çehməçi məə bəyənmir, çarıxçıya mən getmirəm.
Darayı toxuyuram. [1. s. 437]
Dünyada qalan qırmızı geysin. [8. s. 308]
Eşşəkdən adınalıq umur. [1. s. 439]
Fağırların düzgünü, bez geyinər qış günü. [8. s. 325]
Filankəsin dabbaxda gönünü tanıyıram.
Gah olursan tirmə qurşaq, gah olursan kəndir qurşaq. [1. s. 440]
Hamınız bir bezin qırağısoz. [1. s. 441]
İraxdan baxıram, sandalı xoş,
Kamal ata kürkü deyil ki, irs ilə övlada keçə. [1. s. 77]
Kürkünə bit düşdü. [8. s. 442]
Qızıldan çarıx qiisən, gənə adı çarıxdı. [8. s. 78]
Molla bilir kürkün qolunda nə var. [8. s. 77]
Nə tiyanda barama var, nə çarxda ipək. [8. s. 323]
Şənbə çərşənbədən uzundur. [8. s. 270]
Tumanı təzə, köynəyi təzə, yırtılsın görax nə diyir bizə. [8. s. 447]
Tumanı yaşıl, aləmə maaşır. [8. s. 306]
Yaxına gedirəm quşqunu boş. [8. s. 320]
Yeddi yaylığınan ağliyir.
Yırtığına yamax tapılmadı.
Zərbaf - min tənə. [8. s. 447]
“A çarıxlı, mən gedirəm çəkməli axtarmağa, tapmasam, yenə qayıdaram yanına” deyimində
sosial təbəqələşmə və maddi təminat məsələsi ifadə olunmuşdur. Çarıqla müqayisədə çəkmənin
daha baha olmağına işarə olunur, çox vaxt evlənmək yaşına çatan şəxslərin ər və ya arvad
seçimində maddi təminatı üstün tutmaları obrazlı dillə bu şəkildə ifadə olunmuşdur. Bu deyim
“Çehməçi məə bəyənmir, çarıxçıya mən getmirəm” kimi başqa bir şəkildə də qarşımıza çıxdı.
Şəkiyə aid olan deyimlər içərisində rast gəldiyimiz “Şənbə çərşənbədən uzundur” ifadəsi isə
daha maraqlıdır. Şəkiyə xas olan baməzəlik, hər şeyi eyhamla demə qabiliyyətindən
qaynaqlanan ifadə geyiminə fikir verməyən, səliqəsiz, alt paltarı üst geyiminin altından çıxan
pinti qadınlara işarə ilə deyilir. Xüsusi izahat olmadan və Şəki dialektinə bələd olmadan
ifadənin asanlıqla anlaşılması mümkün deyil.
Marağımıza səbəb olan ifadələrdən biri də “Eşşəkdən adınalıq umur” (və ya “Eşşəkdən adnalıq
umma(q)”) oldu. Yenə də deyimin anlaşıqlı olmasını (hətta müasir şəkili üçün də) iddia edə
bilmərik. “Adna” Balakən-Şəki bölgəsində həftənin cümə axşamına deyilir. Bəs “adnalıx” nə
deməkdir? Adnalıx kişi alt geyim dəstinə verilən addır. Bu dəstə yumşaq pambıq materialdan
hazırlanan dizlik və uzunqol can köynəyi daxil idi. Dəstin belə adlanması da xalıqın məişəti ilə
sıx bağlıdır. Məlumdur ki, müsəlman aləmində cümə xüsusi gündür və namaz üçün bütün
müsəlman kişiləri cümə günü bir araya gəlir. Keçən əsrlərdə əhalinin hamam və s. daimi istifadə
etmək imkanı olmurdu və sabahkı cüməyə hazırlamaq məqsədi ilə cümə axşamı – adna günü
çimir və geyimləri də adnadan-adnaya dəyişirdilər. Bu səbəbdən həmin alt dəyişəyinə “adnalıx”
adı verilirdi. Adnalığın materialı kənardan gətirilirdi və maddi təminatı az olan əhalinin tez-tez
onu yeniləmə imkanı olmurdu. Bir şəxs bir şəxsə göstərdiyi hansısa xidmətin müqabilində ona
birinci tərəfindən minnətdarlıq əlaməti olaraq bir dəst adnalıx hədiyyə olunurdu. Və ya biri
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birini muştuluqlayanda birinciyə adnalıx hədiyyə olunurdu. İfadənin mənası “eşşək” – yəni
duyarsız, diqqətsiz birindən xidmətinin qarşısını ummağın mənasızdır.
Bölgəyə xas daha bir deyim - “Tumanı təzə, köynəyi təzə, yırtılsın, görax nə diyir bizə” ailəməişət münasibətləri ilə bağlı dərin müşahidənin nəticəsi kimi ortaya çıxmışdır. İfadənin analmı
belədir ki, təzə gəlinə təzə paltarlar alınır və maddi təminatı o qədər də yüksək olmayan əhalinin
geyimlərini təbii ki, daim yenisi ilə əvəz etmək imkanı olmurdu. Evliliyin ilk aylarında bəlkə
də həyatında ilk dəfə təzə paltar geyməsinin səadətini yaşayan gəlin fərəhlənir, üzü gülür.
Burada deyilir ki, onun xoş rəftarının səbəbi olan geyim köhnəldikdən sonra, ailə onu yeni
paltarla təmin edə bilmədiyi halda rəftarı yenə xoşmu olacaq, yoxsa geyim üçün əsil üzünü açıb
göstərəcək. Ümumiyyətlə, bu ifadə maddi təminatın insanların davranışına təsiri mənasında
təkcə qız-gəlinə aid edilmir.
Nümunələrdən də göründüyü kimi, deyimlər nəinki tarixə qovuşmuş geyimər, hətta xalqın
yaşam tərzi, insanların dolanacağı və s. haqqında xeyli informasiyaya malikdir. Belə misalların
sayını xeyli artırmaq olar. Onların izahı bəzi hallarda arxaikləşmiş, bəzən isə ilkin mənası və
birbaşa məzmunu analşılmadan istifadə olunan belə deyimlərin, onlarda əks olunan mənaların
qorunub saxlanmasına xeyli yardım etmiş olar.
NƏTİCƏ
Beləliklə, tədqiqat zamanı gəldiyimiz qənaəti qısaca belə ifadə etmək mümkündür:
 Balakən-Şəki folkloru örnəkləri xalqın geyim mədəniyyətinin ifadəsi baxımından
yetərincə zəngindir;
 Geyimlə bağlı nümunələrə deyimlərdən başlamış folklorun həcmcə daha iri janrları
arasında rast gəlinir;
 Bu nümunələrdə həm kişi, həm də qadın geyimlərindən, onlrın tikiş texnikası, rəng və
materilları və s. barədə geniş məlumatlar verilmişdir;
 Qadın geyimləri haqqında məlumatlar kişi geyimləri ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir
və növ baxımından zənginliyi ilə seçilir;
 Nümunələrdə yer alan geyimlərin bir qismi Azərbaycanın digər bölgələri ilə eyniyyət
təşkil etdiyi kimi, sırf bu bölgəyə aid geyim adlarına rast gəlirik;
 Həmin nümunələrin araşdırılması xalqın geyim mədəniyyətinin, adət-ənənəsinin,
dilinin, inanlar sisteminin, məşğuliyyətinin, digər bölgələrlə ticarət əlaqələrinin və s.
öyrənilməsində mühüm mənbə rolunda çıxış edir;
 Nümunələrin öyrənilməsi artıq praktik istifadədən çıxmış, işləkliyini itirmiş, tarixə
qovuşmuş geyim növləri və geyimlərin hazırlanma texnologiyaları haqqında burdan
məlumatlar toplamaqla onların bərpası mümkündür.
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AZƏRBAYCAN ƏFSANƏLƏRİNDƏ SÜJET VƏ ETİOLOGİYA MƏSƏLƏSİ
PLOT AND ETIOLOGY PROBLEM IN AZERBAIJANI LEGENDS
Elnarə Hüseynqızı (Əmirli)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Folklor İnstitutu
ÖZƏT
Əfsanələrin süjeti epizodik hadisədən ibarət olur. Əfsanələr etioloji xüsusiyyətə malik
olduğu üçün həmin epizodik hadisə də yaranışın gerçəkləşməsi ilə nəticələnir. Əfsanə süjetinin
və nəticədə meydana çıxan yaranışın öyrənilməsi bir çox maraqlı məqamları ortaya qoyur. Belə
ki, bəzi əfsanə süjetləri bir yaranışın, bəziləri isə iki və daha çox yaranışın gerçəkləşməsi ilə
nəticələnir. Bu haqda başqa bir məqalədə bəhs etmişik. Digər maraqlı tərəf isə eyni süjetin iki
müxtəlif yaranışla bitməsi və yaxud əksinə, iki müxtəlif yaranışın eyni süjetlə ortaya
çıxmasıdır.
Azərbaycan folklorunda eyni süjet əsasında qurulan, ancaq müxtəlif yaranışlar haqqında
məlumat verən əfsanələr vardır. Yəni, bu əfsanələrdə təsvir olunan yaranışlar eyni süjetlə
motivləşdirilmişdir. Müxtəlif yaranışları göstərən eyni süjetlərin sayı çox deyildir. “Hophop”,
“Şanapipik”, “Tısbağa”, “Gəlin qayası”, “Kəklik” əfsanələrində danışılan yaranışlar eyni süjet
vasitəsilə gerçəkləşir.
Əfsanələrdə bir süjetin müxtəlif etiologiyası olduğu kimi, müxtəlif süjetlərin də eyni
etiologiyası ola bilir. Fərqli süjetin eyni yaranışından danışarkən “Ay və Gün” əfsanələrini qeyd
etmək lazımdır. Ayın rənginin, üzünün ləkəsinin, Günəşin rənginin yaranışı ilə bağlı müxtəlif
əfsanə süjetləri vardır.
Bəzi əfsanələrdə yaranan məkanın adı dəqiq göstərilsə də, bir çox mətnlərdə məkan
ümumi şəkildə verilir. Ona görə biz bu məsələyə iki tərəfdən yanaşacağıq: adı dəqiq deyilən və
dəqiq deyilməyən dağların yaranışı da müxtəlif süjetlərlə gerçəkləşir. Bundan başqa, müxtəlif
məkanların – su hövzələrinin, məkanlardakı izlərin, canlıların – heyvanların və quşların,
bitkilərin – ağacların, kolların, çiçəklərin və s. yaranışı da müxtəlif süjetlər vasitəsilə izah
olunur.
Azərbaycan əfsanə süjetlərinin məzmun və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə görə təsnif
olunması süjetlərin ətraflı öyrənilməsi baxımından vacibdir. Azərbaycan əfsanələrinin süjet
göstəricisinin tərtibində bütün bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır.
Açar sözlər: süjet, etiologiya, motivləşmə, əfsanə göstəricisi

ABSTRACT
The plot of the legends consists of an episodic event. Because legends have an
etiological character, this episodic event also results in the realization of creation. The study of
the plot of the legend and the resulting creation reveals many interesting points. Thus, some
legend plots result in the realization of one creation, while others result in the realization of two
or more creations. We talked about this in another article. Another interesting aspect is that the
same plot ends with two different creations, or vice versa, the same creations appear with
different plots.
There are legends in Azerbaijani folklore based on the same plot, but giving information
about different creations. That is, the creatures depicted in these legends are motivated by the
same plot. The number of the same plots showing different creations is not large. The creatures
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told in the legends of "Hophop", "Shanapipik", "Turtle", "Bride's Rock", "Partridge" are
realized through the same plot.
In some legends, one plot may have a different etiology, while in other legends, different
plots may have the same etiology. Speaking of the same creation of a different plot, it is
necessary to mention the legends of "Moon and Sun". There are various legends about the color
of the Moon, the stain on the face, the color of the Sun.
Although some legends clearly state the name of the place, in many texts the place is
given in general terms. Therefore, we will approach this issue from two perspectives: the
formation of mountains, the names of which are precise and inaccurate, also take place with
different plots. In addition, different places - water basins, traces in places, living things animals and birds, plants - trees, shrubs, flowers, etc. The origin is also explained through
various plots.
Classification of Azerbaijani legend plots according to their content and quantitative
features is important in terms of detailed study of plots. All these features must be taken into
account in compiling the plot index of Azerbaijani legends.
Keywords: plot, etiology, motivation, legend
Epik folklorun kiçik həcmli janrı olan əfsanələr özünəməxsus süjet quruluşuna malikdir.
Əfsanələr bir qayda olaraq epizodik hadisədən ibarət olur. Əfsanələr etioloji xüsusiyyətə malik
olduğu üçün həmin epizodik hadisə də yaranışın gerçəkləşməsi ilə nəticələnir. Əfsanə süjetinin
və nəticədə meydana çıxan yaranışın öyrənilməsi bir çox maraqlı məqamları ortaya qoyur. Belə
ki, bəzi əfsanə süjetləri bir yaranışın, bəziləri isə iki və daha çox yaranışın ortaya çıxması ilə
nəticələnir. Bu haqda başqa bir məqalədə bəhs etmişik. Digər maraqlı tərəf eyni süjetin iki
müxtəlif yaranışla bitməsi və yaxud əksinə, iki müxtəlif yaranışın eyni süjetlə ortaya
çıxmasıdır.
Eyni süjetin müxtəlif etiologiyası
Azərbaycan folklorunda eyni süjet əsasında qurulan, ancaq müxtəlif yaranışlar haqqında
məlumat verən əfsanələr vardır. Yəni, bu əfsanələrdə təsvir olunan yaranışlar eyni süjetlə
motivləşdirilmişdir. Müxtəlif yaranışları göstərən eyni süjetlərin sayı çox deyildir. “Hophop”,
“Şanapipik”, “Tısbağa”, “Gəlin qayası”, “Kəklik” əfsanələrində danışılan yaranışlar eyni süjet
vasitəsilə gerçəkləşir. Bir əfsanəyə görə, Hophop quşu belə yaranmışdır: “bir gəlin saçını
yuyanda qayınatası gəlib onu görür. Gəlin utandığından üzünü göyə tutub quş olmasını diləyir.
O saat quş olur, uçub qalxır göylərə” [27, s.236]. Eyni süjetli “Şanapipik daraqçin” əfsanəsində
isə gəlin utancından Allaha yalvarıb ya daş, ya quş olmasını istəyir. Allah onu quşa döndərir
[10, s.68]. Tısbağanın yaranışı da eyni süjetlə aşılanır. “Gəlin yuyunanda qayınata gəlir.
Utandığından tez yuyunduğu taxta təknəni başına çəkir və Allaha dua edir ki, onu bu
üzüqaralıqdan qurtarsın. Allah gəlini tısbağaya çevirir [22, s.18]. Dördüncü əfsanəyə görə, gəlin
Allahdan daş olmasını diləyir. Həmin daş “Gəlin qaya” adlanır [11, s.241]. Eyni süjetli üç
əfsanədə müxtəlif yaranışlar gerçəkləşir. Məlum olduğu kimi, dörd müxtəlif varlığın yaranışı
eyni süjetdə təsvir olunur. Bu varlıqlardan ikisi quş, biri heyvan, digəri qayadır.
Başqa bir süjetdə isə iki müxtəlif yaranışın gerçəkləşdiyinin şahidi oluruq. “İsax və
Musax” əfsanəsində əmilərinin himayəsində olan iki qardaş yolu azıb gecikdikləri üçün evə
qayıtmağa qorxurlar. Allahdan quş olmaları üçün dua edirlər [7, s.115]. Eyni süjet əsasında
qurulan ikinci əfsanə “Üç qardaş dağı” adlanır. Əfsanəyə görə, “üç qardaş xana çobanlıq
edirlər. Hava duman olduğu üçün xanın qoyunlarını itirirlər. Xandan qorxan qardaşlar xilas
olmaq üçün dua edib dağa çevrilirlər” [9, s.57]. Eyni süjet iki varlığın yaranışı kimi nəticələnir:
quşun və dağın.
Bulağın yaranışı haqqında bir əfsanə ilə kəklik quşu haqqındakı başqa bir əfsanə eyni
süjetlidir. “Mələk bulağı” əfsanəsində qeyd olunur ki, gəlinə gözü düşən bəy toy günü qızın
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adaxlısını öldürüb zorla gəlini qaçırdır. Çarəsiz qalan gəlin Allaha yalvarıb bulaq olmasını
istəyir [8, s.76]. Başqa bir mətnə görə, bir qız əmisi oğluna nişanlı imiş. Toy günü əlinə-ayağına
xına qoyurlar. Birdən başqa bir oğlan yengənin əlini-ayağını bağlayıb gəlini qaçırdır. Qız
namusunu qurtarmaq üçün Tanrıya yalvarır, kəkliyə çevrilir [10, s.68].
Ardıc ağacı ilə böyürtkən koluna aid əlamətin etiologiyası da eyni şəkildə təsvir olunur.
“Ardıc ağacı” adlanan əfsanəyə görə, düşmənlər peyğəmbəri qovurlar. O, gəlib ardıc ağacının
arxasında gizlənir. O vaxtdan peyğəmbərin alqışı ilə ardıc ağacı həmişə yaşıl olur [9, s.36].
Eyni süjetli “Böyürtkən əfsanəsi”ndə isə düşmənlər hücum edib, yurdu talayırlar. Əri
öldürülmüş bir qadın körpə qızını götürüb qaçır. Yolda qız dəvənin üstündən bərəyə düşür.
Qızını axtaran qadın onu böyürtkən kolunun dibindən tapır. Qadın qızını düşməndən
gizlətdiyinə görə böyürtkən koluna alqış edir. O vaxtdan böyürtkən kolu yaşıl qalır [19, s.62].
Fərqli süjetin eyni etiologiyası
Əfsanələrdə bir süjetin müxtəlif etiologiyası olduğu kimi, müxtəlif süjetlərin də eyni
etiologiyası ola bilir. Fərqli süjetin eyni yaranışından danışarkən “Ay və Gün” əfsanələrini qeyd
etmək lazımdır. Ayın rənginin, üzünün ləkəsinin, Günəşin rənginin yaranışı ilə bağlı müxtəlif
əfsanə süjetləri vardır.
1. Göy cisimlərinin yaranışı haqqında
a) Ayın üzünün ləkəsi fərqli süjetlərdə. Ayın üzünün ləkəsi haqqında bir əfsanəyə
görə, iki qardaş mübahisə edirlər. Biri o birini yaba ilə vurub göyə qaldırır. Ay göydəki qardaş,
üzündəki ləkə yabanın yeridir [9, s.30]. Başqa əfsanəyə görə, Günün anası Ayın anasından
çörək yapmaq üçün sac istəyir. Ayın anası özü çörək yapdığı üçün sacı vermir. Günün anası əli
küllü onun üzünə vurur [24, s.38]. Başqa bir oxşar süjetə görə, Ay dəcəl uşaq olur. Anası
dəcəlliyinə görə əli xəmirli Aya şillə vurur [10, s.36]. Digər nümunəyə görə, Ay Günəşin
oğludur. Günəş xəmir yoğuranda Ay dəcəllik eləyib anasına mane olur. Günəş əli xəmirli Aya
sillə vurur. Xəmirin ləkəsi Ayın üzündə qalır. Ay gecələr çıxır ki, üzündəki ləkəni heç kim
görməsin [2, s.24], [1, s.47].
Ayın üzünün ləkəsi haqqında fərqli bir süjetə görə, anası Ayın üzünü əl suyu (natəmiz
su) ilə yuyub, ona görə də üzünə ləkə düşüb [24, s.39]. Ayın və Günəşin sevgili kimi təqdim
olunduğu bir süjetə görə, Ay Günü sevir. Gün onu istəmir. Gün görür ki, Ay ondan əl çəkmir,
yerdən palçıq götürüb atır onun üzünə. O vaxtdan Ayın üzü ləkəlidir [10, s.36]. Ayla Günəşin
qohumluq əlaqəsinin eyni şəkildə göstərildiyi başqa əfsanəyə görə, Günəş çox gözəl qadın, Ay
gözəl kişi olur. Günəş ev işlərini görüb yorulur. Təndirə çörək yapanda Ay gəlib yorğun
Günəşlə zarafatlaşmağa başlayır. Günəş bu zarafatı təhqir hesab edib əlindəki xəmiri Ayın
üzünə atır, onu təndirin yanında qoyub özü qaçır [28, s.10]. Əksər əfsanələrdə Ayın anası onun
üzünə əlixəmirli, əliunlu sillə vurur. Burada isə fərqlidir.
Başqa bir süjetə görə, yaranışın səbəbi qısqanclıqdır. Süjetə görə, Gün Ayın gözəlliyini
qısqanır, ona görə də üzündəki xalı istəyir. Ay xalı verir, üzü qanla dolur”. Əfsanəyə görə,
yaranışı gerçəkləşdirən fiziki təsirdir [25, s.128].
b) Ayın və Günəşin rəngi də müxtəlif şəkildə motivləşdirilir. Başqa bir əfsanədə
göstərilir ki, Ayın və Günün rəngi Gülənbərin nəfəsindən əmələ gəlib. Əfsanədə qeyd olunan
Gülənbər personajı anlaşılmazlıq yaratsa da, etiologiya fərqli şəkildə izah olunub. “Gülənbər
qoymur onu yeməyə, onun nəfəsindən Ay və Gün qırmızı olur... O vaxtdan Gün qalır qırmızı.
Ay isə açıq rəngli olur [10, s.35].
Kosmoqonik məzmunlu əfsanələrin əksər hissəsində həm Günəş, həm də Ay haqqında
etioloji məlumatlar verilir. Bir mətndə isə tək Günəşin rəngi haqqında danışılır. Cinlər,
əjdahalar günəşə düşməndilər, onunla savaşırlar. Davada Günəş boğulur, üzünə qırmızı qan
gəlir. Ona görə də Günəşin rəngi qırmızı olur [10, s.38].
c) Ayın və Günün ayrılıq səbəbi də fərqli şəkildə izah olunur. Ayın və Günün
ayrılığının təsvir olunduğu süjetlərdə ayrılığın səbəbi, qadağan olunmuş sevgidir. Süjetə görə,
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Ay və Gün bacı-qardaş olurlar, xəbərsiz bir-birlərini sevirlər. Onlar atadan ögey olduqlarına
görə ana onlara həqiqəti deyə bilmir. Allaha dua edir ki, onları ayrı salsın [22, s.17].
Qeyd edək ki, Ay və Günəş haqqındakı əfsanələrin bir çoxunda iki və daha çox yaranış
gerçəkləşir. Ona görə də biz ayrı-ayrı yaranışlar haqqında danışarkən bəzi süjetləri təkrar
xatırlatmağa məcburuq. Bir əfsanəyə görə, Günəş Ayı sevir, üzündəki xalı istəyir. Ay xalı
qopardıb verir, üzü qanla dolur. Ay gözəlliyini itirdiyinə görə Günəş daha onu sevmir. Ay da
bundan sonra Günəşi görmək istəmir [8, s.62]. Başqa bir süjetdə ayrılığın səbəbi qardaş-bacının
mübahisəsidir. “Onlar gündüz çıxmaq üstündə dalaşırlar. Ana əlixəmirli Ayın üzünə sillə vurur
ki, biri gecə, biri gündüz çıxsın [23, s.156], [22, s.16]. Növbəti nümunədə də Ay və Günəş
qardaş-bacıdır. Onlar mübahisə etdiyinə görə, ana əli küllü Ayın üzünə sillə vurur. Günəş
günahsız olduğu üçün gündüz, Ay isə günahkar olduğu üçün utandığından gecə çıxır [11,
s.138]. Burada ayrılığı müəyyənləşdirən ana deyil, Günəşin və Ayın özüdür.
Günün və Ayın ayrılığının təsvir olunduğu başqa əfsanədə süjet tipi fərqlidir. Burada da
onlar bacı-qardaş kimi göstərilir. Əfsanəyə görə, ana Ayı oduna, Günü suya göndərir. O vaxtdan
Gün suda qalıb, Ay da göydə. Ona görə bir-birini görmürlər. Ona görə də Günəş həmişə sudan
çıxır [23, s.156].
Başqa bir süjetə görə, nənə xəmir yayanda nəvə yuxaları dartıb cırır. Dəcəllik etdiyinə,
nənəsini incitdiyinə görə urvalar uşağın üzünə çəkilir. Digər süjetlərə görə, Ay dəcəllik edir,
ana onu ya əli xəmirli, ya küllü vurur, ya da qarğış edir. Bu variantda isə göstərilir ki, Ayın
üzündəki ləkə urvalardı – yəni xəmirin yapışmaması üçün səpilən undur. Ay anasını incitdiyinə
görə üzü ləkəli qalıb. Ana əsəbləşdiyinə görə, çevrilmə də onun qarğışı ilə gerçəkləşir. Bu
əfsanədə Gün personajı yoxdur [22, s.17].
Başqa bir süjetə görə, Ayla Günəşin anası çörək yapır. Günəşi çırpı gətirməyə göndərir.
Anası Günəşi tək buraxdığına görə, əli xəmirli Ayı vurur. Onlar gəlib çıxmırlar, hər ikisi itib
bir-birindən ayrı düşürlər [10, s.36].
2. Dağın-daşın yaranışı fərqli süjetlərdə. Bəzi əfsanələrdə yaranan məkanın adı dəqiq
göstərilsə də, bir çox mətnlərdə məkan ümumi şəkildə verilir. Ona görə biz bu məsələyə iki
tərəfdən yanaşacağıq.
2. a) Adı dəqiq deyilməyən dağların yaranışı da fərqli izah olunur. “Piri baba”
əfsanəsinə görə, əjdaha kəndin suyunu kəsir. Piri baba əjdahanı yaralayıb daşa döndərir [8,
s.86]. Əjdaha ilə bağlı digər süjet belədir: Əjdaha insanlara ziyanlıq verirmiş. Babarat baba
hirslənib onu qarğayıb. Allah onu daşa döndərib [22, s.288]. Mətnlərdən məlumdur ki, yaxşı
əməllər alqışlandığı kimi, pis əməllər də qınanılır və cəzalandırılır. Bir əfsanəyə görə, Şıx Eyib
babanın qoyunlarının çobanı oğurluq edir. Qoyunları sağıb maya vurur, amma oğurluq etdiyinə
görə pendir daşa çevrilir. O daş Şıx Eyib babanın qəbri üstündə indi də durur [21]. İkinci süjetə
görə, dağın yaranışı belə gerçəkləşir: ana körpəsi ilə tək qalanda düşmən qoşunu gəlir. Ana
körpəsindən ayrılacağından qorxub Allaha dua edir ki, onları daşa çevirsin. Duası hasil olur
[11, s.38]. “Daş qız” əfsanəsində zalım ata qızını suya göndərir. Qızı suyu gətirəndə yıxılır, su
tökülür. Qız zalım atanın qorxusundan dua edib daşa dönür [5, s.85].
Çobanlar haqqında olan süjet Azərbaycan folklorunda geniş yayılmışdır. Bu süjeti
daşıyan bir çox əfsanələrdə çoban daşa dönür. “Çoban güclü yağış yağdığına görə sürünü
aparmağa çətinlik çəkir. Allaha yalvarır ki, yağışı kəssin, qurban kəsəcək. Yağış kəsəndən sonra
bit öldürür. Allah çobanı, sürünü və iti daşa döndərir [9, s.168]. “Yes xırman” əfsanəsinə görə,
Seyid İbrahim ağanın qəbrini qoyunlar tapdalayırlar. Qurban olduqlarımdan biri gəlib qarğış
edir. Bu səbəbdən qoyunlar daşa dönür [14, s.109].
Gəlinin daşa çevrildiyini təsvir edən bir süjetə görə, gəlin çörək bişirəndə uşağı natəmiz
olur. Gəlin tənbəllik edib əski gətirmir, yuxa ilə uşağı təmizləyir. Allah hər kəs tərəfindən
yüksəkdə tutulan nemətə göstəridyi hörmətsizliyə görə gəlini daşa döndərir [10, s.84], [18,
s.14]. Gəlinin daşa dönməsini təsvir edən başqa əfsanədə çevrilmənin səbəbi məsuliyyətsizlik,
çevrilməni reallaşdıran vasitə isə atanın qarğışıdır. Körpəsinin ağlamasına məhəl qoymadan
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paltar yuduğuna görə ata qızını qarğayır. Gəlin körpəsi qucağında daşa dönür [11, s.13]. Bütün
bu süjetlərdə dağın, daşın yaranışı təvsir olunsa da, yaranan məkanların dəqiq adı göstərilmir.
2. b) Adı dəqiq deyilən dağlar haqqında. Bəzi əfsanələrdə isə məkanların adı dəqiq
qeyd olunur. “Əjdaha daşı” əfsanəsinə görə, Pir baba xalqa rahatlıq verməyən əjdahanı nizə ilə
vurur. Əjdaha daşa dönür [22, s.286]. “Xıdır Zinda” əfsanəsinə görə, üç qardaşın böyüyü
döyüşdə yaralanır. O, dənizin suyunu yarasına əlac bilib qardaşları su gətirməyə göndərir.
Qardaşlar gec gəldiyinə görə böyük qardaş qarğış edir, o biri qardaşlar daşa dönürlər [8, s.64].
Ağrı dağının yaranışı haqqında da iki fərqli süjetə diqqət edək. Birinci süjetə görə, iki
bacı dalaşırlar. Kiçik bacı böyüyə başından duman-qarın əskik olmaması üçün qarğış edir.
Böyük bacı isə kiçik bacıya başından ilan-çayanın əskik olmaması üçün qarğış edir. Beləcə bir
cüt Ağrı dağı yaranır. Eyni yaranışdan bəhs edən ikinci süjetdə ziyarətə gedən dəvəçilər Allaha
su yetirməsi üçün dua edirlər. Suyun əvəzində bir dəvə qurban deyirlər. Duanın nəticəsi kimi,
çeşmə əmələ gəlir. Onlar su içirlər, ancaq sözlərinə əməl etmirlər. Dəvəçi də, dəvələr də daşa
dönürlər. İndi o daşlar qoşa Ağrı dağının arasındadır [11, s.45]. “Gəlin qayası” adlı əfsanədə
isə ər öz həyat yoldaşının daşa dönməsini diləyir. Səbəb isə bəyin həyat yoldaşına göz
dikməsidir [2, s.55]. Bütün bu əfsanələr fərqli süjet əsasında yaranmasına baxmayaraq eyni
etiologiya – dağın, daşın yaranışı haqqında informasiya verən mətnlərdir.
2. c) Başı haçalanmış şəkildə olan dağların yaranışı. Bu haqqda üç müxtəlif süjet var.
Bir əfsanəyə görə, bir-birini sevən iki gənci valideynləri qovuşmağa qoymur. Onlar əlacsız
qalıb Allahdan daş olmalarını istəyirlər. Allahın hökmü ilə qaya iki yerə bölünür. Onlar qayaya
girib yox olurlar [13, s.45]. İkinci süjetə görə, Həzrət Əli su tapmaq məqsədilə qılıncını qayaya
vurur, qaya iki bölünür, ordan su çıxır [13, s.45]. Naxçıvan ərazisindəki İlandağ haqqında bir
əfsanədə isə üçüncü süjetlə qarşılaşırıq. Əfsanəyə görə, İlandağ Nuhun gəmisinin zərbəsindən
iki yerə bölünüb, o vaxtdan da başı haçalanmış şəkildədir [26, s.28]. Hər üç süjet fərqli şəkildə
motivləşməsinə baxmayaraq eyni yaranışı – başı haça dağın yaranışını izah edir.
2. d) Dağlardakı izlərin yaranışı fərqli süjetlərdə
2. d) 1. Atın ayaq izi. Bu izin müxtəlif daşlara düşməsinin təsvir olunduğu süjetlərin
əksəriyyəti Həzrət Əli haqqındadır. “Düldül ayağı” əfsanəsinə görə, Həzrət Əlinin atı ayağını
daşın üzərinə qoyur, daşda atın ayaq izi qalır [20, s.79]. Atın ayaq izinin daşda qalması haqqında
başqa bir süjetə görə, üç övliya qardaşdan birinin atı havada uça bilir. O, atı ilə qardaşlarının
yanına gedəndə atının ayaq izi daşın üstünə düşür [22, s.146]. Bir mətndə isə informasiya tam
olmadığına atın ayaq izinin daşa hansı səbəbdən düşdüyü məlum deyil. “Həzrət Əlinin atının
ayaq izi qayaya düşüb [13, s.44]. “At irizi” adlı növbəti əfsanədə deyilir: Həzrət Əli bir
meşəlikdə su içməyə əyilir. Atının izi qayaya düşür [9, s.42]. Bəzi mətnlərdə isə bu izin
Koroğluya məxsus olduğu göstərilir. Bir əfsanəyə görə, Laçının Cağazur kəndinin yaxınlığında
nal daşı var. Koroğlu düşmənlə vuruşan zaman quş kimi uçub dərənin o tayına düşür, daşa
atının ayaq izi düşür. O vaxtdan həmin daşa Nal daşı deyirlər [10, s.50].
2.d) 2. İnsanın əl və ayaq izi haqqında fərqli süjetlər. “Əli pəncəsi” əfsanəsinə görə,
Həzrət Əli zülmə məruz qalan insanlara köməyə gedəndə insanlar ona qarşı haqsızlıq edirlər.
Əli hirsindən əli ilə daşa vurur, əlinin izi qalır [14, s.71]. Başqa bir əfsanədə isə Həzrət Əlinin
həm əlinin, həm də dizinin izinin daşa düşməsi haqqında danışılır. “Görür ki, dağ gedir, əlini
belə verir qavağına, əli xamıra batan kimi batmışdı. Həmən bulax o iki daşın arasınnan
çıxmışdı. Əlinin birini yerə qoymuşdu, bir də dizini, ordan su işmişdi. Dizinin də, əlinin də daşa
izi düşmüşdü [15, s.83].
Fərqli süjetlərdən danışarkən “Əjdaha daşı”nın yaranışını da qeyd etmək lazımdır.
Müxtəlif variantlara görə, əjdahanın insanlara ziyan vurması fərqli şəkildə motivləşir. Birinci
süjetə görə, Pir baba dağda qoyun otarır. Əjdaha gəlib Pir babanın qoyunlarını yeyir. Pir baba
onu oxla vurur, təpik vurur, sonra qarğayır. Əjdaha daşa dönür, təpiyin və oxların izi qalır [22,
s.284]. İkinci süjetə görə, əjdaha yolu kəsib insanları keçməyə qoymur. Köməyə gələn Xıdır
İlyasın atı əjdahaya bərk təpik vurur. Əjdaha daşa çevrilir. Həmin daşın üzərindəki iz atın
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nalının, bir də arabanın təkərinin izidir [7, s.41]. Culfanın Əbrəqunus kəndində Əjdaha burnu
deyilən dağ haqqındakı əfsanəyə görə, əjdaha kəndə gələn suyu qurutmaq istəyir. Bu dəmdə
daşa dönür [12].
3. Su hövzələrinin yaranışı. Bu mövzudan danışarkən göllərin və bulaqların yaranışı
haqqındakı əfsanələri qeyd etmək lazımdır. Göllərin və bulaqların yaranışı əksər hallarda ortaq
süjetlərlə təsvir olunur. Ən yayğın süjet məzlumun göz yaşından baş verən yaranış haqqındadır.
Bir əfsanəyə görə, xan gözəl bir qızı sevir. Qızın başqa oğlanı sevməsinə baxmayaraq xan
fikrindən əl çəkmir. Qız o qədər göz yaşı tökür ki, göl yaranır [11, s.56]. İkinci süjetdə yaranış
fövqəltəbii qüvvənin iradəsinə bağlıdır. “Qanlı göl” əfsanəsinə görə, şum edən kişi susuzlayıb
Tanrıya yalvarır ki, su yetirsin, qurban kəsəcək. Allah su yetirir, ancaq kişi vədini yerinə
yetirmir. İkinci dəfə su elə gur çıxır ki, kişi də, öküzləri də yerə batır. Bu göl indiki Qanlı göldür
[6, s.99].
Bulağın yaranışı haqqındakı süjetlər digər su hövzələrinin yaranışı haqqındakı süjetlərlə
oxşardır. Bir əfsanəyə görə, kasıb oğlan varlı qızını sevir. Qızın ata-anası onların izdivacına
razı olmur. “Damcılı bulaq” o qızın göz yaşından yaranıb [11, s.49]. “Mələk bulağı” əfsanəsinin
süjeti isə yaranışı fərqli izah edir. Gəlinə gözü düşən bəy gəlini zorla qaçırdır. Çarəsiz qalan
gəlin Allaha yalvarıb bulaq olmasını istəyir [8, s.76]. Birinci süjetdə yaranış göz yaşı, ikincidə
isə qızın duası nəticəsində baş verir.
4. Heyvanların və quşların yaranışı haqqında. Ayının yaranışı ilə bağlı
qarşılaşdığımız birinci süjetdə ayının yorğunluğa dözümsüzlüyü və dua edib qurtulmaq
istəməsi təsvir olunur. “Ayı əvvəl adam imiş. Arvadı ilə mərgüzdə işləyirmiş. Yorğunluqdan
Allaha yalvarırlar ki, onları bir cüt ayı eləsin, bu müsibətdən qurtarsınlar [24, s.57]. İkinci süjetə
görə, ayı əvvəl çox varlı, ancaq xəsis bir insan olur. O qızını kasıb və ac bir kəndliyə çörək
verdiyinə görə cəzalandırır, əlini balta ilə kəsir. Allah onu cəzalandırıb ayıya çevirir [27, s.233].
Birinci süjetdə insan acizlikdən öz duası ilə ayıya çevrilir. İkincidə isə zalımlığına görə
cəzalandırılır.
Kəkliyin yaranışı ilə bağlı iki süjet var. Süjetlərdən birində şah oğlu toy günü gəlini ələ
keçirmək istəyir. Başqasına yar olmağı qəbul edə bilməyən gəlin Allahdan quş olmasını diləyir
və əli xınalı kəkliyə çevrilir [10, s.68]. İkinci süjetdə kəklik peyğəmbərin yerini nişan verdiyinə
görə gavurlar peyğəmbəri tuturlar. Kəkliyin ayağı onun qanına bulanır [9, s.36]. Ona görə də
kəkliyin ayağı qırmızıdır.
5. Bitkilərin və ağacların yaranışı haqqında. Söyüd haqqındakı əfsanələrdə iki süjet
tipi ilə qarşılaşırıq. Bu süjetlərdə də eyni yaranış haqqında məlumat verilir. Birinci süjetə görə,
şah qızı bağbanı sevir. Sevgililər söyüd ağacının altında gizlin görüşürlər. Şah oğlanı da, qızı
da oxla öldürür. Söyüd ağacı bu zalım hərəkətə şahid olduğuna görə utanır. O vaxtdan söyüdün
başı aşağıdır [11, s.223]. İkinci əfsanədə deyilir ki, söyüd ağacı arxın qırağında bitdiyinə görə
hər gün doyunca su içir. Başqa ağaclar onun paxıllığını çəkib qarğış edirlər, ona görə də
söyüdün meyvəsi olmur. Meyvəsi olmadığına görə, söyüd utanıb başını aşağı salır [15, s.30].
Ardıc ağacı haqqında iki müxtəlif süjet var. Birinci əfsanədə yezidlər peyğəmbəri təqib
edirlər. Onlar gəlib ardıc ağacının arxasında gizlənirlər. Peyğəmbər onları xilas etdiyi üçün
ardıc ağacına alqış edir. O vaxtdan ardıc ağacı yaşıldır [9, s.36], [16, s.19]. İkinci süjetdə isə
motivləşmə belədir: Xızır peyğəmbər qaranlıq dünyaya dirilik suyu axtarmağa gedir.
Əsgərlərdən biri su dolu qabı Xızıra gətirəndə bir ağacın dibinə qoyur. O gəlincə göyərçin suyu
içib qurtarır. Yarısı da ağacın dibinə tökülür. Ona görə ardıc yaşıldır [86, s.61].
Düyünün başının kəsik olması haqqında. Mövzu ilə bağlı iki fərqli süjetə rast gəlirik.
Birinci süjetə görə, peyğəmbər kimsəsiz bir qocaya hər gün quşla bir düyü göndərirmiş. Sayın
azalacağından qorxan quş düyünü bütöv yeyə bilmir, hər düyünün başından bir dişlək yeyir. O
vaxtdan düyünün başı kəsikdir [24, s.41]. İkinci süjetə görə, düyü bizdə yox, başqa vilayətdə
imiş. Əli kürk geyinib gedir başqa vilayətə, beş-altı düyü yapışır onun kürkünə. O düyünün
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ucunu dişləyib əkir ki, yetişəndə o biri vilayətin padşahı oğurluq olduğundan şübhələnməsin.
O vaxtdan düyünün ucu kəsikdir [17, s. 17].
Azərbaycan əfsanələrinin öyrənilməsi həm də əfsanə süjetlərinin özünəməxsusluqlarının aşkara çıxarılması deməkdir. Mətnlərin kütləvi şəkildə mənimsənilməsi
əfsanə süjetlərinə məxsus ünsürləri, süjetin inkişaf mərhələlərini, motivləşmə
qanunauyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan verir. Əfsanə qəhrəmanının, möcüzəli
hadisənin, çevrilmənin xarakterik xüsusiyyətlərinin təsnifi bu qəbildəndir.
Bundan başqa, müəyyən edildi ki, Azərbaycan əfsanələrində müxtəlif süjetlər eyni
yaranışı təqdim etdiyi kimi, müxtəlif yaranışlar eyni süjetin nəticəsi kimi meydana çıxa bilir.
Azərbaycan əfsanə süjetlərinin məzmun və kəmiyyət xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunması
süjetlərin ətraflı öyrənilməsi baxımından vacibdir. Azərbaycan əfsanələrinin süjet
göstəricisinin tərtibində bütün bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmışdır.
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XALQ DÜÇÜNCƏ TƏRZİNDƏ İTƏ MÜNASİBƏTƏ TARİXİ BAXIŞ
A HISTORICAL VIEW OF ATTITUDES TO DOGS İN THE PEOPLE'S THOUGHTS
Elşən ABDURAHMANOV
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı;
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi.
ORCİD-0000-0001-7786-8391
ÖZƏT
Folklor nümunələrində ayrı-ayrı xalqların əsrlərlə yaşatdığı, adət-ənənələrində, inanc
sistemində əks etdirdiyi, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və dini-əxlaqi həyat tərzinin meyarına
çevirdiyi önəmli faktorlar, real və mifik hadisələr yer almaqdadır. Bu xarakterli nümunələr
içərisində zərb-məsəllər və deyimlər öz lakonikliyi, mahiyyəti və ictimai-tarixi əhəmiyyəti ilə
fərqlənir. Müxtəlif inam və etiqadların, ifadə və deyimlərin, atalar sözləri və zərb-məsəllərin
daşıdığı məna yükünə aydınlıq gətirilməsi, bu sahədə filoloji və mifoloji tədqiqatlarla yanaşı,
tarixi, arxeoloji, etnoqrafik araşdırmaların da aparılması önəm daşıyır.
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat işlərinə nəzər saldıqda, tarixi inkişafın gedişində əhalinin dini
dünyagörüşündə, mifik baxışlarında baş verən yeniliklərlə bağlı bəzi inacların, deyim və
ifadələrin daşıdığı məna yükünü itirməsini, müsbət obrazların mənfiyə, alqışların qarğışa
çevrilməsini sezə bilirik. Mifik mahiyyətini, məna çalarlarını dəyişən, həmçinin onlarla bağlı
deyim və ifadələrdə yenilik, dönüş müşahidə edilən obraz və nəsnələrə misal olaraq div, ilan,
qoç, xoruz kimi canlıları, daş, od, torpaq kimi təbiət ünsürlərini misal göstərə bilərik. Bu
mənada Azərbaycan folklorunda, mifik dünyagörüşündə özünəməxsus yer tutan itə zaman
keçdikcə sərgilənən mövqe, onunla bağlı deyim və ifadələrdə baş verən dəyişkənliklər diqqəti
cəlb edir.
İbtidai icma dövründə insanların ilk əhliləşdirdiyi heyvan olaraq qəbul edilən itin insanların
ictimai, təsərrüfat həyatında danılmaz rolu olmuş, insanlara fayda gətirmiş, bəzi qəbilə və
tayfalar itləri ilahiləşdirmiş, öz nəslinin başlanğıcı saymışlar. Axirətə inam bəsləyən insanlar
qəbir həyatında da iti yaddan çıxarmamış, qəbirlərdə itlərin dəfn edilməsinə önəm vermişlər. İt
obrazları və təsvirlərindən amulet kimi istifadə edilmiş, cəmiyyətdə bu canlıya müəyyən rəğbət
bəslənilmişdir. Lakin zaman keçdikcə bu münasibət tədricən aradan qalxmış, hətta it obrazı
mənfi xarakter almağa başlamışdır.
Azərbaycan folklorunda itlə bağlı deyimlərin araşdırılmasına həsr olunan məqalədə aşağıdakı
məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılmışdır:
1. Tarixi hadisələrin inkişafı aspektdən mövzunun təhlili;
2. Məişət və həyat tərzində itin yeri;
3. Din və inanc sistemində baş verən dəyişikliklər.
Məqalədə müxtəlif dinlərdə və xalqlarda itlə bağlı inanclar, həyata keçirilən rituallar, arxeoloji
qazıntılar zamanı aşkara çıxarılan abidələrdə kəsb etdiyi məna, tarixi mənbələrdə bu mövzuda
verilən məlumatlar ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir. Müəllif, yuxarıda sadalanan
istiqamətlərin hər birinə tarixi, arxeoloji və elmi baxımdan kompleks şəkildə yanaşaraq, itlə
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bağlı inanc və ifadələrdə baş verən dəyişikliklərin mahiyyətini aydınlaşdırmağa, izah etməyə
çalışmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, xalq düşüncə tərzi, itlə bağlı inanclar, tarixi yanaşma.
ABSTRACT
Examples of folklore contain important factors, real and mythical events that have been lived
by different peoples for centuries, reflected in their traditions and belief systems, and made a
criterion of socio-political, socio-economic and religious-moral way of life. Among these
examples, proverbs and sayings differ in their conciseness, essence and socio-historical
significance. It is important to clarify the meaning of different beliefs and confidences,
expressions and sayings, proverbs and to conduct historical, archeological, ethnographic
research in this field, along with philological and mythological research.
İf we look at the research conducted in this direction, we can feel that in the course of historical
development, some beliefs, sayings and expressions about the innovations in the religious
worldview and mythical views of the population lose their meaning, positive images become
negative and blesses turn into curses. Examples of innovations and transformations in images
and objects that change their mythical essence and tones of meaning, and related idioms and
expressions, are living beings such as giants, snakes, rams, roosters, and natural elements such
as stone, fire and earth. In this sense, the dog, which has a special place in the legendary
worldview of Azerbaijani folklore, its position in time and the changes in the idioms and
expressions attached to it draw attention.
Considered the first domesticated animal in the primitive community, the dog played an
undeniable role in the social and economic life of people, benefiting humans, and some tribes
and cults deified dogs and considered them the beginning of their generation. Those who
believe in the hereafter do not forget the dog in the grave and take care to bury dogs in the
graves. Dog depictions were used as amulet and there was a certain sympathy for this creature
in society. However, over time, this attitude gradually disappeared, and even the image of the
dog began to take on a negative character.
The following issues are in the focus of the article dedicated to the study of dog-related
expressions in Azerbaijani folklore:
1. Analysis of the topic in terms of the development of historical events
2. The place of the dog in the household and lifestyle
3. Changes in the system of religion and belief
The article summarizes and analyzes the beliefs about dogs in different religions and peoples,
the rituals performed, their meanings in the monuments discovered during archeological
excavations, and the information provided on this topic in historical sources. The author has
tried to clarify and explain the historical and mythological nature of the changes in beliefs and
expressions related to the dog, taking a comprehensive approach to each of the above areas
from a historical, archaeological and scientific point of view.
Keywords: Azerbaijan, folk thinking, dogs beliefs, historical approach.
GİRİŞ
İbtidai icma dövrünün ilk mərhələlərindən etibarən insanların təbiətlə yaxın təması nəticəsində
meydana gələn dini və mifik dünyagörüşləri zaman keçdikcə təkmilləşmiş, əhatə dairəsini
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genişlətmişdir. Həyat tərzində yer alan nəsnələr, təbiət qüvvələri və cisimləri, müxtəlif heyvan
və bitkilərin bir qismi ilahiləşdirilmiş, onların özəllikləri insan zehnində hansısa fövqəltəbii
qüvvənin axtarışına gətirib çıxarmışdır. Bəzən də insanlar həmin varlıqları öz əcdadı kimi
görmək istəmiş, onların gücünə, himayəsinə ehtiyac duymuşlar.
İbtidai insanların ilk olaraq əhliləşdirdiyi, təmasda olduğu heyvanlardan biri it olmuşdur.
Ovçuluqda, maldarlıqda, yaşayış yerinin, əmlakın mühafizəsində mühüm rol oynayan,
təsərrüfat həyatında və məişətdə insana yaxın köməkçi olan itin axirət həyatında da
özünəməxsus yeri vardı. Yol yoldaşı, evin qoruyucusu olan itə verilən dəyər bəzən dost, yoldaş
və ev heyvanı olmanın sərhəddini keçmiş, o insanla birgə qəbirə qoyulmuş, daşdan və gildən
fiqurları hazırlanmış, incəsənət nümunələri üzərində təsvirləri yer almışdır.
Bəzi tədqiqatlarda itlərin əhliləşdirilməsi və təsərrüfatda istifadə edilməsinin Madlen
mədəniyyəti (Cənubi Fransada yerləşən və Üst Paleolit dövrünə aid Madlen mağarasının
adından götürülüb-müəllif) dövrünə təsadüf etdiyi qeyd edilir. [Həsənov Y.A 1963; s. 78]
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Mezolit dövründə heyvanların əhliləşdirilməsinə başlanmış,
əhliləşdirilmiş itlərdən ovçuluqda istifadə edilmişdir. [Baxşəliyev V.B. 2007; s. 29]
Azərbaycanda Qobustan və Gəmiqaya abidələri üzərində müxtəlif variantlarda bir sıra
heyvanlarla yanaşı, it təsvirləri yer almaqdadır. Tədqiqatçılar it rəsminin petroqliflərdə təsvir
edilməsini qədim əkinçi-maldar tayfaların dini ideologiyası ilə bağlayırlar. Kültəpə yaşayış
yerinin eneolit təbəqəsində insanla itin bir qəbirdə dəfn edilməsi, həmçinin erkən tunc dövrü
təbəqəsindən gildən hazırlanmış it fiqurunun aşkar edilməsi qoruyucu qüvvə, köməkçi kimi
səciyyələndirilir. [Rüstəmov C. 1994; s. 79. ; Əliyev.V. 1993; s. 36.]
Qafqaz Albaniyası ərazisində antik və ilk orta əsrlər dövünə aid yaşayış yerləri və nekropollarda
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı it sümüklərinin qalıqlarına rast gəlinmişdir. Qafqazda
(əsasən İberiya və Abaniyada) döyüş itlərinin olması və dəfn edilməsi haqda antik dövr yunan
və roma müəllifləri [Strabon XI, 4,5.; Solin Q.Y. XV, 6.] məlumat verirlər. Albaniya ərazisinə
daxil olan Şəkinin antik dövr Fazıl Təpəbaşı nekropolundan, Mingəçevirdə 2 və 3 saylı ilk orta
əsrlərə aid yaşayış yerlərindən, Xınıslıda daş qutu qəbirlərdən mərhumla yanaşı dəfn edilən it
skeletləri də aşkarlanmışdır. [Məmmədov. T.M. 2006; s. 96] Yalnız Azərbaycanda deyil,
dünyanın bəzi qəbilə və tayfalarında itlərin toplu və ya fərdi şəkildə qurban edilməsi
mərasimləri həyata keçirilirdi. Burada əsas məqsədin mərhuma o biri dünyanın yollarında
yoldaşlıq etmək olduğu ehtimal edilir. [Roux. J.P. 2011; s. 253-254, 284.]
Totemizm və animizm kimi dini təsəvvürlərin geniş yayıldığı tunc və antik dövrləri arasındakı
zaman kəsiyində hazırlanan bəzək əşyaları içərisində talisman kimi ilan başlıqlı bilərziklər, it,
qartal təsvirli kəmərlər, müxtəlif heyvan dişlərindən və buynuzundan hazırlanan boyunbağılar
mühüm yer tuturdu. [Rəcəbova.B. 1988; s. 17] Antik dövrdə Albaniyada gildən hazırlanmış it
fiqurlarından bəzən amulet kimi də istifadə olunurdu. Tədqiqatçılar dövrümüzdə belə, həyət
çəpərlərinə, ev qapılarının üst hissəsinə, bostan kənarlarında yerə sancılmış ağaclara it başının
asılmasını həmin ənənənin davamı olaraq, şər qüvvələrdən qorunmaq məqsədilə icra edilməsi
qənaətindədirlər. S.110. [Osmanov.F.L. 1982; s. 110]
E.ə. I minilliyin əvvəllərində Azərbaycanın keramika ustaları dulusçuluqda donuz, it və başqa
heyvanların ahəngdar təsvirlərindən istifadə edirdilər. Sonralar isə (e.ə. VII-e.ə.V əsrlərdə)
həmçinin qoşbaşı oyulurdu, yonulurdu, kult demək olar ki, XX əsrin əvvəllərinədək
Azərbaycanda, Gürcüstanda və Şimali Qafqazda davam etmişdir. [Rzaev N.İ. 1976; s. 22-23]
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Zərdüştlərin müqəddəs kitabı olan “Avesta”da it totem kimi qəbul edilmişdir. Zərdüşt dini
qaydalarına görə, itlərə ziyan yetirən, yaralayan adamları ağır cəza gözləyirdi. [Rəcəbova.B.
1988; s. 17] “Avesta” motivlərinə görə, it və xoruz “sönməyən odu qoruyaraq, gecənin cinləri
ilə mübarizə aparmağa kömək edirmiş”. [Rzaev N.İ. 1976; s. 14]
Ümumiyyətlə, e.ə. IV-III əsrlərdə qoyun, at və it insanların təxəyyülündə, xüsusən də zərdüştlər
tərəfindən kosmoqonik xarakterli qədim totemlər kimi ilahiləşdirilirdi; at günəşin təcəssümü, it
daimi odun mühafizəçisi, qoyun apotrop qüvvə-mühafizəçi sayılırdı. [Rzaev N.İ. 1976; s. 1921] Mühafizəçi xarakteri ilə fərqlənən köpəklər təsərrüfat həyatında maldar tayfalar üçün
əvəzsiz heyvan olmuş, onlara xüsusi qayğı göstərilmişdir. Bu münasibəti istər bayatılarda və
sayaçı sözlərdə, istərsə də, XII-XIV əsr şairlərindən dahi Nizaminin, Marağalı Əhvədinin
əsərlərində görmək mümkündür. [Azərbaycan etnoqrafiyası. 2007; 236-237]
XALQ İNANCLARI VƏ MİFİK TƏFƏKKÜRDƏ İTLƏ BAĞLI MÜSBƏT
MƏQAMLAR
Qafqaz xalqlarının mifik görüşlərində “müharibə itləri” və “qaçan köpəklər”lə bağlı maraqlı
nüanslara rast gəlinir. Belə rəvayətlərdən birində qeyd edilir ki, qədim Qafqaz döyüşçülərinin
insan cildinə girmiş tanrılardan ibarət fövqəltəbii qoruyucuları olduğu kimi, onların müharibə
itlərinin də bilinən mifik köpək tanrıları vardı. Gürcülərə məxsus mifoloji mətnlərdə ağ, qırmızı,
mavi rəngli nəhəng“qaçan köpəklər” səfərlərdə tanrılara yoldaşlıq edər, tanrıların buyruğu ilə
insanların yanında gözə görünmədən savaşaraq, onlara yardım edərlər. Bu itlər çətinlikdə olan
döyüşçülərin yardımına gələr və ya tanrılara qarşı günah işləyən insanlara hücum edərlər. Hətta
bu köpəklərin məbəd ətrafında olan “məzar daşları” qurbangah və ibadət yerini əvəz edirdi.
[Bonnefoy Y. 2000; s. 363]
Qədim yunan mifologiyasına görə, ölülər səltənətinin tanrısı Aidin axirət dünyasına girişini
qəzəbli gözətçi Serber qoruyurdu. Üçbaşlı, ilan quyruqlu bu köpək dirilərin içəri daxil olmasına,
ölülərin geriyə-həyata qayıtmasına mane olurdu. Səh 166. [Nemirovskiy A.İ. 2000; s. 166]
Bununla belə, mühafizəçi funksiyası ilə daha çox irəli sürülən köpəklər bəzən bu işin
öhdəsindən gəlməkdə aciz görünürdülər. Altay yaradılış əfsanəsinə görə, yeyilməsi qadağan
edilən budaqdakı meyvələri qorumaq vəzifəsi tanrı Ulgen tərəfindən ilana və itə tapşırılır, lakin
onlar bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirlər. [Çoruhlu Y. 2015; s. 201]
Zərdüştlüyə sitayiş edən xalqların dəfn mərasiminin həyata keçirilməsində itlərin də “rolu”
vardı. “Tarixin atası” adlandırılan Herodot yazırdı ki, farsların cəsədini yırtıcı quşlar və itlər
didib-parçalayandan sonra dəfn edir, bu adəti mağlar yerinə yetirirdi. [Herodot. 1998; s. 67]
Türklərdə it bəzən qurdun yerini alır. İt kumanların, qədim bulqarların və bəzi müasir
sibirlilərin qurban heyvanı olaraq qəbul edilirdi. [Bonnefoy Y. 2000; s. 378] Eyni zamanda
qurban edilən bu heyvanın qanı üzərinə digər kultlarla birlikdə and içmə mərasiminə də rast
gəlirik. Belə ki, bulqarlarda, macarlarda, kumanlarda (qıpçaqlarda) itlərin qılınclarla iki yerə
bölünərək and içmə mərasimi həyata keçirdikləri, [Bonnefoy Y. 2000; s. 240-241] ayrıca
olaraq, kumanların, Volga bulgarlarının boğazı kəsilmiş bir köpəyin qanı üzərinə and içərək və
qızıl bir qabdan öz qanlarından bir neçə damla içib ittifaq qurduqları məlumdur. [Bonnefoy Y.
2000; s. 535] Monqol qəbilələri və onlarla qonşuluqda yaşayan müəyyən türkdilli etnoslar
köpəklərə daha çox önəm verərək, onları nəslin, qəbilənin başlanğıcı kimi qəbul edirdilər.
Çingiz xan ailəsinin mənşə mifini əks etdirən rəvayətlərdən birində imperatorun qadın
I.
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əcdadlarından biri olan Alan Qoanı hər gecə ziyarət edən parlaq sarı bir adamın çadırdan günəş
və ay işığı ilə sarı bir köpək, digər nümunədə qara köpək şəklində sürünərək çıxdığı qeyd edilir.
Alan Qoa bu izdivacdan üç oğlan uşağı dünyaya gətirir ki, Çingiz xan onlardan birinin
nəslindən gəlmədir. Uyğurlarla bağlı bir Tibet mətnində isə, erkək və dişi köpəklər doğuran
türk qadınlarından, tunquslarda bir adamla bir dişi köpəyin törətdiyi bir ata cütündən, həmçinin
monqol dilində “köpəyin oğlu” mənasını verən Nokai adlı köpəklərin “meydana gətirdikləri”
monqol qəbiləsinin mövcudluğundan xəbər verilir. [Roux. J.P. 2011; s. 200-204] Qırğızlarda
Kumayık, Başqırdlarda Barak, İslamdan sonra müsəlmanlarda Kıtmır və ya Qitmir (Kəhv
surəsi, 9-26) önəmli sayılan əfsanəvi köpəklərdən hesab olunurdu. [Çoruhlu Y. 2015; s. 196]
Qeyd edilən mifik mətnlərə münasibət bildirən Türkiyəli alim, prof. Dr. Yaşar Çoruhlu haqlı
olaraq belə bir qənaətə gəlir: “Nadir rast gəlinən hallardan olsa da, bəzi türk toplumları itə
pərəstiş edir və ona qurban kəsirdilər. Qaraqırğızlar, ya da Çinin şimalındakı qədim türk
qövmləri köpəkdən törədiklərinə inanırdılar. Ancaq köpəyin tanrı, ata və ya törəmə simvolu
olması daha çox Monqol, Tibet və Çin kültürü ilə bağlıdır”. [Çoruhlu Y. 2015; s. 196] Bəzi
əsərlərdə yalnış olaraq, skiflərin və sakların itləri müqəddəs, başlangıc hesab etməsi fikri yer
almaqdadır. Məsələn, Rəşid bəy İsmayılov “Azərbaycan tarixi”ndə yazır: “Farsların skiflərin
adını “səg” (it-köpək) qoymaqda tarixi məna vardır. Qədimdə türklər üçün beş müqəddəs
heyvan varmış ki, bunların birisi it imiş. Skiflər özləri üçün müqəddəs heyvan olan it namını
qəbul etmişlər”. [İsmayılov. R. 1993; s. 17] Əsərə rəy verən tarix elmləri namizədi Q.
Qeybullayev haqlı olaraq kitabın şərhlər hissəsində qeyd edir ki, qədim farslar skiflərə “səg”
yox, “saka” (“şaka”) deyirdilər. İranda e.ə. 521-ci ilə aid Bisutun qaya yazısında məhz belədir.
Saka (saka) etnoniminin fars dilindəki səg “köpək”, “it” sözü ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
[İsmayılov. R. 1993; s. 147]
Azərbaycan xalqına məxsus folklor nümunələrində, mifoloji mətnlərdə az sayda da olsa, itlə
bağlı müsbət məqamlara rast gəlinir. Bərəkət və paklıqla bağlı bəzi miflərə görə, insanlar
çörəyə, una, bərəkətə hörmətsizlik etdiklərindən Allah c.c. onları cəzalandırır. Yalnız itin
ulamasından və Allaha (c.c.) yalvarmasından sonra insanlara buğda, çörək bəxş edilir.
[Azərbaycan mifoloji mətnləri. 1988; s. 87]
Xalq inancına görə, itin tükündən uşağın üstünə tikirlər ki, göz dəyməsin. [Azərbaycan mifoloji
mətnləri. 1988; s. 172] İtdən qorxan zaman itin tükünü kəsib qorxan adama iylədirlər ki, bu
yolla qorxuluq götürülsün. Şər işlərin baş tutması üçün isə qurd yağından və ilan qabığından
istifadə edirdilər. Bağ-bağata ziyan dəyməsin deyə itin kəllə sümüyünü çəpərin üstünə
sancırdılar. [Qafarov R.O. 2010; s. 16] Bu fikirlərin çoxtanrılı dinlərin, həmçinin zərdüştlüyün
təsiri ilə yarandığı, magiya xarakteri daşıdığı qənaətindəyik.
Azərbaycanda İt qayası (Zəngilan rn), İtqırılan dağ (Laçın rn), İtvurulan yaylaq (Gədəbəy rn),
İt təpəsi (Yardımlı rn, Camanşəir kəndi) kimi oronomlərin olması zənnimizcə, yuxarıda qeyd
etdiklərimizin nəticəsidir. [Məmmədov N. 1993; s. 106]
II.
XALQ DÜŞÜNCƏ TƏRZİNDƏ KÖPƏYƏ MƏNFİ MÜNASİBƏT
Dünya xalqlarının mifologiyasında itlərin yuxarıda qeyd edilən müsbət keyfiyyətləri ilə yanaşı,
mənfi xüsusiyyət daşıyan məqamlara da rast gəlinir. Daha doğrusu, mənfi cəhətlər üstünlük
təşkil edir. Yunan mifologiyasında köpək ikinci dərəcəli yoldaşdır və yalnız ov xarakterli dəyəri
vardır. Ov köpəkləri qəhrəmanın yanında yaşayır və nüzuflu, etbarlı nəsnələr kimi istifadə
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olunur, lakin çox vaxt mənfi istiqamət müsbət məqamları üstələyir. Köpək leş yeyəndir,
məzarsız qalan cəsədləri yeyir. Gözətçi köpək isə, sahibini çətin tanıyır, hətta sahibinə hücum
edir. [Bonnefoy Y. 2000; s. 384]
Köpək, yunanlarda olduğu kimi, Hind mifologiyasında da ölülər diyarının mühafiz heyvanı və
talehsizlik simvoludur. Buddizmdə tənasüh inancına görə günahkar insanların üçüncü dəfə
dünyaya gəldiklərində aldıqları görünüşdən biri it görkəmidir. Eyni zamanda Budda heyvan
surətinə bürünərkən, bəzən it cildinə də girirmiş. [Çoruhlu Y. 2015; s. 196] Tədqiqatçılara görə,
hər şamanın gizli saxladığı heyvan-anası onun qoruyucu ruhu hesab olunurdu. Güclü
şamanlarda belə qoruyucu ruhlar qartal, buğa, boz ayı və sair kimi heyvanlar, zəif şamanlarda
it idi. Səh 67. Türklərdə ayinlər sırasında güclü şamanlar qurd, qartal kimi heyvanların gildinə
girdikləri halda, zəif şamanlar it cildinə girir və ondan əsasən yeraltına enərkən istifadə edilirdi.
Bu mənfi mənaya uyğun olaraq, bəzi türk toplumlarında cənazə mərasimində qurban edilən bu
heyvan türk kosmologiyasında ölümə işarə edən nümunələrdən biri idi. [Çoruhlu Y. 2015; s.
196]
Qafqaz Albaniyasına aid tarixi əsərlərdə köpəklərin tədricən mənfi xarakterlərinin önə çəkildiyi
hiss olunur. Xristianlığın əhali tərəfindən və dövlət səviyyəsində qəbul edilməsindən sonra,
çoxrtanrılı dinlərə məxsus bir sıra varlıqların, elementlərin mistik xüsusiyyətlərinin aradan
qalxması bu prosesi sürətləndirir. Alban tarixçisi M. Kalankatlı yazırdı: “...İranın pozğun və
rəhmsiz şahı Firuz quduz it kimi qəzəblənib özündən çıxaraq, yer üzündə bütün başqa
məmləkətləri özünə tabe etmək, kilsələri dağıtmaq, xristian dinini ləğv etmək və bütün ondan
asılı olan torpaqlarda ağılsız bütpərəstliyi bərqərar etmək istəyirdi”. [Məmmədov. T.M. 2006;
s. 217]
İslam dövrünə aid tarixi mənbələrdə də oxşar fikirləri müşahidə edirik. Ərəb tarixçisi, səyyahı
İbn-Əl Əsir “Əl-Kamil Fit-Tarix” əsərində Rəşidi xəlifəsi Hz. Ömərin (Hz. Ömər 634-644-cü
illərdə xəlifə olub-müəllif) əl-Baba (Dərbəndə-müəllif) qoşun göndərməsindən bəhs olunarkən
aşağıdakı qeydlər diqqəti cəlb edir: “Onun sərkərdələrindən Əbdürrəhman ibn-Rəbiə əl-Baba
yetişdikdə Əl-bab padşahı Şəhriyar Əbdürrahmanın yanına gəlib görüşdü və dedi ki: “Mən, bir
it kimi kobud [və qanacaqsız] düşmənlərin və cürbəcür adsız-sansız xalqların arasında
yaşayıram. Nəcib bir adamın əleyhinə olaraq, onlara [qaba xalqara] kömək etmək adlı-sanlı və
əqilli adamlara yaraşmaz. Mənim heç bir günahım yoxdur, mən qəbtəc və ya erməni deyiləm.
Siz mənim şəhərimə və xalqıma qalib gəldiniz, ona görə mən də sizdənəm. Mənim əlim sizin
əlinizdəndir və sizə cizyə verməyə də hazıram. [İbn-Əl Əsir. 1959; 15-16]
Müsəlmanların müqəddəs kitabı “Qurani-Kərinm”də və hədislərdə köpəklər barəsində olan
münasibətə aid bir neçə nümunəni təqdim edirik. Bir ayəti-kərimədə inanc baxımından nəfsinin
istəklərinə uyan bir şəxsin Allaha (c.c.) qarşı münasibəti və ifadəsi köpəyin xarakterinə
bənzədilir. “O elə bir köpəyə bənzəyir ki, üstünə cumsan da cummasan da dilini çıxardıb
ləhləyər (Onun üçün heç bir fərqi yoxdur). Bu, ayələrimizi yalan hesab edənlər barəsində
çəkilən bir məsəldir”. [Quran-Kərim, Əraf 176]
Bəzi hədislərdə içində köpək olan evə mələklərin girməyəcəyi ifadə edilmişdir (Buxari “Bədülhalk”, 7,17., Müslim “Libas”, 81-84) [Bardaklı A. 2002; s. 251-252]
Türkdilli xalqların ortaq tarixi-ədəbi eposu olan “Oğuznamədə” itə olan mənfi münasibət belə
ifadə edilmişdir: “Oğuz atası Qara xan, əmiləri Kür xan və Küz xanı məğlub edib, öldürdükdən
sonra onların qəbilələri ilə mübarizə apardı. Allahı və onun birliyini qəbul etdikdən sonra onlara
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aman verəcəyinə, Türkistanda yaşamalarına razılıq verəcəyinə söz verdi. Lakin həmin qəbilələr
buna razılıq vermədikləri üçün onları Qaraquma qovdu. Həmin qəbilələr çöllərdə, vadilərdə
yurd salıb yoxsulluq içərisində yaşamağa məcbur oldular. Oğuz onları “moval” adlandırdı. Bu
sözün mənası belədir “həmişə qəmli olun, əzab çəkin, bədbəxt olun. İt dərisinə bürünün, ov əti
yeyin və bundan sonra heç vaxt Türkistana ayaq basmayın”. [Rəşidəddin F. 1992; s. 15]
Oğuznamədə itə mənfi münasibət-Kıl Baraklılarla mübarizə zamanı onlara ünvanlanan “it
Barak”, “it kimi çılpaq”, “it üzünə bənzəyən zəhlə tökən üzləri” ifadələrində də özünü göstərir.
[Rəşidəddin F. 1992; s. 16-17]
Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğəti-it türk” əsərinin birinci cildinin 315-ci səhifəsində
“barağ”ın əsatiri mənşəyi ilə bağlı aşağıdakılar qeyd olunur: “Barağ çox tüklü bir itdir.
Türklərin etiqdına görə, ağbaba quşu qocaldıqda, iki yumurta (digər bir nümunədə doqquz
yumurta) yumurtlarmış. Yumurtaların birisindən barağ çıxarmış. Ov üçün saxlanılan bu it
itlərin ən sürətlə qaçanıdır. O biri yumurtadan da bala çıxarmış ki, bu da ağbabanın balası
olurmuş”. Səh 18. [Məmmədhüseyn T. 2012; s. 18] F.Rəşidəddinə görə, bu köpək, öz adını
verdiyi krallığın hakimidir. [Roux. J.P. 2011; s. 204-205]
Tanınmış səyyah, coğrafiyaşünas Əbdürrəşid Bakuvi öz əsərində I İqlimə daxil olan ölkələr
içərisində Cənub dənizində, yaşayış yerlərindən uzaq olan Səksər adasında it üzlü insanlar
yaşadığını qeyd edir. XIV-XV əsr müəllifi onların bədənlərinin başqa hissələrinin insan
bədənində olduğu kimi, lakin dillərinin anlaşılmaz olduğunu yazır. Səh 16. [Bakuvi Ə.B 1992;
s. 16]
Azərbaycanda olmuş XVII əsr türk səyyahı Övliya Çələbi Mahmudabad nahiyəsində İt-til adlı
qəbilənin yaşadığı haqda məlumat verir. O vurğulayır ki, moğol (monqol) dilində İt-til köpək
lisanlı deməkdir. “Yəni, bir növ “av-av” və ya “va-va” edən azğın köpək kimi vəhşi xalqdır.
Məsələn, Mardin qalası yaxınlığında Mələk Ahmed paşa əfəndimizlə kırdığımız Sincar
dağındakı Saçlı Kürdü kimi sayı iyirmi min qədər olan pis bir qövüm, Hakdan qorxmaz, bədməzhəb, bəd-meşreb, leş yeyən, eşşəyə minən, dinsiz və murdar xalqdırlar. Amma soruşsan
“Həzrəti Həmzə nəslindənik” deyərlər. Oruc və namaz bilməzlər, hacca getməzlər, zəkat
verməzlər və Allahın fərz ettiyi şeylər nədir bilməzlər”. [Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi
Seyahatnamesi. 2008; s. 334]
Zənnimizcə, təkallahlı dinlərin qəbul edilməsindən və çoxtanrılı dinlərlə bağlı bir sıra nəsnələrə
qarşı dəyişən münasibətin fonunda, Azərbaycan xalq inanclarında itə qarşı mənfi mövqe
sərgilənməsi xarakterik hal almış olur. Bu, özünü deyimlərdə, inanclarda, atalar sözləri və zərbməsəllərdə bariz şəkildə göstərir. “İt ulayanda bəla gələr, bayquş ulayanda ev dağılar, toyuq
banlıyanda ev sahibinə zərər dəyər”, səh 158, “Yuxuda it görmək düşməndi, səni it kimi
çeyniyəcəklər” səh 160, “Bədnəzəri görəndə ürəyində deməlisən ki, ay it, gözündəkini yerə
sal”, [Azərbaycan mifoloji mətnləri. 1988; s. 176] “İt ulaması sahibinin evində bədbəxtliyin
olacağı əlamətidir”, Səh 374. “Şər vaxtı it ulayanda bədbəxtlik üz verər. Onun qabağına tikə
atarlar ki, xəta-bəla ailədən süyüşsün, uzaq olsun”, [Xalqımızın deyimləri və duyumları. 1988;
s. 381] kimi inancların, “Ad dəftəri ifadəsinin tədricən “it dəftəri” ifadəsilə əvəz edilməsinin
səh. 13. [Adilov M. 1982; s. 13] “İt itin ayağını basmaz”, “İt hürər, karvan keçər”, “İti öldürənə
sürüklədərlər” “Köpək istər asimandan hey sümük yığsın”, “Köpəyə əkmək verərlər,
sahibindən dolayı”, “Köpəyə yaltanma, qoy aslan yesin səni”, “Köpəyi ac qoy arxana düşsün”
və s. [Kərkük folkloru antologiyası. 1990; s. 111-113] kimi atalar sözlərinin, “Köpəyi gül
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ağacına bağlamaq” kimi deyimlərin yaranması və bu istiqamətdə xalq düşüncə tərzində,
folklorumuzda yer alan nümunələrdə itlərlə bağlı mənfi xarakterin daha çox qabardılması,
zənnimizcə, bu heyvanın müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi cəhətlərinin də olması, insanların
mistik görüşlərində baş verən dəyişikliklər, ictimai-tarixi inkişaf və dini düşüncə tərzinin
dəyişməsi ilə bağlı olmuşdur.
NƏTİCƏ
Bir çox xalqların mifoloji görüşlərinə, düşüncə tərzinə nəzər saldıqda itlərin daha çox
mühafizəçi, keşikçi xüsusiyyətinin önə çəkildiyi diqqəti cəlb edir. Bu cəhət həm dünya, həm də
axirət həyatında özünü qabarıq şəkildə biruzə verir. Əkinçi-maldar tayfalar üçün xarakterik olan
bu xüsusla yanaşı, bəzi etnosların, əsasən də monqol-tibet xalqlarının əcdad kultunda itlərin yer
aldığına rast gəlirik. Bununla belə, zaman keçdikcə, tarixi-mədəni, mistik təfəkkürün inkişafı,
yeni dinlərin qəbul edilməsi inanclarda və düşüncə tərzində dəyişikliklərin baş verməsini
şərtləndirmişdir. Müqəddəs, toxunulmaz, kult hesab olunan bəzi nəsnələr öz ilkin funksiyasını
itirmişdir. Bu dəyişikliklər özünü xalq inanclarında, deyimlərdə, atalar sözləri və zərb
məsəllərdə göstərmiş, folklor nümunələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə şərait yaratmışdır.
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AZƏRBAYCANDA ÜMUMXALQ DİLİNİN FORMALAŞMASI
FORMATION OF THE NATIONAL LANGUAGE IN AZERBAIJAN
Əlvan CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Orcid: 0000-0003-0952-9093
XÜLASƏ
Azərbaycan dili genealoji quruluşuna görə, türk dili ölaraq, Ural-Altay dil ailəsinin oğuz
qrupuna daxildir.
Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili iltisaqi (aqlütinativ)
dillər qrupuna daxildir. Bu qrupa daxil olan bütün dillər kimi, Azərbaycan dilində də insirafi
(flektiv) dillərdən fərqli olaraq bütün söz kökləri özümlü leksik və qrammatik mənası olan
müstəqil sözlərdir; qrammatik mənalar və qrammatik əlaqələr isə həmişə söz kökündən və
əsasından sonra gələn təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər vasitəsilə ifadə olunur.
«Qədim və zəngin tarixə malik türk dil ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan
dilinin tarixi miladdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Ayrı-ayrı türk boy birləşmələrinin ümumi
anlaşma vasitəsi olan bu dil IV-V əsrlərdən etibarən ümumxalq danışıq dili kimi fəaliyyət
göstərməyə başlamışdır. Dilimizin özəyini ta qədimlərdən Azərbaycan torpaqlarındakı türk
əsilli boyların və soyların dili təşkil etmişdir.
Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin açıq Avrasiya məkanına yayılan türk xalqlarının az
qala bütün dil xüsusiyyətlərini əks etdirəcək qədər rənqarəng olmasının da başlıca səbəbi ta
qədimlərdən bu torpaqlarda etnik baxımdan eyni köklü türk etnoslarının mövcud olmasıdır»
Azərbaycan xalqının etnik əsasını təşkil edən türklər indiki Azərbaycan ərazisində
eramızdan əvvəl görünməyə başlamış, birinci minilliyin əvvəlindən isə başqa mənşədən olan
çoxsaylı tayfalarla birlikdə bu torpağın qədim sakinləri olmuşlar. Türk mənşəli Azərbaycan
dilinin və həmin dildə danışan xalqın yaranması, başqa sözlə, bu dilin ümumi ünsiyyət
vasitəsinə çevrilməsi uzun sürən, bir neçə əsr davam edən bir prosəs olmuşdur. Əhalinin etnik
tərkibində türk tayfalarının sayı, habelə iqtisadi, siyasi, mədəni təsiri artdıqca dilin fəaliyyət
dairəsi də genişlənmiş və beləliklə, bəzi etnik və antropoloji xüsusiyyətlərini bu gün də qoruyub
saxlaya bilən çeşidli etnik qruplar ümumi mədəni-mənəvi və dini birliyi olan bir xalq halında
birləşmişlər.
Açar sözlər: Ümumxalq dili, dialektlər, etnik gruplar, türk dilləri.
ABSTRACT
According to the genealogical structure of the Azerbaijani language, Turkish language is
dying, it belongs to the Oghuz group of the Ural-Altai language family. In terms of traditionalmorphological or typological classification Azerbaijani language belongs to the group of
agglutinative languages. Like all languages in this group, also in the Azerbaijani language
unlike inflectional languages all word roots which has its own lexical and grammatical meaning
are independent words; grammatical meanings and while grammatical connections always from
the root of the word and monosemantic after the base are expressed through suffixes.
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"It has an ancient and rich history Turkish language family belonging to the Oghuz group
history of the Azerbaijani language goes back to BC. Separate Turkish-sized combinations
which is a means of general understanding this language from the IV-V centuries as a
vernacular began to operate. The core of our language from ancient times in the lands of
Azerbaijan of Turkish origin and lineages formed the language.
Azerbaijani language dialects and acsents to the open Eurasian space spread of the Turkic
peoples almost all language features or to reflect to be colorful the main reason from ancient
times in these lands from an ethnic point of view same root is the existence of Turkic ethnoses"
Turks who form the ethnic basis of the Azerbaijani people in the territory of present-day
Azerbaijan to appear before the beginning of our era since the beginning of the first millennium
along with numerous tribes of other origins were the ancient inhabitants of this land.
Azerbaijani language of Turkish origin and the emergence of a people who speak that language,
in other words, the transformation of this language into a common means of communication
long lasting, lasting several centuries has been a process. In the ethnic composition of the
population number of Turkish tribes, as well as economic, political, cultural impact as it
increases the scope of the language expanded and thus, some ethnic and anthropological
features which can still be preserved today diverse ethnic groups general cultural and spiritual
and united religious association in the case of a nation.
Keywords: National language, dialects, ethnic groups, Turkish languages.
Azərbaycan dili genealoji quruluşuna görə, türk dili ölaraq, Ural-Altay dil ailəsinin oğuz
qrupuna daxildir.
Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili iltisaqi (aqlütinativ)
dillər qrupuna daxildir. Bu qrupa daxil olan bütün dillər kimi, Azərbaycan dilində də insirafi
(flektiv) dillərdən fərqli olaraq bütün söz kökləri özümlü leksik və qrammatik mənası olan
müstəqil sözlərdir; qrammatik mənalar və qrammatik əlaqələr isə həmişə söz kökündən və
əsasından sonra gələn təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər vasitəsilə ifadə olunur.
«Qədim və zəngin tarixə malik türk dil ailəsinin oğuz qrupuna daxil olan Azərbaycan
dilinin tarixi miladdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır. Ayrı-ayrı türk boy birləşmələrinin ümumi
anlaşma vasitəsi olan bu dil IV-V əsrlərdən etibarən ümumxalq danışıq dili kimi fəaliyyət
göstərməyə başlamışdır. Dilimizin özəyini ta qədimlərdən Azərbaycan torpaqlarındakı türk
əsilli boyların və soyların dili təşkil etmişdir.
Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin açıq Avrasiya məkanına yayılan türk xalqlarının az
qala bütün dil xüsusiyyətlərini əks etdirəcək qədər rənqarəng olmasının da başlıca səbəbi ta
qədimlərdən bu torpaqlarda etnik baxımdan eyni köklü türk etnoslarının mövcud olmasıdır»
Azərbaycan xalqının etnik əsasını təşkil edən türklər indiki Azərbaycan ərazisində
eramızdan əvvəl görünməyə başlamış, birinci minilliyin əvvəlindən isə başqa mənşədən olan
çoxsaylı tayfalarla birlikdə bu torpağın qədim sakinləri olmuşlar. Türk mənşəli Azərbaycan
dilinin və həmin dildə danışan xalqın yaranması, başqa sözlə, bu dilin ümumi ünsiyyət
vasitəsinə çevrilməsi uzun sürən, bir neçə əsr davam edən bir prosəs olmuşdur. Əhalinin etnik
tərkibində türk tayfalarının sayı, habelə iqtisadi, siyasi, mədəni təsiri artdıqca dilin fəaliyyət
dairəsi də genişlənmiş və beləliklə, bəzi etnik və antropoloji xüsusiyyətlərini bu gün də qoruyub
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saxlaya bilən çeşidli etnik qruplar ümumi mədəni-mənəvi və dini birliyi olan bir xalq halında
birləşmişlər.
Professor Nizami Xudiyev Azərbaycan ümumxalq dilinin formalaşması prosəsinin e. ə. I
minilliyin birinci yarısından başlaması fərziyyəsini irəli sürür. N. Xudiyev yazır: «E. ə. III-II
əsrlərə, yəni Boyuk Hun dovlətinin formalaşmasına və hunların Azərbaycana axınına qədər
etnik-siyasi hərəkatda əsas rolu saklar və başqa turk etnosları oynayırdılar. Hun türklərinin
Azərbaycan axını və burada məskunlaşması Azərbaycanda gedən etnolinqvistik proseslərə
əsaslı təsir göstərmişdir. Əslində, ümumxalq Azərbaycan dilinin formalaşması hunların bu
ərazidə möhkəmləndiyi dövrdə daha sürətlə getmişdir. Görünür, Azərbaycanda ilk
etnolinqvistik mərkəzləşmə ehtiyacı da bu zaman – e. ə. I minilliyin birinci yarısında özünü
göstərmişdi». (5, s. 33)
Nizami Xudiyev göstərir ki, Azərbaycanda ən qədim zamanlardan etibarən gedən
etnolinqvistik proseslər öz ardıcıllığını itirməmiş, siyasi şəraitdən asılı olaraq türk etnoslarının
həm birləşməsinə, həm də başqa etnoslar ilə ünsiyyətə girməsinə imkan yaratmışdır. Bir
tərəfdən türk dillərinin çarpazlaşması, yəni Azərbaycan türk dilinin yaranması prosesi
başlanmış, digər tərəfdən qonşu dillərlə qarşılıqlı təsir meydana gəlmişdir. Bu proses
Azərbaycanın hər iki hissəsində – Atropaten və Albaniyada yayılmışdır.
Strabonun qeydlərinə görə, «Midiya iki hissəyə ayrılır. Bir hissəsini Böyük Midiya
adlandırırlar ki, baş şəhəri Midiya dövlətinin paytaxtı olmuş böyük şəhər Ekbatanadır. (Hələ
indi də o, parfiyalıların paytaxtıdır, onların hökmdarları ilə ən azı yayı burada keçirirlər, çünki
Midiya soyuq ölkədir; qışda onlar Dəclə üzərində, Babilin yaxınlığındakı Sələvgiyada qalırlar).
İkinci hissə – Atropat Midiyası: o öz adının sərkərdə Atropatdan alıb, o, bu ölkənin Böyük
Midiya kimi makedoniyalılara tabe olmasına yol vermədi. Doğrudan da təntənə ilə hökmdar
elan edilən Atropat öz bildiyi kimi bu ölkəni müstəqil etdi və indi də varislik onun ailəsində
qalır». (3, s. 20)
Azərbaycanda turklərin, türk etnoslarının çox-çox qədimlərdən məskunlaşmasına aid
faktlar çoxdur. Azərbaycan türklərinin etnogenezi ilə əlaqəli professor Yusif Yusifov yazır:
«Eramızdan əvvəl I minilliyin əvvəllərində Azərbaycanda, daha cox Azərbaycanın Cənubunda
yeni İran etnolinqvistik elementləri yaranmışdır, ancaq onlar da yerli aborigenlərdə
etnolinqvistik müstəvidə hec bir fərqlilik yarada bilmədilər. Azərbaycan türklərinin sonrakı dil,
əsasən də etnik quruluşunu başqa etnoslar muəyyənləşdirdilər. Yazılı mənbələrdən aydın olur
ki, həmin etnoslar Azərbaycanda e. ə. I minilliyin I yarısından sonra məskunlaşmış turkdilli
tayfalar idilər. Bu turkdilli tayfalar yerli qədim etnik qruplarla qarışaraq Azərbaycan türklərinin
əhalisinin dil xüsusiyyətini dəyişir və Azərbaycan xalqının və dilinin formalaşmasının
fundamentini təşkil edirlər». (6, с. 332-333)
Professor Y. Yusifov belə bir nəticələri barədə qeyd edir ki, Azərbaycan türk dilinin
formalaşması III-VII əsrlərdəki turk dillərinin dialektləri əsasında yaranmışdır. Bu dillər artıq
Azərbaycanı və Zaqafqaziyanı əhatə etmişdir. Buna görə də, Azərbaycan dilinin bir sıra fonetik
xususiyyətləri və fonetik quruluşu digər turk dillərindən fərqlənərək, eramızın III-VII əsrlərində
muəyyənləşmişdir. Orta əsrlərin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində qohum turk dilləri
arasında ünsiyyətlər baş vermiş və oğuz köklü Azərbaycan türkcəsi formalaşmışdır. Bunlardan
da belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan türkcəsinin yaranması eramızın VII-VIII
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əsrlərinə aiddir. Müəyyən dövrlər belə bir təsəvvürlər formalaşmışdır ki, turk etnosları
Azərbaycan ərazisində ancaq IX-XI əsrlərdən sonra üstün olmuş, XI-XII əsrlərdə turk mənşəli
umumxalq Azərbaycan türkcəsi formalaşmışdır. Lakin sonrakı tədqiqatlardan tamamilə
müəyyənləşmişdir ki, türklər, türk etnosları çox-çox əvvəllərdən bu bölgələrdə olmuş və bu
ərazilərin yerli sakinləri, aborigenləri olmuşlar. (6, c. 332-333)
Azərbaycan türkləri Qafqazda, Orta Asiyada, Rusiyada, İranda, Türkiyədə açıq miqyasda
yayılaraq yaşayırlar. Hazırda dünyada 50 milyona yaxın azərbaycanlı vardır. Respublikamızda
azərbaycanlılarla yanaşı xeyli etnik qruplar: avarlar, ləzgilər, rutullar, saxurlar, udinlər,
buduqlar, qrızlar, xınalıqlar, talışlar, tatlar, kürdlər, ruslar, gürcülər, ukrainlər, belaruslar və
digər azsaylı хаlqlаr yaşayır. Onu da qeyd edək ki, respublikamızda bir neçə еtnоqrаfik qruplаr
da vardır ki, dilləri Azərbaycan dilidir. Bunlar ayrımlar, padarlar, şahsevənlər və sairədir. Tаt,
tаlış və kürdlərin dilləri – Аvrоpа dil аiləsinin İrаn qoluna аiddir. Qafqazdilli xalqlar isə ləzgilər,
avarlar, saxurlar, udinlər, buduqlar, qrızlar, xınalıqlar, yengiloylardır ki, bunlar da başlıca
olaraq Azərbaycanın şimal-şərq və şimal-qərb rayonlarında məskunlaşmışlar. (4, s. 69) Halhazırda respublikamızda yaşayan xalqların dilləri, əsasən, dörd böyük dil ailəsinə - türk, Şimali
Qafqaz, hind-Avropa və kartvel dil ailələrinə mənsub olsalar da, ölkədəki müasir etnolinqvistik
prosəslərdə üstünlükk türk dilləri qrupunun oğuz qoluna məxsus olan Azərbaycan türkcəsinə
aiddir. Belə ki, Respublikamızın əhalisinin tam əksəriyyəti məhz bu dildə danışır. Azərbaycan
türkcəsi neçə minilliklərdir ki, bu ərazilərdə yaşayan yerli türk mənşəli tayfaların tarixi inkişaf
prosəsində formalaşmışdır.
Aydın Balayev qeyd edir ki, Azərbaycanda, Türkləşmə prosəsi yalnız türk aborigenlərin
cənubdan gələn oğuzlar və şimaldan gələn qıpçaqlarla qarışması, nəticəsində, bunların
assimilyasiyasından sonra başlandı və getdikcə sürətlənib XI-XII əsrlərdə qurtararaq,
Azərbaycan və Arran ərazisində müasir Azərbaycan millətini əmələ gətirən türkdilli
Azərbaycan xalqının təşəkkül tapması ilə nəticələndi. XIX-XX əsrlər Azərbaycan dilinin ən
sürətli tərəqqi və çiçəklənmə dövrü olmuş, bunun nəticəsində də Azərbaycan dili müasir
dünyanın funksional baxımdan ən inkişaf etmiş dillərindən birinə çevrilmişdir. (1. s. 149)
XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda etnolinqvistik prosəslərin inkişafında dörd əsas
mərhələni qeyd etmək olar: Rusiya imperiyası tərkibində (XIX əsr – 1917-ci il); Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövrü (1918-1920-ci illər); sovet dövrü (1920-1991-ci illər); dövlət
müstəqilliyinin bərpasından sonrakı dövr (1991-ci ildən sonrakı mərhələ). (8, s. 10) Son 200 il
ərzində ölkədəki etnolinqvistik prosəslərin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirən əsas amillər
sırasında ilk növbədə ölkənin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalmı qeyd etmək lazımdır.
Rusiya imperiyasının müstəmləkə siyasətinin ideoloji əsasmı ruslaşdırma xətti təşkil etdiyi
üçün ölkədə dillərin qeyri-bərabərliyi prinsipi qanunvericilik səviyyəsində təsbit olunmuşdu.
Rusiya imperiyasının hakim dairələri sərt dövlət dili siyasətini həyata keçirirdilər. Bu siyasətin
ən səciyyəvi xüsusiyyətləri bir tərəfdən rus dilinin dövlət dili elan olunaraq onun zorla qeyrirus xalqlara qəbul etdirilməsi, digər tərəfdən isə əsarətdə olan xalqların ana dillərinin inkişafı
qarşısında müxtəlif süni əngəllərin yaradılmasından ibarət idi. Qonşu regionlar, məs.,
Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə ruslaşdırma siyasəti Azərbaycanda xüsusilə kobud və
amansız formada həyata keçirilirdi. Belə ki, gürcü və erməni dillərinə nisbətən çarizmin
Azərbaycan dilinə münasibəti daha dözülməz idi və bu dilin cəmiyyət həyatının əsas
sahələrindən sıxışdırılıb çıxarılması üçün çeşidli qadağalar tətbiq olunurdu. Tanınmış
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etnolinqvist Y. Deşeriyevin hesablamalarına görə, Rusiya imperiyası dövründə Azərbaycan dili
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və elmi həyatın 22 əsas sahəsindən yalnız 9-da fəaliyyət
göstərirdi. Qalan sahələrdə isə rus dili hökm sürürdü. (8, s. 150) Lakin çarizmin bütün
cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan dilinin funksional inkişafının qarşısını almaq mümkün
olmadı. XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində baş verən köklü sosial-iqtisadi dəyişikliklər,
kapitalist münasibətlərinin bərqərar olması, Azərbaycan millətinin formalaşması prosəsi milli
dilin funksional inkişafı prosəsində ciddi dəyişikliklərə - onun tətbiq sahələrinin xeyli artmasına
gətirib çıxardı. Azərbaycan dilinin dünyəvi təhsil sistemində tətbiq miqyası genişləndi, bu dildə
mətbuat və teatr yarandı, ədəbiyyat nəşr edildi. Digər tərəfdən, hətta belə əlverişsiz şəraitdə də
Azərbaycan dili Cənubi Qafqaz və Dağıstan ərazisindəki millətlərarası münasibətlərdə əsas
ünsiyyət vasitəsi kimi öz rolunu qoruyub saxlaya bilmişdi. Hələ 19 əsrin əvvəlində bir çox rus
tədqiqatçıları Azərbaycan dilinin bu keyfiyyətini qeyd edərək, onun regiondakı rolunu fransız
dilinin Avropadakı rolu ilə müqayisə edirdilər. Bu vəziyyət XIX əsrin sonlarına kimi davam
edirdi. Belə ki, XIX əsrin 80-ci illərində Qafqazda (2, s. 68) olmuş Y. Veydenbaum qeyd edirdi
ki, sadəliyi və öyrənmək üçün asanlığı Azərbaycan dilini bütün Şərqi Qafqaz üçün beynəlxalq
dilə çevirmişdir. Azərbaycan dilinin funksional inkişafı sahəsində köklü dəyişikliklərə isə
yalnız 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsindən sonra nail
olmaq mümkün oldu. Bu hadisə Azərbaycan dilinin funksional inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcını qoydu. Belə ki, dil sahəsində milliləşdirmənin həyata keçirilməsi bu dövrdə milli
hökumətin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri idi. Dil sahəsində milliləşdirmə
siyasətinin əsas mahiyyətini Azərbaycan dilinin müstəmləkəçilik dövründə itirilmiş
mövqelərinin bərpası və keçmiş metropoliya dilinin tədricən cəmiyyətin əsas sahələrindən
sıxışdırılıb çıxarılması təşkil edirdi. (8, s. 11) Bu sahədə ilk addım müvafiq hüquqi bazanın
yaradılması oldu. 1918-ci il iyunun 27-də milli hökumətin qərarı ilə yeni və ən yeni dövrdə ilk
dəfə olaraq Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verildi və dövlət orqanlarında kargüzarlığın
bu dildə aparılmasına başlandı. 1918-ci il avqustun 28-də Azərbaycan dilində savadlı milli
kadrların hazırlanması məqsədilə ölkədəki təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında
qərar qəbul olundu. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinin yaradılması
və Azərbaycan əlifbasının islahatı üçün ilk addımların atılması da 1918-1920-ci illər
müstəqillik dövrünün əsas nailiyyətlərindəndir. Bu baxımdan 1918-1920-ci illər dövrünü son
iki yüz ildə Azərbaycan dilinin funksional inkişafında dəvvəliş nöqtəsi hesab etmək olar. Belə
ki, XX əsrin sonrakı onilliklərində bu sahədə baş verən prosəslər 1918-1920-ci illərdə əsası
qoyulmuş tendensiyaların xeyli dərəcədə inkişafı və dərinləşməsinin təzahürü idi. (1, s.147150) 1920-ci ilin aprelində hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşeviklər qeyri-rus xalqlarının sovet
hakimiyyətinə münasibətdə loyal-lığını təmin etmək məqsədilə milli dillərin inkişafı üçün
minimum şərait yaratmağa məcbur idilər. Bolşevik hakimiyyətinin milli ucqarlarda
möhkəmləndirilməsi zərurəti də bunu tələb edirdi. Bu məqsədlə 1921-ci il martın 29-da
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N. Nərimanov Azərbaycan SSR idarələrində türk dilində
kargüzarlığın tətbiqinin təşkili haqqında sərəncam imzaladı. 1923-cü il iyunun 27-də isə
Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dekreti ilə türk dili Azərbaycan SSR-in dövlət dili
elan edildi. Bütün bu dövlət sənədləri hüquqi normadan daha çox siyasi deklarasiya xarakteri
daşıyırdı. Belə ki, SSRİ-nin bütün ərazisində olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət dili de-fakto
rus dili idi. Buna baxmayaraq, milli dillər üçün yaradılmış məhdud imkanlar belə XX əsrin 2030-cu illərində Azərbaycan dilinin təhsil, mətbuat və kitab çapı sahəsində funksional inkişafına
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təkan verdi. Məsələn, 1939/40-cı tədris ilində Azərbaycanın ibtidai və orta məktəblərində
oxuyan 638427 şagirddən 68, 6 %-i Azərbaycan, 18, 9 %-i rus, 12, 1 %-i erməni və 0, 4 %-i
gürcü dillərində təhsil alırdı. 1939-cu ildə respublikada Azərbaycan dilində 81, rus dilində 46,
digər dillərdə isə 9 qəzet çap olunurdu. Həmin ildə respublikada buraxılan qəzetlərin ümumi
tirajının 55, 7%-i Azərbaycan, 33, 7%-i rus, 10, 6%-i isə digər dillərin payına düşürdü (1, s.
149) Lakin Azərbaycan dilinin nisbətən sərbəst inkişafı üçün belə əlverişli dövr uzun çəkmədi.
Artıq XX əsrin 30-cu illərinin sonundan başlayaraq SSRİ rəhbərliyi milli fərqlərin aradan
qaldırılması prosəsini süni şəkildə sürətləndirmək xəttini götürdü ki, bu da mahiyyət etibarilə
xalqların ruslaşdırılması siyasəti demək idi. (8, s. 9) Milli əlifbaların latın qrafikasından kiril
qrafikasına keçirilməsi, rus dilinin funksional inkişafı üçün imtiyazlı şəraitin yaradılması bu
siyasətin əsas ünsürləri və tərkib hissəsi idi. 1938-ci ilin martında SSRİ XKS və ÜK(b)P MK
tərəfindən qəbul edilmiş qərarla 1938/39-cu tədris ilindən rus dilinin istisnasız olaraq bütün
ümumtəhsil məktəblərində məcburi tədrisinə başlandı. Lakin 50-ci illərin ortalarından
başlayaraq milli dillərin inkişafına diqqət artırıldı. 1956-cı il avqustun 21-də Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin 4-cü çağırış 3-cü səssiyasında Azərbaycan dili haqqında xüsusi qərar qəbul edildi.
Bunun ardınca respublikanın dövlət idarələrində Azərbaycan dilinin tətbiqi üçün real addımlar
atılmağa başlansa da, az sonra mərkəzi hakimiyyətin təzyiqi ilə bu prosəs dayandırıldı. 60-cı
illərin ortalarında isə SSRİ-də milli münasibətlər, o cümlədən dil sahəsində nisbi (2,s 69)
mülayimləşmə dövrünə birdəfəlik son qoyuldu. Bu dövrdən başlayaraq SSRİ-nin
dağılmasınadək ruslaşdırma siyasəti Sovet dövlətinin daxili siyasətinin əsas istiqamətlərindən
birini təşkil edirdi. Maraqlıdır ki, bu siyasət milli-rus bilinqvizminin (ikidillilik) inkişafı pərdəsi
altında aparılırdı. Buna görə də milli-rus bilinqvizmi heç də rəsmi təbliğatın təqdim etməyə
çalışdığı kimi müxtəlif dillərin qarşılıqlı inkişafı və zənginləşməsinə deyil, birtərəfli surətdə
azərbaycanlılar arasında rus dilinin yayılmasını sürətləndirmək və bu dilin ictimai həyatın
müxtəlif sahələrində hökmranlığının təmin olunmasına xidmət edirdi. (5, s. 114) Lakin
mərkəzin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, respublikanın 1978-ci ildə qəbul olunmuş yeni
Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haqqında ayrıca maddə salındı. Həmin
maddənin o dövrdə xeyli dərəcədə formal xarakter daşımasına baxmayaraq, bu, Azərbaycan
xalqının ciddi mənəvi-psixoloji qələbəsi idi. Belə ki, SSRİ-nin 15 müttəfiq respublikasından
yalnız üçünün - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın konstitusiyalarında dövlət dili
haqqında xüsusi maddə var idi. (1, 147-150)
1959-80 illərdə Azərbaycanın ümumtəhsil sistemində müxtəlif dillərin sosial
funksiyalarının inkişaf dinamikası.
SSRİ tərkibindəki müttəfiq respublikaların əksəriyyətindən fərqli olaraq, Azərbaycanda
20-ci əsrin 60-80-ci illərində milli dilin ictimai həyatın əsas sahələrində, ilk növbədə təhsildə
və kitab çapında mövqelərinin möhkəmlənməsi prosəsi müşahidə olunurdu.
1978-ci il aprel ayının 21-də Doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının (əsas qanununun) layihəsi və onun
ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş yeddinci səssiyasında məruzə ilə çıxış edən
Heydər Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni aşağıdakı redaksiyada vermək təklif olunur:
«Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir». (7)
Qəbul olunmuş Konstitusiyada Türk dilləri ailəsinə daxil olan Azərbaycan dilinə dövlət
dili statusunun verilməsi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqı qarşısındakı ən böyük
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tarixi xidmətlərindən daha biri olmuşdur. Bununla da böyük Türk oğlu Türkün türkçülüyümüzü
qürurla, vüqarla davam etdirməsinə və gələcəkdə yaranacaq müstəqil dövlətimizin milli
atributlarından birinin məharətlə qorunub saxlanmasına səbəb olmuşdur.
1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından
sonra dil sahəsindəki əsas vəzifə sovet dövründən miras qalmış problemlərin qısa müddətdə
aradan qaldırılmasından ibarət idi. Buna görə də AXC-Müsavat hakimiyyəti 1992-ci ilin
dekabrında «Dövlət dili haqqında» Qanunu «müzakirə» edərək yanlışlıqla Azərbaycanda dövlət
dilinin «Türk dili» olması barədə qərar qəbul edir. Hətta təcili olaraq ana dili dərsliklərini «Türk
dili» adlı dərsliklərlə əvəzləyərək çapını da həyata keçirir. 1993-cü ildə Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra 1995-ci ildə onun sədrliyi ilə 33 nəfərdən ibarət
komissiya Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının layihəsini hazırlayarkən layihəyə
Azərbaycan dilinin dövlət dili olması ilə bağlı 21-ci maddə daxil edilir. Bu barədə Heydər
Əliyev 1995-ci il oktyabrın 31-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının
iclasında deyir: “...Bu maddə Moskvada çox böyük etiraza səbəb oldu. Belə izah edirdilər ki,
başqa respublikalarda bu yoxdur, buna ehtiyac yoxdur... Ancaq o vaxt mən Sovetlər İttifaqının
rəhbərliyi ilə, Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə çox gərgin danışıqlar apardım. Sübut
etməyə çalışdım ki, biz dövlət dilinin Azərbaycan dili olduğunu da öz Konstitusiyamıza
yazmalıyıq və yazacağıq.
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NOVRUZ ADƏT ƏNƏNƏLƏRİN KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRƏ ÖYRƏDİLMƏSİNDƏ
UŞAQLARIN MİLLİ DƏYƏRLƏRİMİZƏ MÜNASİBƏTİNİN
FORMALAŞDIRILMASI
FORMATION OF CHILDREN'S ATTITUDE TO OUR NATIONAL VALUES IN
TEACHING NOVRUZ TRADITIONS TO SMALL SCHOOLCHILDREN

Emelya Süleymanova
“Naxçıvan” Universiteti, Naxçıvan şəhəri
ÖZƏT
Novruz bizim ümummilli bayramımızdır. Mən hesab edirəm ki, indi artıq müstəqil Azərbaycan
üçün bu bayramdan əziz bayram ola bilməz. Ona görə də bu bayram bizim xalqımızın hamısını
eyni dərəcədə həm sevindirməlidir, həm həvəsləndirməlidir, həm də birləşdirməlidir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Xalq təqvimi içərisində Novruz və onunla bağlı adətlərin və inamların araşdırılması xüsusi yer
tutur. Bu bayramın keçmiş tarixi, xalqımızın həyatındakı əhəmiyyətli rolu qədim mənbələrdən
başlamış Oğuz dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud”a, böyük Nizamidən başlamış bugünəqədərki
tariximizə bayramlar bayramı, el bayramı, təbiətin oyanması, yazın gəlməsi, fəsil dəyişilməsi
bayramı kimi daxil olmuşdur. Novruz bayramı bütün şimal yarımkürəsində başverən
astronomik dəyişiklik ilə bağlı olub, qışın getməsi, təbiətin oyanması, ilin bar, çiçək bayramıdır.
Bu bayram dünyanın bir sıra xalqlarında, xüsusən Orta Asiya və Qafqaz xalqlarında təntənə ilə
qeyd edilir.
Novruz bayramından qaynaqlanan dünyagörüşü ümumən Azərbaycan xalqına məxsus
hərtərəfli adət-ənənə və mərasimlər sistemini daha da zənginləşdirir, bütövləşdirir. Çünki
Novruz bu xalqın tarixi, mədəni, mənəvi yaddaşının ayrılmaz parçasıdır. Digər adət və
ənənələrlə bir sırada azərbaycanlıların ən ali, kamil keyfiyyətləri, arzu və istəkləri, düşüncələri
Novruzda ifadə olunmuşdur. Elə buna görə də qədim arxeoloji, tarixi, mədəniyyət abidələrində
nəinki Novruzun tükənməz enerjisi vardır, eyni zamanda məhz bu bayram, cəmiyyətdə
humanizm prinsiplərinin, xalq həmrəyliyinin möhkəmlənməsində, milli dünyagörüşün
zənginləşməsində əvəzsiz rol oynamış və oynamaqdadır.
Kiçik məktəblilərə tədris prosesində Novruz bayramından məlumat verib, bu bayramın adət və
ənənələrindən danışmaq balaca uşaqların ənənəvi tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
Bu adət ənənələrlə xalqımızın mili mədəniyyətinin, milli dəyərlərinin necə qorunub
saxlanmasını, bugünümüzədək necə yaşadılmasını balaca məktəblilərimizə öyrətməklə onların
milli dəyərlərimizə, milli mədəniyyətimizə münasibətlərini formalaşdıra bilərik.
Hər il Novruz bayramında bu bayramı gələn il işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edib orda da
keçirəcəyik deyirdik. Bu il isə cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin və
Müzəffər Ordumuzun sayəsində bu sözü deməyəcəyik. Novruz bayramını Azərbaycanın bütün
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bölgələrində olduğu kimi işğaldan azad etdiyimiz qədim və gözəl torpaqlarımızda da,
mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşa şəhərində də qeyd edəcəyik.
Açar sözlər: Novruz bayramı, adət və ənənələr, kiçik məktəblilər, milli dəyərlərimizə
münasibətin formalaşması.
ABSTRACT
Novruz is our national holiday. I think that this holiday can no longer be dearer to independent
Azerbaijan. Therefore, this holiday should bring joy, encourage and unite all our people equally.
HEYDAR ALIYEV
National leader of the Azerbaijani people
The study of Novruz and its associated customs and beliefs has a special place in the national
calendar. The past history of this holiday, its important role in the life of our people has entered
the Oguz epos "Kitabi-Dada Gorgud" from ancient sources, our history from the great Nizami
to the present day as a holiday, folk holiday, awakening of nature, spring, change of seasons.
Novruz holiday is associated with astronomical changes in the entire northern hemisphere, it is
the holiday of winter, the awakening of nature, the bar of the year, the holiday of flowers. This
holiday is celebrated in a number of nations around the world, especially in Central Asia and
the Caucasus.
The worldview derived from the Novruz holiday further enriches and integrates the
comprehensive system of traditions and ceremonies of the Azerbaijani people in general.
Because Novruz is an integral part of the historical, cultural and spiritual memory of this nation.
Along with other customs and traditions, the highest, perfect qualities, wishes and desires,
thoughts of Azerbaijanis were expressed in Novruz. That is why not only Novruz has
inexhaustible energy in ancient archeological, historical and cultural monuments, but also this
holiday has played and continues to play an irreplaceable role in strengthening the principles of
humanism, people's solidarity and enriching the national worldview in society.
Informing young schoolchildren about the Novruz holiday in the teaching process, talking about
the customs and traditions of this holiday will play an important role in the traditional
upbringing of young children. By teaching our little schoolchildren how to preserve and live
the national culture and national values of our people with these traditions, we can form their
attitude to our national values and national culture.
Every year on Novruz holiday, we said that we would liberate our occupied lands and spend it
there next year. This year, thanks to our President, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev
and our Victory Army, we will not say this. As in all regions of Azerbaijan, we will celebrate
Novruz in our ancient and beautiful lands, which we liberated from occupation, and in Shusha,
the capital of our culture.
Keywords: Novruz holiday, customs and traditions, small schoolchildren, formation of attitude
to our national values.
GİRİŞ
“Ailə dəyərləri, bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz, bizim mədəniyyətimiz,
tariximiz – bütün bunlar Azərbaycan xalqını qorumuşdur. Uzun illər, əsrlər boyu biz başqa

Page 448

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

ölkələrin tərkibində yaşamışıq. Ancaq milli xüsusiyyətlərimizi itirməmişik. Assimilyasiyaya
düçar olmamışıq, öz dilimizi, adət ənənələrimizi, milli bayramlarımızı qoruyub saxlamışıq.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İnsanları baharın gəlməsi, təbiətin oyanması, həyatın canlanması ilə müjdələyən Novruz
bayramı ən qədim dövrlərdən bəri xalqımızın sevinc, şadlıq bayramı olmuş, tariximizin
müxtəlif dövrlərində bəzi təzyiqlərə, maneələrə məruz qalmasına baxmayaraq, bu günə qədər
gəlib çatmışdır.
Novruz bayramının yaşını dünyanın, insanlığın yaşı ilə bərabər tutanlar səhv etmirlər. Çünki
məhz bu bayramda ən qədim zamanlara məxsus adət, ənənə və mərasimlərin, inancların, bir
sözlə, fundamental dünyagörüşünün izlərini müşahidə etmək mümkündür.
Novruz bayramının qeyd edilməsini yalnız folklor ənənələrinin, məişət rituallarının yaşadılması
ilə bağlamaq olmaz, eyni zamanda onun elmi əsaslarını diqqət mərkəzinə çəkmək lazım gəlir.
Novruz gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi, şaxtalı-qarlı qışın öz yerini yeni ilin məhsulunun
əsasını qoyan yaz fəslinə verdiyi bir vaxtın başlanğıcıdır. Novruz insan ümidlərinin bayramıdır.
Novruz xeyirxahlıq, dostluq, birlik rəmzidir. Novruz həm də böyük mədəniyyət bayramıdır.
Müasir Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənət və ədəbiyyatının elə bir istiqaməti yoxdur ki, hansı
şəkildəsə özünü Novruz bayramının ənənələr zəncirində az və ya çox dərəcədə göstərməsin.
Təsadüfi deyil ki, xalqımızın bir çox nəğmələri, nağılları, milli oyun və meydan tamaşaları,
saysız - hesabsız ağız ədəbiyyatı nümunələri, şeirlər, nəsr əsərləri, aşıq və muğam musiqisi
örnəkləri, hətta rəssamlıq, kino əsərləri Novruz mövzusunu tərənnüm etmək məqsədi ilə
yaradımışdır. Novruz bayramı Azərbaycan mədəniyyətinin tam, dolğun mənzərəsini
canlandırır.
ARAŞDIRMALAR
Milli dəyər – öncə özünü millət kimi dərk etmək, tarixin alt qatlarında yaranmış, uzun illərin
sınağından keçərək sintez olunmuş mədəniyyət məcmuna sahib çıxmaq, onu müasir tələblər
daxilində zənginləşdirmək və nəsillərdən - nəsillərə ötürərək yaşatmaqdan ibarətdir.
Milli dəyər maddi və mənəvinin vəhdəti və ya mənəvinin maddidə təzahür formalarından biri
olmaqla özündə keçmişi, ilkin münasibətlərin milli münasibətlərə çevrilməsi proseslərini
qoruyub saxlayan şərtlər sayılır ki, buradan da milli mədəniyyətin formalaşması yaranır.
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Milli mədəniyyət anlayışının əsas şərtlərindən biri də mənəvinin ən kamil nümunəsi
olduğundan hər ikisinin inkişafı ondan asılıdır. İnsanın yaratdığı, çalışaraq düzəltdiyi, fiziki
əməyinin məhsulu olan hər şeyi maddi mədəniyyətə aid etmək olar. Təbii ki, bütün maddi geniş
anlamda müəyyən düşüncənin nəticəsidir. Sadədən - mürəkkəbə tikililər, sənətkarlıq
nümunələri, məşğuliyyət sahələri və s. insan düşüncəsinin təzahür formasıdır. Deməli, insanın
yaratdığı hər maddinin mayasında mənəvilik, dünyabaxışı, təbii-coğrafi amillər, regionallıq,
ənənəvilik dayanmaqla, sonda təklərin, ayrıların vəhdətindən millilik meydana gəlir. Bu
baxımdan millət anlayışına uyğun olaraq milli dəyərlər müəyyən zaman və məkan daxilində,
ümumi dil, mənəvi- psixoloji, tarixi-coğrafi əraziyə, uzun illər boyu formalaşmış adət-ənənəyə
uyğun olaraq yaranmış mədəniyyətdir.
Milli dəyərlərimizi, adət - ənənələrimizi balaca uşaqlarımızın idrakında inkişaf etdirməklə milli
dəyərlərimizi gələcək nəsillərə də apara bilərik. Hər bir xalq özünün milli dəyərləri, adət və
ənənələri ilə seçilir. Biz müəllimlər də çalışmalıyıq ki, bu dəyərlərimizi şagirdlərimzə hərtərəfli,
dərindən öyrədək, tanış edək. Balaca şagirdlərimizdə vətənə məhəbbət, milli dəyər, adət ənənəyə hörmət hissi aşılamalıyıq.
YENİLİKLƏR VƏ TAPINTILAR
Xalqlarin lap qədimlərdən gələn çox gözəl və maraqlı bayramları vardır. Bu bayramlarda
insanlar həmişə həyatın çətinliklərini, dərd - qəmini unutmağa çalışıblar. Çalışıblar ki, bayramı
ruh yüksəkliyi ilə və əməyə məhəbbətlə qeyd etsinlər.
Bayram, təbii olaraq, hər xalqın tarixən formalaşmasının, həyat yolunun xüsusiyyətləri,
yaşadığı ölkənin coğrafi vəziyyəti ilə bağlı olur. İqlimin təkrarolunmaz və gözlənilməz
hadisələri də bayramlara öz təsirini göstərmişdir. Bayramın necə keçirilməsi və
mənalandırılmasında insanların mənəvi-psixoloji aləmi, əxlaqi, dünya və kosmik aləm barədəki
təsəvvürləri də az rol oynamır. Bütün bunların təsirini ən qədim bayramlardan tutmuş bizim
əsrimizdə yaranan bayramların da keçirilməsindəki modellərdə, geyim və əyləncə vasitələrinin
müxtəlifliyində, zənginliyində, xüsusi milli forma rəngarəngliyində görmək və hiss etmək
mümkündür.
Azərbaycanda Novruz ən qədim bayramlardan biridir.
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Novruz bayramı illərdən bəri qeyd olunduğu üçün vaxt keçdikcə yeni yeni adətlər əmələ gəlib
və nəsildən nəsilə ötürülüb hal hazırda isə Azərbaycanda Novruz bayramında aşağıda qeyd
etdiyimiz adətlər var.
Papaq atmaq. Əsasən gənclər və uşaqlar arasında yayılan bu adət zamanı atılan papağı heç
vaxt boş qaytarmazlar deyirlər.
Qulaq falı da papaq atmaq qədər məşhur adətlərdən biridir hansı ki, bu adətdə hər hansı bir
evdə danışılanlar gizlincə dinlənilir əgər yaxşı söhbətlər danışılırsa onda bu o deməkdir ki,
arzunuz yerinə yetəcək.
Tonqaldan tullanmaq isə növbəti adətlərimizdəndir bu adət həm Novruz bayramı günü həm
də əsas Od çərşənbəsi günü həyata keçirilir.
Səməni əkmək isə demək olar bütün ailələrdə həyata keçirilən bir adətdir, hər bir ailədə səməni
yetişdirilir və bu da yazın gəlişindən ətrafın yaşıllaşmağından xəbər verir.
Yumurta döyüşdürmək isə elə balaca vaxtlarımızdan hamımızın ən sevdiyi olub. Yumurtası
qırılan tərəf digərinin dediklərini etməli idi.
Bir biri ilə yola getməyən Keçəl ilə Kosa isə Azərbaycan Novruz bayramının əsas rəmzlərindən
biridilər.
Bu bir-birindən gözəl adət və ənənələri balaca şagirdlərimizə göstərməklə bu gözəl milli
dəyərlərimizi qoruyub saxlaya və gələcək nəsillərə də necə gözəl Novruz adətlərimizin
olduğunu göstərə bilərik.
NƏTİCƏ
Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah
Vaqif, Qasım bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbaaqulu ağa Bakıxanov,
Mirzə Fətəli Axundov, Məhəmməd Hadi,Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Həsən bəy
Zərdabi və digərlərinin əsərləri bəşəri mövzuları əks etdirməklə yanaşı, Azərbaycan xalqının
keçib gəldiyi yolu, min illər boyu bu torpaqlarda yaşayan insanların mənəvi dünyasını, idrakını
da ifadə etmişdir.
Azərbaycan xalqının bədii,estetik,intellectual düşüncə sistemi məhz bu məkanda dünyanın
qeyri-maddi mədəni irs siyahısında yer alan muğam incilərinin,saz sənətinin meydana gəlib
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yayılmasına imkan yaratmışdır.Belə bir şöhrətli tarix yaşayan Azərbaycan deyildiyi kimi həm
də Novruz bayramının müəlliflərindən biridir.
Novruz adət - ənənələri Azərbaycanın şah əsəridir. Bu ənənələri kiçik məktəblilərimizə
öyrətməklə onlarda milli dəyər, milli mədəniyyət anlayışını daha da yaxşı formalaşdıra bilərik.
Bunun

üçün

də təkcə dərslikdə olan Novruz bayramına aid nümunələri öyrətməklə

kifayətlənməyib uşaqlara həmdə sinifdənxaric oxu kimi də Novruz bayramına aid inşa, şeir,
kosa və keçələ aid bayatıları da əzbərlətmək və onların idrakını gözəl, maraqlı folklor
nümunələri ilə inkişaf etdirə bilərik.
ƏDƏBİYYAT
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2.A. Nəbiyev (1989).Novruz,5-6.
3. Hacı Qadir Qədirzadə (2012).Milli – mənəvi dəyərlərimiz,8-10.
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ÖZET
Günümüzde elektrik güç sistemlerinden talep edilen gücün artması, iletim hatlarının aşırı
yüklenmesine ve şebekelerin çalışma koşullarında değişikliklere yol açmaktadır. Bu durum güç
sistemlerinde gerilim kararlılığı açısından çeşitli problemler meydana getirmektedir. Gerilim
kararlılığı, çok baralı güç sistemlerinde gerilim ve maksimum yüklenme parametresi arasındaki
ilişkiye bağlı olarak değerlendirilmekte olup, bara gerilim profilini iyileştirmede önemli bir
konudur. Güç sisteminde uzun süreli gerilim kararsızlığı yaşanması durumunda, senkron
generatörlerin çalışma koşulları olumsuz yönde etkilenir ve sistemde gerilim çökmesi durumu
meydana gelebilir. Buna bağlı olarak, senkron generatörlerin çıkış gerilimini belirli bir seviyede
tutmak amacıyla Otomatik Gerilim Regülatörü (OGR) kullanılsa da, gerilim kararlılığının
sağlanması amacıyla Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı (GSKK) kullanımı da güç sistemlerinde tercih
edilen etkili bir yöntemdir. Yapılan bu çalışmada, güç sistemlerinde senkron generatörlerin ve
OGR’lerin yer aldığı baralara dahil edilen farklı tip GSKK modellerinin gerilim kararlılığı
üzerinde oluşturduğu etkiler ele alınmaktadır. Benzetim çalışması, Güç Sistemi Analizi
Programı (PSAT) kullanılarak WSCC 3 - makineli 9 - baralı sistemde GSKK Tip I, GSKK Tip
III ve GSKK Tip V modelleri için gerçekleştirilmiştir. Senkron generatör modeli olarak 5.1
dinamik derece modeli tercih edilmiş ve OGR modeli olarak ise OGR Tip III modeli
kullanılmıştır. Çalışmada tercih edilen farklı tip GSKK modelleri, gerilim - maksimum
yüklenme parametresi değeri ve bara gerilim genlik profilleri açısından analiz edilmiştir.
Benzetim çalışmasından elde edilen sonuçlar incelendiğinde, kullanılan farklı tip GSKK
modellerinin güç sisteminin gerilim kararlılığını olumlu yönde etkilediği ve GSKK Tip III
modelinin diğer modeller ile karşılaştırıldığında maksimum yüklenme parametresi ve baraların
gerilim genlik profili açısından en etkili sonuçları veren model olduğu görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Gerilim Kararlılığı, Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı, Otomatik Gerilim
Regülatörü, Gerilim-Maksimum Yüklenme Değeri, Bara Gerilim Profilleri.
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ABSTRACT
Nowadays, increasing power demand in electrical power systems causes the overloading of
transmission lines and changes in operating conditions of grids. This situation creates various
problems in terms of voltage stability in power systems. Voltage stability is evaluated
depending on the relationship between the voltage and the maximum load parameter in multibus power systems and is an important issue in improving the bus voltage profile. In case of
long-term voltage instability in the power system, the operating conditions of synchronous
generators are adversely affected and a voltage collapse may occur in the system. Accordingly,
although an Automatic Voltage Regulator (AVR) is used to keep the output voltage of
synchronous generators at a certain level, the use of a Power System Stabilizer (PSS) is also an
effective method to ensure voltage stability in the power systems. In this study, the effects of
different types of PSS models included in buses in which synchronous generators and AVRs
are located, on voltage stability are discussed. The simulation study was carried out using the
Power System Analysis Toolbox (PSAT) for PSS Type I, PSS Type III, and PSS Type V models
in the WSCC 3-machine 9-bus system. 5.1 dynamic degree model was preferred as synchronous
generator model, and AVR Type III model was used as AVR model. Different types of PSS
models preferred in the study were analyzed in terms of voltage - maximum load parameter
value and bus voltage amplitude profiles. When the results obtained from the simulation study
are examined, it is seen that the different types of the PSS models used positively affect the
voltage stability of the power system, and the PSS Type III model gives the most effective
results in terms of the maximum loading parameter and the voltage amplitude profile of the
buses compared to the other models.
Keywords: Voltage Stability, Power System Stabilizer, Automatic Voltage Regulator, VoltageMaximum Loading Values, Bus Voltage Profiles
1. GİRİŞ
Son dönemlerde, teknolojik yeniliklerin etkisiyle meydana gelen güç talebindeki sürekli artış,
modern güç sistemlerini kararlılık limitlerinde çalışmaya zorlamaktadır. Güç sistemlerinde
yükün dengesiz bir şekilde paylaşılması, hatlarda meydana gelen kopmalar, paralel hatlarda
meydana gelen açmalar, kısa devre vb. bozucu etkiler kararlılık problemlerine yol açmaktadır.
Gerilim kararlılığı, arıza veya bozucu bir etki sonrasında, normal çalışma koşullarında tüm bara
gerilimlerinin kabul edilebilir limitlerde sabit tutulması olarak ifade edilmektedir (Çifci, 2015;
Döşoğlu ve Kılıç, 2019). Gerilim kararlılığı, güç sistemlerinde gerilim ve maksimum yüklenme
parametresi arasındaki ilişkiye bağlı olarak değerlendirilmekte olup, bara gerilim profilini
iyileştirmede önemli bir konudur (Döşoğlu ve ark, 2019).
Güç sistemlerinde, bara gerilim seviyesinin belirlenen sınır değerlerinin altında kalması,
senkron generatörlerin çalışma performansında olumsuz durumlara yol açar. Bundan dolayı,
generatörlerin uç gerilimi sabit bir seviyede tutulamaz ve sistemde gerilim çökmesi durumu
meydana gelebilir. Bu problemin hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesi amacıyla, senkron
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generatörlerin yer aldığı güç sistemlerine Güç Sistemi Kararlı Kılıcısı (GSKK) ve Otomatik
Gerilim Regülatörü (OGR) dahil edilmektedir (Kundur ve ark.,1994). Literatürde, GSKK ve
OGR kullanılarak senkron generatörlerin geçici kararlılık analizlerinin incelendiği çalışmalar
mevcuttur (Dysko ve ark., 2010; Ramos, 2009). Bir başka çalışmada farklı tip OGR’lerin geçici
kararlılık durumları üzerindeki etkisi IEEE 14 baralı sistemde incelenmiştir (Döşoğlu, 2016).
Sistemde yer alan senkron generatörlerin dinamik derecelendirme modeli de bara gerilim profili
açısından önemlidir. Bununla ilgili olarak, GSKK ve OGR’lerin yer aldığı sistemde senkron
generatör modellerinden üçüncü dinamik derecelendirme modelinin kullanılmıştır. (Arjona ve
ark., 2009). Bir başka çalışmada ise gerilim kararlılığı analizi, farklı senkron generatör dinamik
derecelendirme modelleri için gerçekleştirilmiştir (Demirbaş ve ark.,2020). Geçici durum
kararlılık analizinde, farklı güç sistemi denetleyici modelleri ile birlikte senkron generatörlerin
6. dinamik derecelendirme modeli kullanılmıştır (Döşoğlu,2018).
Bu çalışmada, senkron generatörlerin ve OGR’lerin yer aldığı baralara farklı tip GSKK
modelleri dahil edilmiş ve WSCC 3-makineli 9-baralı güç sisteminde Güç Sistemi Analizi
Programı (PSAT) kullanılarak gerilim kararlılığı analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
senkron generatör modeli olarak 5.1 dinamik derecelendirme modeli ve OGR modeli olarak
Tip III OGR modeli tercih edilirken; GSKK modelleri olarak ise GSKK Tip I, GSKK Tip III
ve GSKK Tip V modelleri tercih edilmiş ve bu üç modelin gerilim kararlılığına etkisi
karşılaştırılmıştır. Gerilim kararlılığı, maksimum yüklenme parametresi ve bara gerilim genlik
profilleri açısından elde edilen sonuçlara göre değerlendirildiğinde GSKK Tip III modelinin
diğer modellere kıyasla daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Buna göre, çalışmanın geri
kalanı şu şekilde devam etmektedir: Bölüm 2’de, çalışmada kullanılan senkron generatöre ait
dinamik derecelendirme modeline yer verilmekte ve Bölüm 3’te çalışmada kullanılan farklı tip
GSKK modelleri açıklanmaktadır. Bölüm 4’te gerilim kararlılığı ve sürekli yük akışı durumu
açıklanmakta ve Bölüm 5’te ise yapılan benzetim çalışmasında test sisteminden elde edilen
sonuçlar sunulmaktadır. Son olarak Bölüm 6’da, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili genel sonuç ve
değerlendirme ifade edilmektedir.
2. SENKRON GENERATÖR MODELİ
Bu çalışmada, senkron generatör modeli olarak dinamik derecelendirme modellerinden 5.1.
model tercih edilmiştir. Bu modelde, aşağıdaki eşitlik varsayılmıştır:

xd'  xd''  xq''
'

(1)
''

''

Bu denklemde, xd d ekseni geçici reaktans, xd d ekseni alt geçici reaktans ve xq q ekseni alt
geçici reaktans olarak ifade edilir. 5.1 dinamik derecelendirme modeli; açı, açısal hız, q eksen
geçici gerilim kaynağı, d eksen geçici gerilim kaynağı, d eksen alt geçici gerilim kaynağı olmak
üzere beş değişkenden oluşur ve bu ifadelere ait denklemler aşağıdaki gibidir:
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Bu denklemlerde,  b temel frekans, 𝑃𝑚 ve 𝑃𝑒 sırasıyla mekanik ve elektriksel güç, M ifadesi
moment ve D ise sönümleme katsayısıdır. 𝑥𝑑 ve 𝑥𝑞 d-q eksenine ait senkron reaktanslar, 𝑥𝑑′ ve
′
′
𝑥𝑞′ d ve q eksenine ait senkron - geçici reaktanslar, 𝑇𝑑0
ve 𝑇𝑞0
d-q eksenine ait açık devre zaman

sabiti, 𝑖𝑑 ve 𝑖𝑞 d-q eksenine ait akım ifadeleri, δ rotor açısı, w rotor hızı, 𝑣𝑓 alan gerilimi, 𝑒𝑑′ ve
𝑒𝑞′ d ve q ekseni geçici gerilim kaynağı, 𝑒𝑑′′ d ekseni alt geçici gerilim kaynağıdır (Milano,
2005).
3. GÜÇ SİSTEMİ KARARLI KILICISI
Bu çalışmada, gerilim-maksimum yüklenme parametresini ve bara gerilim profilini geliştirmek
amacıyla farklı tip GSKK modelleri kullanılmıştır. GSKK modelleri olarak PSAT’da yer alan
5 farklı modelden, GSKK Tip I, GSKK Tip III ve GSKK Tip V modelleri tercih edilmiştir
(Milano, 2005). Tüm modellerde, GSKK’nin OGR aracılığıyla bağlı olduğu generatörün rotor
hızı ω, aktif gücü 𝑃𝑔 ve bara gerilimi 𝑉𝑔 giriş sinyali olarak kabul edilir. GSKK çıkış sinyali,
OGR'nin 𝑣𝑟𝑒𝑓 referans gerilimini değiştiren 𝑣𝑠 durum değişkenidir.
3.1 GSKK Tip I Modeli




Şekil 1’de verilen GSKK Tip I modelinde,  1 ve  s giriş ve çıkış sinyallerine ait durum
denklemleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır (Milano, 2005):


1  ( K  K p Pg  KvVg  v1 ) / T

(7)



 s = (K  K p Pg  KvVg  v1  vs ) / T

(8)

Bu denklemlerde ω, Pg ve Vg ifadeleri sırasıyla GSKK'nin OGR aracılığıyla bağlandığı
generatörün rotor hızı, aktif gücü ve gerilim büyüklüğüdür. K  , K p ve K v sırasıyla kararlı
kılıcı, aktif güç ve bara gerilim genliği kazançlarıdır. T ve T temizleme zaman sabitleridir.
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Şekil 1. GSKK Tip I Modeli Blok Diyagramı.

3.2 GSKK Tip III Modeli
GSKK Tip III, Şekil 2'de verilmiş ve aşağıdaki denklemlerle açıklanmıştır (Milano, 2005):


 1  ( K vSI  v1 ) / T

(9)



 2  a1v3  a2 ( K vSI  v1 )

(10)



 3  v2  a3v3  a4 ( K vSI  v1 )


 s  (v2 

(11)

T3
( K vSI  v1 )  vs ) / T
T4

(12)

Bu denklemlerde yer alan a1 , a 2 , a3 ve a 4 ifadeleri aşağıdaki gibidir:

a1 

1
,
T4

T
a3   2 ,
T4

a2 

T
1
(T1  T2 3 ) ,
T4
T4

T T
T
a4  1  3  2 (T1  T2 3 )
T4 T4
T4

(13)

Şekil 2. GSKK Tip III Modeli Blok Diyagramı.

3.3 GSKK Tip V Modeli
GSKK Tip V’e ait blok diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. Blok diyagramına göre, va ek sinyali
S1 anahtarı açık olduğundan genellikle devre dışı bırakılır. Makine uyartım gerilimi, eşik
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değerinden küçükse, v f  ethr , S1 kapanır. S1 anahtarı, v f  ethr olduktan sonra da kapalı kalır.
Rotor hızı eşik değerinden düşükse   thr , S1 açılır. İlave sinyal va ’nın gecikme bloğundan
sonra, ikinci bir anahtar olarak S2’yi etkinleştirmek mümkündür. S2 aktif duruma geldiğinde,
genellikle açık kalır. S2, rotor hızı sapması   0 olduğunda kapanır ve   0 olduktan
sonra da kapalı kalır (Milano, 2005).

Şekil 3. GSKK Tip V Modeli Blok Diyagramı.

4.GERİLİM KARARLILIĞI
Gerilim kararlılığı, bir güç sisteminde yer alan yük baralarına ait gerilim genliklerinin sürekli
hal ve geçici hal gerilim kararlılığı durumlarında belirlenen limitlerde tutulabilmesi olarak ifade
edilebilir (Taylor,1994; Çifci 2015). Güç sisteminde reaktif güç ihtiyacının karşılanamaması
aktif ve reaktif güç akışında dengesizliğe yol açar. Bu durum gerilim kararsızlığına sebep olur
ve sistemde gerilim çökmesi meydana gelebilir (Kundur ve ark., 1994). Reaktif güce bağlı
olarak gerilim kararlılığı sağlanmasında, gerilim-maksimum yüklenme parametresi önemlidir.
Bu parametre ile aktif ve reaktif güç arasındaki denge aşağıdaki denklemlerde yer aldığı gibidir:

PL  PL0 (1   )

(13)

QL  QL 0 (1   )

(14)

Denklem (13) ve (14)’te bulunan 𝑃𝐿 ve 𝑄𝐿 yükün aktif - reaktif güç değerlerini, 𝑃𝐿0 ve 𝑄𝐿0
ifadeleri yükün başlangıçtaki aktif-reaktif güç değerlerini ifade ederken, λ maksimum
yüklenme parametresidir. Sürekli yük akışı, güç sistemlerinde farklı yük koşullarında gerilim
değişimlerini ve maksimum kapasiteyi analiz etmek amacıyla kullanılır (Chiang ve ark.,1995).
Sürekli yük akışı analizinde, güç akışı denklemlerine λ yük parametresi eklenir ve denklemlerin
çözümünde geleneksel güç akışı analizinden başlangıç değerleri bulunur. Bunun devamında ise
farklı yük parametresine teğet bir tahminci uygulanarak, tahmini çözüme kritik noktaya kadar
adım hesaplamaları uygulanır (Döşoğlu ve Kılıç,2019).
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5. BENZETİM ÇALIŞMASI
Bu çalışmada, Güç Sistemi Analizi Programı (PSAT) (Milano, 2005) kullanılarak Şekil 4’te yer
alan WSCC 9-baralı 3-makineli sistemde, farklı tip GSKK modellerinin gerilim kararlılığı
üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışmada, senkron generatör modeli olarak 5.1 dinamik
derecelendirme modeli ve senkron generatörlerin yer aldığı baralara dahil edilen OGR modeli
olarak ise OGR Tip III modeli tercih edilmiştir. 9 baradan oluşan sistemde, senkron
generatörlerin ve OGR’lerin yer aldığı 1,2 ve 3 numaralı baralara GSKK dahil edilerek, GSSK
Tip I, GSKK Tip III ve GSKK Tip V modellerinin gerilim-maksimum yüklenme parametre
değeri ve bara gerilimi-genlik profilleri açısından karşılaştırmaları yapılmıştır. Sistemde 5,6 ve
8 numaralı baralarda yükler ve 2-7, 3-9, 1-4 baraları arasında bulunan iletim hatlarında gerilim
düşürücü transformatörler yer almaktadır. Çalışmada gerilim kararlılığı analizi yapılmadan
önce güç akışı yapılarak gerilim değerleri en düşük olan baralar belirlenmiştir. Buna göre 5-6
ve 8 numaralı baralarda gerilim kararlılığı analizi sonuçları sunulmuştur.

Şekil 4. WSCC 9-baralı 3-makineli güç sistemi (Ekinci ve ark., 2016)

5.1 GSKK Tip I Modeli ile Elde Edilen Sonuçlar
Bu bölümde, WSCC 9-baralı 3-makineli sistemde 1-2 ve 3 numaralı baralara GSKK Tip I
Modeli eklenmiş ve tercih edilen modelin gerilim kararlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda elde edilen gerilim-maksimum yüklenme parametresi ilişkisi
Şekil 5’te, bara gerilimi-genlik profilleri ise Şekil 6’da verilmiştir. Analiz sonucunda,
maksimum yüklenme parametresi değeri λ = 0.62 p.u olarak elde edilmiştir.
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1.15
V
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V
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Yüklenme parametresi
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0.6

Şekil 5. GSKK Tip I Modeli ile Gerilim Maksimum Yüklenme Parametresi İlişkisi
(maksimum yüklenme parametresi λ = 0.62 p.u)
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Şekil 6. GSKK Tip I Modeli ile Bara Gerilim Genlik Profili
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(maksimum yüklenme parametresi λ = 0.62 p.u)

5.2 GSKK Tip III Modeli ile Elde Edilen Sonuçlar
Bu bölümde, WSCC 9-baralı 3-makineli sistemde 1-2 ve 3 numaralı baralara GSKK Tip III
Modeli dahil edilmiş ve tercih edilen modelin gerilim kararlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Analiz sonucunda, gerilim-maksimum yükleme parametresine ait grafik Şekil 7’de, bara
gerilimi-genlik profilleri ise Şekil 8’de verilmiştir. GSKK Tip III Modeli kullanıldığında,
maksimum yüklenme parametresi değeri λ = 2.14 p.u olarak elde edilmiştir.
1.2
V
1.15

V
V

Bara Gerilimleri (p.u)

1.1

Bus 5
Bus 6
Bus 8

1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8

0

0.5

1
Yüklenme parametresi

1.5

2

Şekil 7. GSKK Tip III Modeli ile Gerilim Maksimum Yüklenme Parametresi İlişkisi
(maksimum yüklenme parametresi  = 2.14 p.u)
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Gerilim genlik profili
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Şekil 8. GSKK Tip III Modeli ile Bara Gerilim Genlik Profili
(maksimum yüklenme parametresi  = 2.14 p.u)

5.3 GSKK Tip V Modeli ile Elde Edilen Sonuçlar
Bu bölümde, WSCC 9-baralı 3-makineli sistemde 1-2 ve 3 numaralı baralara GSKK Tip V
Modeli eklenmiş ve tercih edilen modelin gerilim kararlılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Gerçekleştirilen analiz sonucunda, gerilim-maksimum yükleme parametresi arasındaki ilişki
Şekil 9’da ve bara gerilimi-genlik profilleri ise Şekil 10’da verilmiştir. GSKK Tip V Modeli
kullanıldığında, elde edilen maksimum yüklenme parametresi değeri λ = 1.91 p.u şeklindedir.
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1
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Şekil 9. GSKK TipV Modeli ile Gerilim Maksimum Yüklenme Parametresi İlişkisi
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(maksimum yüklenme parametresi



= 1.91 p.u)

Gerilim genlik profili
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Şekil 10. GSKK Tip V Modeli ile Bara Gerilim Genlik Profili
(maksimum yüklenme parametresi  = 1.91 p.u)

Çalışmada, 1,2 ve 3 numaralı baralara dahil edilen GSKK’lerden Tip I Modeli için maksimum
yüklenme parametresi λ = 0.62 p.u. , Tip III Modeli için maksimum yüklenme parametresi λ =
2.14 p.u. ve Tip V Modeli için maksimum yüklenme parametresi λ = 1.91 p.u olarak elde
edilmiştir. Buna göre, gerilim-maksimum yüklenme parametresi değerleri GSKK Tip III
Modelinin, GSKK Tip I ve GSKK Tip V Modellerine kıyasla daha etkili olduğu görülmektedir.
Bara gerilim genlik profilleri açısından karşılaştırma yapıldığında ise, üç model arasında GSKK
Tip I Modeli bara gerilim genlik profili açısından en yüksek değerleri verirken GSKK Tip V
Modeli en yüksek değerleri sunmuştur.
6. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Güç Sistemi Analizi Programı (PSAT) kullanılarak WSCC 9-baralı 3-makineli
güç sisteminde, farklı tip GSKK modellerinin gerilim kararlılığı üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Çalışmada senkron generatör modeli olarak 5.1 dinamik derecelendirme modeli
ve senkron generatörlerin bulunduğu baralara yerleştirilen OGR modeli olarak ise OGR Tip III
modeli kullanılmıştır. Bu baralara GSKK dahil edilmiş ve GSSK Tip I, GSKK Tip III ve GSKK
Tip V modelleri gerilim - maksimum yüklenme parametresi ve bara gerilimi-genlik profilleri
açısından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlardan GSKK Tip III modelinin diğer GSKK
modellerine kıyasla daha etkili sonuçlar sunduğu görülmektedir. Yapılan bu çalışma ile senkron
generatörlerin ve OGR’lerin yer aldığı bir sistem için gerilim kararlılığı analizi açısından en
etkili GSKK modeli belirlenmiş ve farklı kontrol yöntemlerinin birlikte kullanılması konusunda
yapılabilecek çalışmalara zemin hazırlanmıştır.
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ÖZET
Son zamanlarda, bilgisayar bilimi ve mühendislik alanında meydana gelen teknolojik yenilikler
nedeniyle, araştırmacıların karmaşık ve yüksek boyutlu global optimizasyon problemlerini
çözmeye yönelik ilgisi artmıştır. Optimizasyon, bir problemin çözümünde değişkenlerin en iyi
değerlerinin bulunması sürecidir. Günümüzde, herhangi bir optimizasyon probleminin
çözümünde kullanılan algoritmaların tasarlanmasında, doğa olayları ve doğada yaşayan
canlıların davranışları en popüler ilham kaynaklarından biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak,
son yıllarda doğadaki canlıların sürü davranışlarından esinlenilerek çok sayıda meta-sezgisel
optimizasyon algoritması önerilmiştir. Global optimizasyon sürecinin çok sayıda problemi
nedeniyle, araştırmacılar tarafından yeni sezgisel algoritmalar geliştirilmeye devam etmektedir.
Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (MSOA), mayıs sineklerinin uçuş davranışından ve
çiftleşme sürecinden esinlenen, sürü zekası ve evrimsel algoritmaların önemli avantajlarına
sahip olan yeni bir meta-sezgisel optimizasyon algoritmasıdır. Herhangi bir optimizasyon
probleminde meta-sezgisel algoritma kullanılarak en iyi çözümün elde edilmesi yerel noktadan
kaçabilmeye bağlıdır. Bu yüzden, algoritmada keşif ve sömürü arasındaki denge önemlidir.
Lévy Uçuşu yerel noktadan kaçış için etkili bir yöntemdir ve adım uzunluklarının belirli bir
olasılık dağılımıyla ifade edildiği, geniş bir arama alanında yapılan rastgele bir yürüyüştür. Bu
çalışmada, global optimum nokta arayışını, yerel noktadan kaçışı, optimum çözüme yakınsama
hızını ve geleneksel MSOA’nın performansını iyileştirmek amacıyla Lévy Uçuşu operatörü
kullanılarak yeni bir Lévy Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (LMSOA) sunulmaktadır.
Geleneksel MSOA’da yapılan geliştirmenin etkisini ve geçerliliğini gösterebilmek amacıyla,
önerilen LMSOA yöntemi 23-standart karşılaştırmalı test fonksiyonuna uygulanmış ve
geleneksel MSOA kullanılarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 23- standart
karşılaştırmalı test fonksiyonundan elde edilen sonuçlar, önerilen LMSOA yaklaşımının global
optimumun bulunmasındaki potansiyelini ortaya koymakta ve önerilen yöntemin MSOA’ya
kıyasla daha etkili sonuçlar verdiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması, Lévy Uçuşu, Optimizasyon.
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ABSTRACT
Recently, due to technological innovations in computer science and in the field of engineering,
the interest of researchers in solving complex and high-dimensional global optimization
problems has increased. Optimization is the process of finding the best values of variables in
solving a problem. Today, natural phenomena and the behavior of living creatures in nature
have become one of the most popular inspirations in designing the algorithms used in the
solution of any optimization problem. As a result, numerous meta-heuristic optimization
algorithms have been proposed in recent years, inspired by the herd behavior of living things
in nature. Due to many problems of the global optimization process, new algorithms are being
developed by researchers. The Mayfly Optimization Algorithm (MOA) is a novel metaheuristic optimization algorithm that has important advantages of swarm intelligence and
evolutionary algorithms, inspired by the flight behavior and mating process of mayflies. In any
optimization problem, obtaining the best solution using a meta-heuristic algorithm depends on
avoiding local optima. Therefore, the balance between exploration and exploitation is important
in the algorithm. Lévy Flight is an effective method to avoid local optima and it is a random
walk in a large search area in which the step lengths are expressed in a certain probability
distribution. In this study, a novel Lévy Mayfly Optimization Algorithm (LMSOA) has been
presented using the Lévy Flight operator to enhance the global optimum, avoid local optima,
converge to the optimum solution and increase the classical MSOA performance. To show the
effect and validity of the improvement made in the classical MSOA, the proposed LMSOA
method was applied to the 23 - standard benchmark test functions and compared with the results
obtained using the classical MSOA. The results obtained from the 23 - standard benchmark test
functions prove the potential of the proposed LMSOA approach in finding the global optimum
and indicate that the proposed method gives more effective results compared to MSOA.
Keywords: Mayfly Optimization Algorithm, Lévy Flight, Optimization.
1. GİRİŞ
Günümüzde, teknolojik açıdan meydana gelen gelişmelerin etkisiyle mühendislik ve bilimsel
araştırma problemleri önem kazanmıştır. Bu problemlerin çoğu, karmaşık ve yüksek boyutlu
global optimizasyon problemleridir (Mohapatra ve ark., 2017). Optimizasyon, bir problemin
çözümü için belirlenen amaç fonksiyonunun minimum veya maksimum değerlere
yakınsanması amacıyla problem değişkenlerinin en iyi değerlerinin bulunması sürecidir
(Saremi ve ark.,2017).
Geçmiş yıllarda, optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılan ilk yöntemler, nihai
çözümün sıfır türev noktasına ulaşılarak elde edildiği matematiksel veya sayısal yöntemlerdi.
Bununla birlikte, doğrusal olmayan ve dışbükey olmayan bir problemi geleneksel matematiksel
yöntemler kullanarak çözmek, problemin boyut sayısı arttıkça çözüm arama alanı da katlanarak
arttığından dolayı oldukça zorlaşmaktadır (Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020). Klasik
matematiksel optimizasyon yaklaşımları, genellikle yerel optimal noktayı aşamazlar. Bu
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durumda yerel bir çözümün global çözüm olduğu varsayılır ve bundan dolayı global optimum
noktası kesin olarak elde edilemez (Saremi ve ark.,2017). Ayrıca yerel çözümle ilgili bir
problemde türev tabanlı yöntemlerle arama yapmak, başlangıç noktasının konumuna bağlı
olması nedeniyle zordur (Luo ve Shi, 2019). Bu tür dezavantajlarından dolayı ilerleyen süreçte
geleneksel yöntemlere alternatif olarak stokastik yöntemler tercih edilmiştir (Spall, 2005).
Stokastik yöntemlerde, yerel optimal noktadan kaçınılmasına izin veren rastgele operatörler
kullanılmaktadır ve bu yöntemlerin büyük bir kısmında, belirli bir problem için bir dizi rastgele
çözüm oluşturularak optimizasyon süreci başlatılır. (Saremi ve ark.,2017).
Günümüzde, stokastik optimizasyon yaklaşımları arasında doğadan esinlenen, popülasyon
tabanlı meta-sezgisel algoritmalar en popüler olanlardır (Yang, 2010). Bu yöntemlerin
avantajları, hem sürekli hem de ayrık fonksiyonlara kolayca uygulanabilmeleri, türev gibi
herhangi bir ek karmaşık matematiksel işleme ihtiyaç duymamaları ve yerel optimal noktalarda
nadiren sıkışıp kalmalarıdır. Meta-sezgisel yöntemler, tek çözüme dayalı yöntemler ve
popülasyon tabanlı yöntemler olarak sınıflandırılır. Tek çözüme dayalı yöntemlerde, genellikle
rastgele bir çözüm üretilir ve bir durdurma kriteri karşılanana kadar iyileştirilmeye devam
edilir. Popülasyona dayalı yöntemlerde ise, önceden tanımlanmış arama alanında rastgele bir
dizi çözüm üretilir ve rastgele çözümler arasındaki bilgi etkileşimine dayalı yakın bir optimal
çözüm bulmak için iterasyona bağlı olarak çözümler yenilenir. (Zervoudakis ve Tsafarakis,
2020). Popülasyon tabanlı yöntemler iki ana kategoriye ayrılabilir. İlk kategori, canlı
gruplarının toplu sosyal davranışına dayanan sürü zekası optimizasyon algoritmalarıdır.
Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) (Eberhart ve Kennedy, 1995), Karınca Kolonisi
Optimizasyonu (KKO) (Dorigo ve ark., 1996), Ateşböceği Algoritması (AA) (Yang, 2010),
Balina Optimizasyon Algoritması (BOA) (Mirjalili ve Lewis, 2016), Salp Sürüsü Algoritması
(SSA) (Mirjalili ve ark., 2017), Güve Sürüsü Algoritması (GSA) (Mohamed ve ark., 2017) ve
Kır Kurdu Optimizasyon Algoritması (KKOA) (Pierezan ve Coelho, 2018) gibi algoritmalar
geçmişten günümüze kadar olan süreçte popüler olan sürü zekası yöntemlerinden bazılarıdır.
İkinci kategori, doğal genetik evriminden esinlenen evrimsel algoritmalardır. Bu algoritma
türlerinde, mevcut popülasyonun en iyi bireyleri hayatta kalır ve özellikleri bakımından onlara
benzer yavrular üretilir. Genetik Algoritma (GA) (Goldberg, 1989) ve Diferansiyel Evrim (DE)
(Storn & Price, 1997) çok popüler bazı evrimsel algoritmalardır.
Mevcut sezgisel algoritmalar optimizasyon problemlerini çözmede etkili olsa da, günümüzde
araştırmacılar tarafından yeni sezgisel algoritmalar geliştirilmeye devam edilmektedir.
Sezgisel bir algoritma, bir optimizasyon probleminin çözümünde keşif ve sömürü özellikleri
bakımından etkili olmalıdır. Keşif, algoritmanın çok çeşitli çözümler sağlama ve elde edilen
aday çözümler için arama alanındaki en iyi değeri değiştirme yeteneğidir. Öte yandan, sömürü
yerel arama alanında gerçekleştiğinde, algoritmanın çözüm kalitesi ve yakınsama özelliği
iyileştirilir (Duman, 2018). Meta-sezgisel bir algoritmanın yerel optimal noktadan
kaçınmasında ve optimal çözümlere odaklanma becerisinin geliştirilmesinde Lévy Uçuşu etkili
bir yöntemdir. Lévy Uçuşu, adım uzunluklarının ağır kuyruklu olasılık dağılımıyla ifade

Page 468

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

edildiği, kararlı bir dağılıma dayalı rastgele bir süreçtir ve farklı boyutlardaki adımları
kullanmak, büyük mesafelerde hareket etme yeteneği sağlar (Kaymaz ve ark.,2020). Geçmiş
yıllarda, Ateşböceği Algoritmasında (AA) rastgele üretilen değeri geliştirmek için
kullanılmıştır (Yang, 2010). Sonrasında Lévy Uçuşu Guguk Kuşu Arama Algoritmasında
(GKAA) yeni bir guguk kuşu oluşturmak için kullanılmıştır (Yang ve Deb, 2013). Lévy
Uçuşunun Karınca Kolonisi Algoritmasında (KKA) kullanıldığı çalışmalar da mevcuttur
(Cottone ve ark., 2010; Candela ve ark.,2010).
Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (MSOA), mayıs sineklerinin uçuş davranışlarından ve
çiftleşme sürecinden esinlenen sürü zekasına dayalı yeni bir meta-sezgisel optimizasyon
algoritmasıdır (Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020). Bu çalışmada, global optimum nokta
arayışını, yerel optimal noktadan kaçışı, optimum çözüme yakınsama hızını ve geleneksel
MSOA’nın performansını iyileştirmek amacıyla Lévy Uçuşu operatörü kullanılarak yeni bir
Lévy Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (LMSOA) yöntemi önerilmektedir. Buna göre
çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde devam etmektedir: Bölüm 2’de MSOA yöntemi detaylı
bir şekilde açıklanmış ve algoritmanın performansının geliştirilmesinde kullanılan Lévy Uçuşu
operatörü algoritmaya dahil edilerek LMSOA yöntemi sunulmuştur. Bölüm 3’te önerilen
LMSOA yönteminin 23-standart karşılaştırmalı test fonksiyonuna uygulanması ile elde edilen
sonuçlar verilmiş ve MSOA yöntemiyle elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Son olarak
Bölüm 4’te ise çalışmada elde edilen sonuçlar incelenerek önerilen MSOA yönteminin etkisi
değerlendirilmiştir.
2.YÖNTEM
2.1 Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (MSOA)
Mayıs Sinekleri, Ephemeroptera takımına ait böcekler olup isimlerini İngiltere’de mayıs ayında
ortaya çıkmalarından alırlar. Yumurtadan çıktıktan sonra, yavru mayıs sinekleri yetişkinler
olarak yüzeye çıkmaya hazır olana kadar birkaç sene suyun altında yaşarlar. Yetişkin erkek
mayıs sinekleri dişilerin ilgisini çekmek için suyun birkaç metre yukarısında toplanarak
çiftleşme dansı yaparlar. Dişi bireyler havada erkek bir mayıs sineği ile çiftleşmek için sürülere
doğru uçarlar ve çiftleşme tamamlandığında dişi bireyler yumurtalarını su yüzeyine bırakırlar
ve yaşam döngüleri bu şekilde devam eder. MSOA’da, mayıs sineklerinin sosyal davranışları
ve çiftleşme sürecinden esinlenilmiştir. Algoritmada mayıs sineklerinin yumurtadan çıktıktan
sonra yetişkin bireyler oldukları ve en güçlü mayıs sineklerinin hayatta kaldığı
varsayılmaktadır. Her mayıs sineğinin arama alanındaki konumu, problemin muhtemel bir
çözümü olarak kabul edilir. Algoritmada başlangıçta, sırasıyla erkek ve dişi popülasyonu ifade
eden rastgele iki mayıs sineği grubu oluşturulur. Her mayıs sineği, d boyutlu bir x=(x1,…xd )
vektörü ile temsil edilen bir aday çözüm olarak problem alanına rastgele yerleştirilir ve
performansı önceden tanımlanmış f (x) amaç fonksiyonunda hesaplanır. Bir mayıs sineğinin
hızı v=(v1,...vd) konumunun değişmesi olarak tanımlanır. Mayıs sineklerinin uçuş yönü, bireysel
ve topluca gerçekleştirdikleri uçuş deneyimlerinin dinamik bir etkileşimidir. Her mayıs sineği
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uçuş yörüngesini en iyi bireysel konumuna (pbest) ve sürüdeki mayıs sineklerinden herhangi
bir tanesinin elde etmiş olduğu en iyi konuma (gbest) göre ayarlar (Zervoudakis ve Tsafarakis,
2020).
- Erkek Mayıs Sineklerinin Hareketi
Erkek mayıs sinekleri sürüler halinde toplanır ve konumunu hem kendi deneyimine hem de
yakın çevresindekilere göre ayarlar. Eşitlik (1)’de ifade edildiği gibi, t zamanda i. mayıs
sineğinin arama uzayındaki konumu olan xit ifadesine vit+1 hızı eklenerek konum değiştirilir.

xit 1  xit  vit 1 xioU ( xmin , xmax )

(1)

i. erkek bireyin hızı Eşitlik (2)’de verildiği gibidir:
vijt 1  vijt  a1e

  rp2

( pbestij  xijt )  a2e

  rg2

( gbest j  xijt )

(2)

Burada vijt ifadesi i. mayıs sineğinin j=1,…n boyutu ve t zamandaki hızıdır. a1 ve a2 pozitif
çekim sabitleridir. β sabit görünürlük katsayısı olup, mayıs sineğinin görünürlüğünü diğerlerine
kıstılar. pbesti mayıs sineğinin mevcut olan en iyi konumudur. Devamındaki adımda t+1’deki
bireysel en iyi pozisyon olan pbestij Eşitlik (3)’te verildiği gibi hesaplanır:
 xt 1 , if f ( xit 1 )  f ( pbesti ) 
pbesti   i

 değişmez, aksi halde 

(3)

t zamanında en iyi global konum Eşitlik (4)’te verildiği gibidir:
gbest   pbest1 , pbest2 ,..., pbest N | f (cbest )
 min  f ( pbest1 ), f ( pbest2 ,..., f ( pbest N )

(4)

Bu denklemde N, sürüdeki toplam erkek mayıs sineği sayısıdır. Eşitlik (2)’de yer alan rp, xi ve
pbesti arasındaki ve rg ise xi ile gbest arasındaki kartezyen mesafedir.
|| xi  X i ||

n

 (x
j 1

ij

 X ij ) 2

(5)

Burada xij i. mayıs sineğinin j. elemanıdır ve Xi, pbesti veya gbest'e karşılık gelir. MSOA’da,
sürüdeki en iyi mayıs sineklerinin karakteristik çiftleşme danslarını gerçekleştirmeye devam
edebilmeleri için, mayıs sineklerinin hızı değişmeye devam etmelidir. Böyle bir durumda hız
hesabı için Eşitlik (6) kullanılır:

vijt 1  vijt  d * r

(6)

Burada d çiftleşme katsayısıdır ve r [-1,1] aralığında rastgele bir değerdir.
- Dişi Mayıs Sineklerinin Hareketi
Dişi bireyler, çiftleşmek amacıyla erkek bireylere doğru uçarlar. t zamanında i. dişi mayıs
sineğinin arama uzayındaki konumu yit olarak ifade edilir ve mevcut konuma vit+1 hızı eklenerek
Eşitlik (7)’deki yeni konum elde edilir:

yit 1  yit  vit 1

yi0 U (ymin , ymax )

i. dişi mayıs sineğinin j boyutunda ve t zamanındaki hızı şu şekilde hesaplanır:
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vt  a e  rmf ( xt  y t ), if f ( y )  f ( x ) 
ij
ij
i
i
v  ij 2t
(8)

vij +fl * r , if f ( yi )  f ( xi )


Burada vijt ve yijt ifadeleri i. dişi mayıs sineğinin j=1,…,n boyutunda ve t zamandaki hızı ile
konumu olarak ifade edilir. a2 pozitif çekim sabiti, β sabit görünürlük katsayısı, rmf dişi ve erkek
bireyler arasındaki kartezyen mesafedir. Son olarak, fl, bir dişi bireyin erkek birey tarafından
çekilmemesi durumunda kullanılan rastgele bir yürüme katsayısıdır ve r [-1, 1] aralığında
rastgele bir değerdir (Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020).
- Mayıs Sineklerinin Çiftleşme Durumu
İki mayıs sineği arasındaki çiftleşme olayında popülasyondan birer erkek ve dişi ebeveyn
seçilir. Ebeveynlerin seçilme şekli, kadınların erkeklerin ilgisini çekmesi ile aynıdır. Seçim
rastgele veya uygunluk fonksiyonuna göre olabilir. Bir sonraki seçimde, en iyi erkek ve en iyi
dişi, ikinci en iyi dişi ve ikinci en iyi erkek vb. şeklinde devam eder. Çaprazlama operatörü
kullanılarak, Eşitlik (9)’daki gibi üretilen iki yavru birey elde edilir:
yavru birey1  L * erkek  (1  L) * dişi
(9)
yavru birey2  L * dişi +(1  L)* erkek
2

t 1
ij

Bu denklemde, L, özel bir aralıktaki rastgele bir değerdir. Yavru bireylerin başlangıç hızları
sıfır olarak ayarlanmıştır. MSOA’nın pseudo kodu Şekil 1'de verilmiştir (Zervoudakis ve
Tsafarakis, 2020).
Şekil 1. Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması

Amaç Fonksiyonu f(x, x=(x1,…xd)T
Erkek Mayıs Sineği Popülasyonu Başlat.( xi (i=1,2,…, N) ve hızları vmi
Dişi Mayıs Sineği Popülasyonu Başlat. .(yi (i=1,2,…, N) ve hızları yfl
Çözümleri hesapla.
En iyi global çözümü bul. (gbest)
Do while durdurma kriterleri karşılanmazsa
Dişi ve erkek bireylerin çözümlerini ve hızlarını güncelle.
Çözümleri hesapla.
Mayıs Sineklerini sırala.
Mayıs Sineklerinin çiftleşmesi
Yavru bireylerin hesaplanması
Erkek ve dişi yavruların rastgele ayrılması
En kötü çözümleri en iyi yeni çözümler ile değiştir.
pbest ve gbest’i güncelle.
end while
İşlem sonrası sonuçları ve görselleştirme.

- Hız Limitleri
Algoritmada global en iyi veya bireysel en iyi konumdan uzak bir mayıs sineğinin hızının
güncellenmesinde, mayıs sineklerinin arama uzayının dışına çıkmasına engel olabilmek
amacıyla yavru bireyin başlangıç hızının sıfır olduğu ve mayıs sineğinin maksimum bir hız
değerine ulaşabileceği düşünüldüğünde hız Eşitlik (10)’da olduğu gibi ifade edilebilir
(Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020):
t 1
ij

v

 Vmax , if f (Vijt 1 )  Vmax

t 1
Vmax , if f (Vij )  Vmax





(10)
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Vmax, arama alanının keşfini kontrol etse de, çok küçük değerler yerel noktanın ötesinde
sömürüyü önleyebilir. Vmax değeri şu şekilde seçilebilir:

Vmax  rand *( xmax  xmin )

(11)

Bu denklemde yer alan rand ifadesi [0,1] değer aralığındadır.
- Ağırlık Katsayısı
Algoritmada g yer çekimi katsayısı olarak ifade edilir ve keşif ile sömürü arasında yeterli
dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Buna göre, i. erkek ve dişi mayıs sineğinin hızı sırasıyla
Eşitlik (12) ve (13)’te yer aldığı gibi hesaplanır (Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020):
Vijt 1  g *Vijt  a1e

  rp2

( pbestij  xijt )  a2 e

  rg2

( gbest j  xijt )

 g * vt  a e  rmf ( xt  y t ), if f ( y )  f ( x ) 
ij
2
ij
ij
i
i
v 

t
g * vij +fl * r , if f ( yi )  f ( xi )



(12)

2

t 1
ij

Yerçekimi katsayısı g, (0,1] aralığında sabit bir sayı olarak tercih edilebilir.
g  g min
g  g max  max
* iter
itermax

(13)

(14)

Burada gmax ve gmin ağırlık katsayısının en büyük ve en küçük değerleri itermax maksimum
iterasyon sayısıdır.
- Çiftleşme Dansı ve Rastgele Yürüyüş
Erkek mayıs sinekleri tarafından gerçekleştirilen çiftleşme dansı ve erkeklerin rastgele
yürüyüşü, algoritmanın yerel noktadan kaçmasına yardımcı olabilecek önemli iki yerel arama
yöntemi gibi görünmesine rağmen, d çiftleşme dansının veya fl rastgele yürüyüşün genellikle
büyük başlangıç değerleri almasından dolayı mayıs sineği çok daha kötü bir arama alanına
gidebilir. Dolayısıyla her iki değer de Eşitlik (15) ve Eşitlik (16)’daki gibi güncellenebilir:

dt  d0 t , 0 <  <1

(15)

flt  fl0 t , 0 <  <1

(16)

Burada t iterasyon sayısı ve  (0,1) aralığında sabit bir değerdir.
- Yavruların Gen Mutasyonu
Global minimum değerin bulunmasında yerel bir noktaya takılmaya yol açabilecek erken
yakınsama durumlarıyla başa çıkmak için, orijinal algoritmanın arama alanının yeni alanlarını
keşfetmesi için popülasyonun bir kısmına rastgele bir mutasyon eklenir. Özellikle, mutasyon
için seçilen yavrunun değişkenine normal olarak dağıtılmış rastgele bir sayı eklenir ve yavru
birey şu şekilde değiştirilir:

yavru bireyn  yavru bireyn   N n (0,1)

(17)

Burada,  normal dağılımın standart sapmasıdır ve Nn (0, 1) ortalama = 0 ve varyans = 1 olan
standart bir normal dağılımdır.

Page 472

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

2.2 Lévy Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (LMSOA)
MSOA (Zervoudakis ve Tsafarakis, 2020), literatüre sunulan yeni ve etkili bir yöntem olmasına
rağmen, yerel noktalara takılma durumu söz konusudur. Keşif ile sömürü arasında daha iyi bir
denge sağlayabilmek, yerel noktadan kaçışı sağlayabilmek ve algoritmanın performansını
iyileştirebilmek amacıyla bu çalışmada MSOA’ya Lévy Uçuşu operatörü eklenerek Lévy
Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (LMSOA) yöntemi önerilmektedir. Lévy Uçuşu, adım
uzunluklarının ağır kuyruklu olasılık dağılımıyla ifade edildiği ve farklı boyutlardaki adımları
kullanarak büyük mesafelerde hareket etme yeteneği sağladığı, kararsız dağılıma dayalı rastgele
bir süreçtir. Lévy Uçuşu kullanarak rastgele değerler üretmek için rastgele yürüyüş seçilir ve
sonrasında seçilen Lévy dağılımı tarafından adım oluşturulur. Lévy uçuşunda yerel noktadan
kaçınmak için aşırı uzun atlamalar meydana gelebilir (Barthelemy ve ark.,2008). Lévy dağılımı
temel bir güç yasası formülü olup aşağıda yer aldığı gibi ifade edilir:

L( s )

s 1a ve 0 <a <2

(18)

a değerinin küçük olması değişkenin arama alanında uzun atlamalar yapmasına izin verir ve bu
sayede yerel noktaya takılmasını önler. a değerinin büyük olması değişken etrafında yeni
değerlerin elde edilmesini sağlar.
Li

adım  Levy(a)

0.01u
y

(19)

1/ a

Burada, adım ölçeklendirme boyutu ve giriş yönündeki çarpımları ifade eder. 𝑢 = 𝑁(0, 𝜎𝑢2 )
ve 𝑦 = 𝑁(0, 𝜎𝑦2 ) iki normal stokastik dağılım olup, Eşitlik (20)’deki gibi ifade edilir:
 (1  a ) sin  a / 2 
u  
( a 1)/2 
 (1  a ) / 2a 2


1/ a

ve  y  1

(20)

Lévy Uçuşu kullanılarak, değişkenlerin kısa veya uzun mesafeli sıçramaları ile popülasyondaki
çeşitlilik arttırılır ve arama alanında daha güçlü bir global keşif sağlanır (Yu ve ark.,2019).
Önerilen LMSOA’da, yerel noktalara takılma durumundan kaçış ve algoritmanın performansını
iyileştirebilmek amacıyla MSOA yönetimine Lévy Uçuşu operatörü dahil edilmiştir.
İyileştirme aşamasında, MSOA’da yer çekimi katsayısı olarak ifade edilen ve sömürü ile keşif
arasında denge sağlayan g değerinin yerine Lévy Uçuşu operatörü uygulanmıştır.
Buna göre, Denklem (12)’de yer alan i. erkek mayıs sineğinin hızı aşağıdaki denklemdeki gibi
değiştirilerek hesaplanır:
Vijt 1  Li *Vijt  a1e

  rp2

( pbestij  xijt )  a2e

  rg2

( gbest j  xijt )

(21)

Denklem (13)’te yer alan dişi mayıs sineğinin hızı ise değiştirilerek aşağıdaki gibi hesaplanır:
 r

 Li * vijt  a2e mf ( xijt  yijt ), if f ( yi )  f ( xi ) 



t
Li * vij +fl * r , if f ( yi )  f ( xi )




2

t 1
ij

v
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g değeri erkek ve dişi mayıs sineklerinin hızlarını doğrudan etkilediğinden dolayı Lévy Uçuşu
operatörünün uygulanması çiftleşme dansı sonrasında en iyi yavru bireylerin ve dolayısıyla da
en iyi global çözümün elde edilmesini sağlamaktadır.
3. BULGULAR
Bu bölümde, önerilen LMSOA’nın performansını ve etkisini değerlendirmek için, algoritma 23
-standart karşılaştırmalı test fonksiyonunda test edilmiştir. Önerilen LMSOA’nın sonuçlarının
ve yapılan geliştirmenin etkisinin doğrulanması için, klasik MSOA ile minimum, maksimum,
ortalama, medyan ve standart sapma değerleri açısından karşılaştırma yapılmıştır. 23-standart
karşılaştırmalı test fonksiyonu (Rashedi ve ark., 2009)’dan alınmıştır. Test çalışmasında
kullanılan fonksiyonlardan, f1-f7 arasındaki fonksiyonlar tek-modlu fonksiyonlar olup, Tablo
1’de verilmiştir. Bu fonksiyonlar yakınsama değeri açısından ve nihai sonuçlar açısından
önemlidir. f8-f13 arasındaki fonksiyonlar çok-modlu fonksiyonlar olup, Tablo 2’de verilmiştir.
Bu fonksiyonlar birçok yerel minimum noktasına sahiptir ve optimize edilmesi neredeyse en
zor olan fonksiyonlardır. Çok-modlu fonksiyonlar için, nihai sonuçlar, algoritmanın yerel
noktadan kaçma ve global optimum noktanın yerini belirleme becerisini yansıttığı için daha
önemlidir. f14-f23 arasındaki karşılaştırmalı test fonksiyonları ise, çok-modlu düşük boyutlu
karşılaştırmalı test fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır ve bu fonksiyonlar Tablo 3’te
verilmiştir. Test çalışmasında, f1-f7 arasındaki tek-modlu fonksiyonlar ve f8-f13 arasındaki çokmodlu fonksiyonlar için popülasyon sayısı N=30, boyut n= 30, maksimum iterasyon sayısı
itermax = 1000 ve 30 tekrar eden çalışma neticesinde LMSOA ve MSOA yöntemleri ile elde
edilen nihai sonuçlar minimum, maksimum, ortalama, medyan ve standart sapma değerleri
olarak sırasıyla Tablo 4’te ve Tablo 5’te verilmiştir. f14-f23 arasındaki çok-modlu farklı düşük
boyutlu test fonksiyonlarında, popülasyon sayısı N=30, maksimum iterasyon sayısı itermax =
500 ve 30 tekrar eden çalışma neticesinde elde edilen minimum, maksimum, ortalama, medyan
ve standart sapma değerleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 1. Tek-modlu Test Fonksiyonları
Test Fonksiyonları

n

Aralık

30

[-100,100]

f 2 ( x)   i 1 xi   i 1 xi

30

[-10,10]



30

[-100,100]

f 4 ( x)  max  xi ,1  i  n

30

[-100,100]

f5 ( x)  i 1 100( xi 1  xi2 )2  ( xi  1)2 

30

[-30,30]

f 6 ( x)   i 1 ( xi  0.5) 2

30

[-100,100]

f 7 ( x)   i 1 ixi 4  random  0,1

30

[-1.28,1.28]

f1 ( x)  

n

2
i 1 i

x

n

n

f3 ( x)  i 1
n

 j 1 x j
i



2

i

n 1

n

n

Page 474

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

Tablo 2. Çok-modlu Test Fonksiyonları
Test Fonksiyonları

n

Aralık

f8 ( x)   i 1  xi sin( xi )

30

[-500, 100]

f9 ( x)  i 1  xi2  10cos(2 xi )  10

30

[-5.12, 5.12]

30

[-32, 32]

30

[-600, 600]

30

[-50, 50]

30

[-50, 50]

n

n



1 n
1 n

f10 ( x)  20exp  0.2  i 1 xi2   exp   i 1 cos(2 xi )   20  e
n
n




n
1
n
x 
f11 ( x) 
x 2   i 1 cos  i   1

i 1 i
4000
 i

n 1
f12 ( x)  10sin( y1 )   i 1 ( yi  1) 2 [1  10sin 2 ( yi 1 )]  ( yn  1) 2
n





  i 1 u ( xi ,10,100, 4)
n

 k ( xi  a)m
x 1

yi  1  i
, u ( xi , a, k , m)  
0
4
k ( x  a) m
i




a  xi  a 
xi  a 

xi  a

2
2

n ( xi  1) [1  sin (3 xi  1)]  
n

f13 ( x)  0.1sin 2 (3 xi )   i 1
   i 1 u ( xi ,5,100, 4)
2
2
( xn  1) [1  sin (2 xn )]



Tablo 3. Çok-modlu Düşük Boyutlu Test Fonksiyonları
n

Aralık

2

[-65.536, 65.536]

4

[-5, 5]

2

[-5, 5]

2

[-5, 10]× [0, 15]

2

[-2, 2]

f19 ( x)   i 1 ci exp  j 1 aij ( x j  pij )2

3

[0, 1]

f 20 ( x)   i 1

6

[0, 1]

Test Fonksiyonları
 1
1
25
f14 ( x)  

2
j 1
 500
j   i 1 ( xi  aij )6







1

2


x (b 2  bi x2 ) 
f15 ( x)   i 1  ai  12 i

bi  bi x3  x4 

1
f16 ( x)  4 x12  2.1x14  x16  x1 x2  4 x22  4 x24
3
11

2

5.1
5
1



f17 ( x)   x2  2 x12  x1  6   10 1 
4



 8


 cos x1  10


f18 ( x)  1  ( x1  x2  1)2 (19  14 x1  3x12  14 x2  6 x1 x2  3x22 )  
30  (2 x1  3x2 )2  (18  32 x1  12 x12  48 x2  36 x1 x2  27 x22 ) 
4

4


c exp  

3

i

6

a (x j

j 1 ij


p ) 
2

ij
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f 21 ( x)   i 1  ( x  ai )( x  ai )T  ci 
5

1

f 22 ( x )    i 1 ( x  ai )( x  ai )T  ci 

1

f 23 ( x )    i 1 ( x  ai )( x  ai )T  ci 

1

7

10

4

[0, 10]

4

[0, 10]

4

[0, 10]

Tablo 4. Tek-modlu Test Fonksiyonları İçin Elde Edilen Sonuçlar.
Karşılaştırma Fonksiyonları n=30, itermax=1000
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f1
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f2
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f3
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f4
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f5
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f6
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f7
Medyan Değer
Standart Sapma

MSOA
6,6969×10-23
2,9552×10-17
1,2018×10-18
9,9369×10-21
5,3858×10-18
4,8676×10-14
1,1533×10-8
6,4714×10-10
3,2939×10-11
2,1215×10-9
1,2966×10-7
4,2411×10-5
3,9962×10-6
1,0054×10-6
8,4343×10-6
0,103878
0,854883
0,483479
0,509583
0,173643
3,531856
79,01084
27,04603
20,8926
20,22456
0
26
7,533333
6
5,462937
0,003376
0,027932
0,013270
0,012613
0,005839

LMSOA
2,2967×10-27
5,4356×10-20
2,3735×10-21
7,5306×10-24
1,0016×10-20
4,6903×10-16
1,1363×10-8
4,1258×10-10
1,4843×10-13
2,1171×10-9
1,2906×10-7
3,6145×10-5
3,9835×10-6
1,0010×10-6
6,9801×10-6
0,103259
0,594503
0,298097
0,308340
0,128328
0,654277
78,02252
27,03203
20,8789
20,10876
0
6
1,3
1
1,290549
0,003331
0,027317
0,010804
0,010768
0,004973

Tablo 4’e göre, f1-f7 arasındaki tek-modlu test fonksiyonları için LMSOA ve MSOA ile elde
edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, minimum değerler açısından f1, f2, f3, f4, f5, f7 test
fonksiyonlarında LMSOA daha etkili çözümler sunmuş ve f6 fonksiyonu için her iki yöntem ile
eşit çözüm değeri elde edilmiştir. Maksimum, ortalama, medyan ve standart sapma değerleri
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açısından karşılaştırma yapıldığında LMSOA f1-f7 arasındaki fonksiyonların tamamında daha
etkili çözümler sunmuştur.

Tablo 5. Çok-modlu Test Fonksiyonları İçin Elde Edilen Sonuçlar.
Karşılaştırma Fonksiyonları n=30, itermax=1000
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f8
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f9
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f10
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f11
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f12
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f13
Medyan Değer
Standart Sapma

MSOA
-10773,1554
-8957,0684
-9627,5899
-9598,5895
457,2506
1,98991
23,0627
6,5912
4,9748
4,2008
1,1551
2,9580
2,1009
2,0570
0,4196
2,2204×10-16
0,1030
0,0122
0,0073
0,0206
1,4072×10-22
0,4146
0,0546
1,2463×10-14
0,0929
6,7123×10-15
0,2334
0,0336
0,010987
0,0590

LMSOA
-10496,8075
-8621,4575
-9463,2843
-9519,4526
452,7092
1,98992
22,0253
9,8811
8,9546
5,9996
2,1172×10-5
2,6037
1,7867
1,8997
0,4136
1,1102×10-16
0,0393
0,0121
0,0010
0,0110
6,1758×10-24
0,5191
0,0691
1,1889×10-10
0,1166
9,3267×10-27
0,0988
0,0152
0,010987
0,0256

Tablo 5’e göre, f8-f13 arasındaki çok-modlu test fonksiyonları için LMSOA ve MSOA ile elde
edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, minimum değerler açısından f8, f9 test fonksiyonlarında
MSOA daha etkili çözümler sunmuş ve f10, f11, f12, f13 test fonksiyonları için ise LMSOA ile
daha etkili çözümler elde edilmiştir. Maksimum değerler açısından karşılaştırma yapıldığında,
MSOA f8, f12 fonksiyonları için daha etkili çözümler sunarken, LMSOA f9, f10, f11, f13 test
fonksiyonları için daha etkili çözümler sunmuştur. Ortalama değer açısından f8, f9, f12, test
fonksiyonları için MSOA ve f10, f11, f13 test fonksiyonları için LMSOA daha etkili çözümler
sunmuştur. Medyan değeri açısından MSOA f8, f9, f12 test fonksiyonları için ve LMSOA f10, f11
test fonksiyonları için daha etkili sonuçlar sunarken, f13 fonksiyonu için her iki yöntem de eşit
çözüm değeri sunmuştur. Standart sapma değerleri açısından karşılaştırma yapıldığında, MSOA
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f9, f12 fonksiyonları için daha etkili çözümler sunarken, LMSOA f8, f10, f11, f13 test fonksiyonları
için daha etkili çözümler sunmuştur.
Tablo 6. Çok-modlu Düşük Boyutlu Test Fonksiyonların İçin Elde Edilen Sonuçlar.
Karşılaştırma Fonksiyonları itermax=500
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f14 (n=2)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f15 (n=4)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f16 (n=2)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f17 (n=2)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f18 (n=2)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f19 (n=3)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f20 (n=6)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f21 (n=4)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
f22 (n=4)
Medyan Değer
Standart Sapma
Minimum Değer
f23 (n=4)
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MSOA
0,998003
1,9920
1,0311
0,998003
0,1814
0,000307
0,020363
0,0029
0,000307
0,0069
-1,031628
-1,031628
-1,031628
-1,031628
6,6485×10-16
0,397887
0,397887
0,397887
0,397887
0
3
3
3
3
1,5603×10-15
-3,8627
-3,8627
-3,8627
-3,8627
2,6962×10-15
-3,321995
-3,203102
-3,290290
-3,321995
0,053475
-10,1532
-2,63047
-5,5066
-2,6828
3,6226
-10,4029
-2,7519
-7,4101
-10,4029
3,7352
-10,5364

LMSOA
0,998003
5,9288
1,2959
0,998003
1,0415
0,000307
0,020363
0,0017
0,000307
0,0050
-1,031628
-1,031628
-1,031628
-1,031628
6,7752×10-16
0,397887
0,397887
0,397887
0,397887
0
3
3
3
3
7,3296×10-16
-3,8627
-3,8627
-3,8627
-3,8627
2,7100×10-15
-3,321995
-3,203102
-3,282364
-3,321995
0,057004
-10,1532
-2,63047
-5,9936
-2,6828
3,7255
-10,4029
-2,7519
-7,8868
-10,4029
3,6230
-10,5364
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Maksimum Değer
Ortalama Değer
Medyan Değer
Standart Sapma

-2,4217
-6,2385
-3,83543
3,8433

-2,4217
-6,3265
-3,83543
3,7919

Tablo 6’ya göre, f14-f23 arasındaki çok-modlu düşük boyutlu test fonksiyonları için LMSOA ve
MSOA ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, minimum değerler açısından f14-f23 arasında
yer alan test fonksiyonlarının tamamında LMSOA ve MSOA yöntemlerinin eşit çözüm
değerleri sunduğu görülmektedir. Maksimum değerler açısından karşılaştırma yapıldığında, f14
test fonksiyonu için MSOA daha etkili çözüm değeri sunarken, geriye kalan f15-f23 arasındaki
fonksiyonların tamamında her iki yöntem de eşit çözüm değeri sunmuştur. Ortalama değer
açısından, f14, f20 fonksiyonları için MSOA daha etkili çözüm sunarken, f15, f21, ,f22, ,f23 test
fonksiyonları için LMSOA daha etkili çözüm değerleri sunmuştur. f16, f17, ,f18, ,f19 test
fonksiyonlarında ise her iki yöntem de ortalama değer açısından eşit çözüm değeri sunmuştur.
Medyan değeri açısından f14-f23 arasındaki fonksiyonların tamamı için her iki yöntemle de eşit
çözüm değerleri elde edilmiştir. Standart sapma değerleri açısından karşılaştırma yapıldığında
ise f14, f16, ,f19, ,f20, f21 test fonksiyonları için MSOA ve f15, f18, ,f22, ,f23 test fonksiyonları için
LMSOA daha etkili sonuçlar vermektedir. f17 test fonksiyonu için ise her iki yöntem de eşit
çözüm değeri sunmaktadır.
Tablo 7’de 23-Standart Karşılaştırmalı Test Fonksiyonu için LMSOA ve MSOA’nın genel bir
karşılaştırması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, LMSOA’nın 23-Standart
Karşılaştırmalı Test Fonksiyonu için minimum değer, maksimum değer, ortalama değer,
medyan değeri ve standart sapma değeri açısından MSOA’ya kıyasla daha etkili ve üstün
çözümler sunduğu görülmektedir.
Tablo 7. 23-Standart Karşılaştırmalı Test Fonksiyonu İçin LMSOA ve MSOA’nın Genel
Karşılaştırması.
Elde Edilen
Değerler
Minimum Değer
Maksimum Değer
Ortalama Değer
Medyan Değer
Standart Sapma

LMSOA’nın üstün olduğu
toplam durum
10
11
14
9
15

MSOA’nın üstün olduğu
toplam durum
2
3
5
3
7

Eşitlik
Durumu
11
9
4
11
1

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Son yıllarda, mühendislik alanında yer alan karmaşık ve yüksek boyutlu global optimizasyon
problemlerinin çözümünde en sık kullanılan yöntemlerin başında meta-sezgisel algoritmalar
gelmektedir. Bu çalışmada, mayıs sineklerinin uçuş davranışından ve çiftleşme sürecinden
esinlenen, sürü zekası ve evrimsel algoritmaların önemli avantajlarına sahip yeni bir metasezgisel optimizasyon algoritması olan Mayıs Sineği Optimizasyon Algoritması (MSOA),
Lévy Uçuşu operatörü kullanılarak geliştirilmiş ve Lévy Mayıs Sineği Optimizasyon
Algoritması (LMSOA) sunulmuştur. Lévy Uçuşu operatörü kullanılarak, algoritmanın keşif ve
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sömürü özelliği geliştirilmiş, arama alanında yerel noktalara takılma durumundan kaçınılmış
ve elde edilen optimum çözümün kalitesi iyileştirilmiştir. Yapılan geliştirmenin etkisini
gösterebilmek amacıyla, önerilen LMSOA 23-standart karşılaştırmalı test fonksiyonuna
uygulanmış ve elde edilen sonuçlar klasik MSOA yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Test
fonksiyonlarından elde edilen sonuçlar, LMSOA yönteminin optimizasyon problemlerinin
çözümünde etkili bir performans ortaya koyduğunu ve minimum, maksimum, ortalama,
medyan ve standart sapma değerleri açısından klasik MSOA yöntemine kıyasla daha etkili
çözümler sunduğunu göstermektedir.
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XÜLASƏ
XX əsrin 80-ci illərinin sonu-90-cı illərinin əvvəllərində Dağlıq Qarabağda sürətlə
genişlənən radikal erməni separatizmi və separatçılara hərtərəfli dəstək verən Ermənistanın
açıq hərbi təcavüzü Azərbaycan iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu, ölkənin ərazi bütövlüyünə
ciddi təhlükə yaratdı. Müstəqillik dövründə milli dövlətçiliyi və Azərbaycanın suveren
hüquqlarını qoruyub möhkəmləndirmək üçün iqtisadiyyatın yenidən qurulması və
gücləndirilməsi prioritet vəzifələr sırasında idi. Böyük potensiala malik neft sənayesi bu vacib
vəzifənin yerinə yetirilməsində lokomotiv rolunu oynaya bilərdi. Nəzərə almaq lazımdır ki, hələ
Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində Azərbaycanın Xəzər neftinə xüsusi maraq göstərən tanınmış
bir sıra Qərb neft şirkətləri ilə əməkdaşlığa dair danışıqlar aparılırdı. Həmin şirkətlərin
(“Amoko”, “Yunokal”, “Pennzoyl”, “BP”) dünyanın aparıcı dövlətləri olan ABŞ və Böyük
Britaniyanı təmsil etməsi Azərbaycan üçün nəinki iqtisadi, eləcə də siyasi əhəmiyyət kəsb
edirdi. Bu baxımdan Azərbaycanın neft siyasəti ilk dövrdən ölkə iqtisadiyyatının və onun
beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsində, habelə erməni təcavüzünə qarşı mübarizədə
iqtisadi potensialın yaradılmasında və xarici ölkələrin dəstəyinin qazanılmasında mühüm amil
kimi nəzərdən keçrilirdi.
Xəzər dənizindəki neft yataqlarının Qərb şirkətləri ilə birgə işlənməsinə dair bir neçə il
aparılan gərgin danışıqlardan sonra, 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin
müqaviləsi”ndə Azərbaycanın tərəfdaşları həm BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləriABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, həm də Avropa və İslam dünyası dövlətlərinin
(Norveç,Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı) şirkətləri oldu.
Sonrakı illərdə imzalanmış neft-qaz müqavilələrinə yenə də BMT TŞ-nin həmin üzvləri ilə
yanaşı, digər iki daimi üzvü-Fransa və Çin, habelə Almaniya, Yaponiya, Malayziya, qonşu İran
və müxtəlif region ölkələrinin aparıcı kompaniyaları cəlb edildi. Bu əməkdaşlıq həmin
dövlətlərlə siyasi münasibətlərin inkişafına və Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə zəmin yaradırdı.
Eyni zamanda, Ermənistandan yan keçməklə Xəzəri dünya bazarları ilə birbaşa bağlayan
yeni neft-qaz boru kəmərlərinin çəkilməsi regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyində
Azərbaycanın rolunu xeyli artırdı, həmin ölkələrlə iqtisadi-siyasi və diplomatik əlaqələrini
genişləndirdi.
Bununla yanaşı, ötən illərdə Dövlət Neft Fondunda toplanmış valyuta ehtiyatlarından
səmərəli istifadə olunması ölkənin iqtisadi potensialının yüksəldilməsinə, habelə qüdrətli ordu
quruculuğuna və dövlətin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaratdı.
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Beləliklə, neft siyasəti Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına və beynəlxalq mövqelərinin
güclənməsinə böyük təkan verərək, bütün Qarabağ torpaqlarının təcavüzkar Ermənistanın
işğalından azad edilməsində mühüm rol oynadı.
Açar sözlər: neft siyasəti, enerji təhlükəsizliyi, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi,
Ermənistanın təcavüzü

ABSTRACT
In the late 1980s and early 1990s, the rapidly spreading radical separatism in NagornoKarabakh and the open military aggression of Armenia, that fully supported the separatists,
dealt a serious blow to the economy of Azerbaijan and created a serious threat to the country's
territorial integrity. During the independence period strengthening of the economy was among
the priorities for protection and consolidation of Azerbaijan’s national statehood. The oil
industry, which has great potential, could play a locomotive role in fulfilling this important task.
Even on the eve of the collapse of the Soviet Union, cooperation negotiations were held with a
number of well-known Western oil companies showing special interest in Azerbaijan's oil. The
fact that these companies (“Amoco”, “Unocal”, “Pennzoil”, “BP”) represented the leading
countries of the world such as the USA and Great Britain, had not only economic but also
political significance for Azerbaijan. Therefore, the oil policy of Azerbaijan was considered as
an essential factor in strengthening the economy and international position of the country, as
well as in the creation of economic potential in the fight against Armenian aggression and
obtaining foreign support.
In September 20, 1994 the UN Security Council permanent members - the United States,
Great Britain, Russia and countries from other regions became partners of Azerbaijan under the
"Contract of the Century". Along with the same members of the UN Security Council, two more
permanent members - France and China, as well as leading companies from Japan, Malaysia,
Iran and others were involved to the oil and gas agreements signed in subsequent years. This
cooperation laid the foundation for the development of political and international relations of
Azerbaijan with these countries.
Meanwhile, the construction of new pipelines bypassing Armenia and connecting the
Caspian Sea with world markets has increased Azerbaijan's role in the energy security of
Europe, alongside enhanced economic, political and diplomatic ties with these countries.
Additionally, the effective usage of foreign exchange reserves accumulated in the State
Oil Fund in recent years has created conditions for enhancing the country's economic potential,
as well as creating a strong army and strengthening the defense capability.
Thus, the oil policy, which gave a great impetus to the socio-economic development,
and the strengthening of the international positions of Azerbaijan, played a significant role in
the liberation of all Karabakh lands from the occupation of the aggressor Armenia.
Keywords: oil policy, energy security, international position of Azerbaijan, Armenian
aggression
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Giriş. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonunda Dağlıq Qarabağda baş qaldırmış radikal erməni
separatizmi Azərbaycanı kəskin siyasi və sosial-iqtisadi problemlərlə üzbəüz qoydu.
Hadisələrin ilk dövründən separatçılara hərtərəfli dəstək verən Ermənistanın 90-cı illərin
əvvəllərində açıq hərbi təcavüzə başlaması ilə həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və
dövlət müstəqilliyinə ciddi təhlükə yarandı. Bir neçə il ərzində ölkə ərazisinin 20 faizi
Ermənistan tərəfindən işğal olundu, bir milyondan çox insan qaçqın və məcburi köçkünə
çevrildi, iqtisadiyyata ağır zərbə vuruldu.
Həmin dövrdə milli dövlətçiliyi, ölkənin suveren hüquqlarını qoruyub möhkəmləndirmək
üçün Azərbaycan iqtisadiyyatnın yenidən qurulması və gücləndirilməsi prioritet vəzifələr
sırasında idi. Uzun tarixi ənənəyə və böyük potensiala malik neft sənayesi dərin böhran
şəraitində bu vacib vəzifənin yerinə yetirilməsində lokomotiv rolunu oynaya bilərdi. Nəzərə
almaq lazımdır ki, hələ Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində Azərbaycanın Xəzər neftinə xüsusi
maraq göstərən tanınmış bir sıra Qərb neft şirkətləri ilə əməkdaşlığa dair danışıqlar aparılırdı.
Həmin şirkətlərin (“Amoko”, “Yunokal”, “Pennzoyl”, “BP”) dünyanın aparıcı dövlətləri olan
ABŞ və Böyük Britaniyanı təmsil etməsi Azərbaycan üçün nəinki iqtisadi, eləcə də siyasi
əhəmiyyət daşıyırdı. Bu baxımdan neft siyasəti ilk dövrdən Azərbaycan iqtisadiyyatının və
onun beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsində, habelə erməni təcavüzünə qarşı
mübarizədə iqtisadi potensialın yaradılmasında və xarici ölkələrin dəstəyinin qazanılmasında
mühüm amil kimi nəzərdən keçrilirdi.
Neft siyasəti diplomatiya müstəvisində. Dövlət müstəqilliyinin ilk illərində neft amilinə
böyük diqqət yetirən Azərbaycan hökuməti Qərb şirkətləri ilə Xəzər dənizindəki karbohidrogen
yataqlarının birgə işlənilməsinə dair danışıqları ardıcıl davam etdirirdi. Lakin Ermənistanın
Qarabağda hərbi təcavüzünü genişləndirməsi fonunda xarici neft kompaniyaları ilə sazişdə
Azərbaycanın mənafelərinin maksimum təmin olunması yalnız iqtisadi deyil, həm də geosiyasi
baxımdan aktual məsələ kimi gündəlikdə dururdu.
1993-cü ilin iyun ayında ölkə rəhbərliyinə qayıtmış Heydər Əliyevin neft şirkətləri ilə
danışıqları dövlət maraqlarını qorumaq məqsədilə müvəqqəti dayandırması Qərbin bəzi
dairələrində böyük narahatlıq doğurmuş, Azərbaycana təzyiqlərin göstərilməsinə rəvac
vermişdi. Lakin Heydər Əliyev hadisələrin sonrakı gedişini uzaqgörənliklə nəzərə alaraq,
qətiyyətli mövqe tutmuşdu. O, Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlığa hazır olduğunu bəyan
edərək, dünyanın aparıcı dövlətlərini Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin dayandırılması üçün
təsirli tədbirlərin görülməsinin vacibliyinə inandırmağa çalışırdı. Bakıda keçirilmiş görüşdə
ABŞ-ın Azərbaycanda strateji marağının olduğunu və neft sazişinin tezliklə imzalanmasının
zəruriliyini bildirən Ağ evin nümayəndəsinə cavab olaraq Heydər Əliyevin bu maraqların
qarşılıqlı xarakter daşıdığını və nə qədər üst-üstə düşdüyünün əhəmiyyət kəsb etdiyini
xatırlatması təsadüfi deyildi.1
Bir neçə il aparılan gərgin danışıqlardan sonra, 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda
imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”ndə Azərbaycanın tərəfdaşları həm BMT Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvləri-ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, həm də Avropa və İslam dünyası
dövlətlərinin (Norveç, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı) şirkətləri oldu.2
Müqavilədə bir sıra digər ölkələrin, o cümlədən İranın da şirkətləri pay almaq niyyətində
idi. Lakin ABŞ kompaniyalarının danışıqlarda əzəldən iştirak etməsi Vaşinqtonla gərgin
münasibətlərə malik İranın konsorsiuma qoşulmasına mane oldu. Bununla belə, mehriban
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qonşuluq münasiətlərinin inkişafına əhəmiyyət verən Azərbaycan sonrakı mərhələdə yeni
sazişlərdə İranın mənafelərini nəzərə aldı.
Eyni zamanda, “Əsrin müqaviləsi”nə artan beynəlxalq diqqət Azərbaycanı başqa
dövlətlərin Xəzər neftinə və regiona yönəlmiş bütün maraqlarını qarşılıqlı surətdə
tənzimləməyə sövq edirdi. Belə ki, bir neçə il ərzində Türkiyənin “TPAO” və ABŞ-ın “Eksson”
şirkətlərinin müqavilədəki payı artırıldı, Yaponiya və Hindistan şirkətləri konsorsiuma daxil
oldu və s.3
Azərbaycanın neft siyasətinin ölkə qarşısında duran qlobal vəzifələrin
gerçəkləşdirilməsinə, o cümlədən Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə yaranmış Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həllinə töhfə verəcəyinə böyük ümidlər bəslənilirdi. Çünki regionda
iqtisadi və geosiyasi maraqları təmin olunan həmin dövlətlər Azərbaycanla münasibətlərin
inkişafına, bölgədəki proseslərə daha çox diqqət yetirildiyini nəzərə çarpdırırdı. Məsələn, ABŞ
Prezidenti B.Klinton neft sahəsindəki əməkdaşlığın Dağlıq Qarabağ ətrafında uzun müddət
davam edən münaqişənin həllində mühüm rol oynaycağnı qeyd edirdi.4
Bununla bərabər, Böyük Britaniyanın Baş naziri C. Meycor da neft müqaviləsinin
Azərbaycanla Birləşmiş Krallıq arasında münasibətlərin yeni dövrünün əsasını qoyduğunu
bildirmiş, ölkəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması, ədalətli və möhkəm
sülhün təmin edilməsində daha fəal rol oynayacağını vurğulamışdır.5
Göründüyü kimi, Azərbaycanın neft siyasəti dünyanın qüdrətli dövlətləri ilə iqtisadi və
siyasi əlaqələrin qurulmasında, beynəlxalq mövqelərin möhkəmləndirilməsində, habelə
Ermənistanın təcavüzünün dəf edilməsində öz rolunu oynamağa başlayırdı. Buna görə də
şirkətləri neft müqavilələrində iştirak edən ölkələr, yəni ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç,
Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan, Yaponiya və başqaları ilə münasibətlərin
inkişafında enerji sektorunda sıx əməkdaşlıq sonrakı dövrdə də diqqət mərkəzində olmuşdur.
Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın digər şirkətləri də Azərbaycanın neft-qaz
yataqlarına sərmayə qoyuluşunda iştirak etməyə can atırdı. Bu isə Azərbaycan hökuməti
qarşısında həmin ölkələrlə qarşılıqlı mənafelərin tarazlaşdırılması, özünün strateji mövqelərinin
qorunması ilə bağlı ciddi vəzifələr qoyurdu. Çünki müasir dövrdə “neft təkcə yanacaq, enerji
vasitəsi deyil, həm də siyasi, strateji komponentə çevrilirək”6, iqtisadi və geosiyasi maraqların
reallaşdırılmasında mühüm təsir vasitəsi kimi özünü göstərirdi.
Sonrakı illərdə imzalanmış “Qarabağ” və “Şahdəniz” perspektiv blokları üzrə sazişlərdə
yenə də dünyada özünün iqtisadi qüdrəti və siyasi nüfuzu ilə seçilən ABŞ, Fransa, Rusiya,
İtaliya, habelə regionda əhəmiyyətli yer tutan Türkiyə və İran şirkətləri iştirak edirdi.7
Bu ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi Azərbaycanın iqtisadi və siyasi maraqlarına
cavab verirdi. Belə ki, bölgədə möhkəmlənməyə çalışan dölətlərlə Azərbaycanın mənafelərinin
uzlaşdırılması qarşılıqlı əlaqələrin beynəlxalq prinsiplər əsasında dərinləşdirilməsindən keçir.
Ermənistanın işğalçılıq syasətinin dayandırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkənin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həllinə nail olmaq üçün fəal xarici siyasət yeridən
Azərbaycan neft amilindən də düşünülmüş şəkildə istifadə edirdi. İlk növbədə dünyanın qlobal
siyasi aktorlarının Xəzərin zəngin enerji ehtiyatlarının işlənilməsi layihələrinə cəlb edilməsi ilə
Azərbaycan həm də özünün geosiyasi mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədini güdürdü.
Bu baxımdan Prezident Heydər Əliyevin 1997-ci ildə xarici ölkələrə səfər marşrutu
məzmunu və məqsədyönlülüyünə görə diqqəti çəkirdi. Bir-birinin ardınca Fransa, Rusiya və
ABŞ-a həyata keçirilən rəsmi səfərləri böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edirdi. Belə ki, hər üç
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dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmaqla yanaşı, Cənubi Qafqazda strateji
maraqlarını təmin etməyə çalışırdı. Buna görə də təsadüfi deyildi ki, onlar həm də ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri kimi xüsusi missiyanı üzərlərinə götürmüşdülər. Eyni zamanda,
qeyd etmək lazımdır ki, bütün səfərlərin proqramında iqtisadi məsələlər, başlıca olaraq
Azərbaycanın neft yataqlarının işlənilməsinə dair layihələrdə əməkdaşlıq mərkəzi yer tuturdu.
1997-ci il yanvarın 13-də Parisin Yelisey sarayında Xəzər dənizindəki neft yataqlarının
fransız şirkətlərilə birgə işlənilməsinə dair müqavilənin hər iki ölkə prezidentlərinin iştirakı ilə
imzalanması bir daha bu sənədin siyasi əhəmiyyəti barədə fikir yürütməyə əsas verir.8
Sazişin Parisdə imzalanmasına xüsusi diqqət yetirən Prezident Jak Şirak bu faktın siyasi,
iqtisadi və mədəni sahələrdə Fransa-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin inkişafına təsir
göstərəcəyini vurğuladı.9
Həmin il iyulun 3-də Moskvada Kremldə SOCAR və “LUKoyl” arasında Xəzər dənizində
perspektivli neft blokunda əməkdaşlıq haqqında daha bir müqavilə imzalandı.10
Prezident Heydər Əliyevin Rusiyadan sonra ABŞ-a həyata keçirdiyi rəsmi səfəri dövründə
isə - 1997-ci il avqustun 1-də Ağ evdə SOCAR ilə Amerikanın neft şirkətləri arasında Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda əməkdaşlığa dair dörd saziş bağlandı.11
Qeyd etmək lazımdır ki, bu sazişlərdə SOCAR-ın tərəfdaşları yalnız ABŞ kompaniyalarından
ibarət idi. Bu isə Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki Amerikanın neft
şirkətləri bu ölkədə Azərbaycan maraqlarının ifadə olunmasında, xüsusilə erməni lobbisinə
qarşı mübarizədə təsirli vasitə kimi çıxış edə bilərdi.
Həmin dövrdə öz nüfuzu ilə seçilən Amerika Erməni Milli Komitəsinin Heydər Əliyevin
bu ölkəyə səfərinə və Ağ evdə qəbuluna mane olmaq təşəbbüslərinin uğursuzluğuna diqqət
çəkən ABŞ mətbuatının yazdığına görə, o günlərdə “Vaşinqtonda, Ağ evdə neft şirkətləri ilə
erməni lobbisi arasında şiddətli mübarizə baş vermişdir”.12
Ümumiyyətlə, Amerika mətbuatı böyükhəcmli kapital qoyuluşunu nəzərdə tutan çoxsaylı
neft müqaviləsinin imzalanmasını Azərbaycan Prezidentinin səfərinin zirvəsi kimi
qiymətləndirmişdi.13
Prezident Heydər Əlyevin ABŞ səfərini diqqətlə izləyən Rusiya mətbuatı da neft şirkətləri
ilə əməkdaşlığa xüsusi nəzər salır, əldə olunan razılaşmaların geosiyasi çalarlarını daha çox
vurğulayırdı. Məsələn, “Известия” qəzeti region üçün aktuallıq kəsb edən belə bir siyasi
məqamın üzərində xüsusi dayanaraq qeyd edirdi ki, Azərbaycanın dövlət başçısının Amerika
şirkətlərini ölkəsinin enerji layihələrinə cəlb etməsi Dağlıq Qarabağ probleminin uğurlu həlli
üçün böyük əhəmiyyətə malik idi.14
1998-ci ildə imzalanmış müqavilələrin birində isə SOCAR-ın tərəfdaşlarının yalnız yapon
şirkətlərindən ibarət olmasını da yenə iqtisadi niyyətlərlə yanaşı, həm də geosiyasi amillərlə
izah etmək olar.15 Beləliklə, həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü xarici kurs Yaponiya ilə
Azərbaycan arasında daha sıx iqtisadi və siyasi əməkdaşlığı stimullaşdırırdı.
Azərbaycanın sonrakı dövrdə karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi üzrə imzaladığı
müqavilələr nəzərdən keçirilərkən aydın olur ki, tərəfdaş ölkələrin əhatə etdiyi regionların dairəsi
ildən-ilə genişlənmişdir. Azərbaycanın neft sektorunda Kanada, Almaniya, İspaniya, Çin,
Malayziya və başqa ölkələrin şirkətləri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.16
Bununla yanaşı, xarici kompaniyalarla birgə neft-qaz sazişlərinin reallaşdırılması gedişində
Xəzər dənizini beynəlxalq bazarlarla birləşdirən ixrac boru kəmərlərinin tikintisi üzrə
genişmiqyaslı işlər aparılmışdır. Bu boru xətlərinin işğalçı Ermənistandan yan keçərək, onu
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qlobal enerji layihələrindən təcrid etməsi, habelə region və bir sıra Avropa dövlətlərinin enerji
təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu artırması bölgədə geosiyasi tarazlığın da enerji
ixracatçısı kimi ikincinin xeyrinə dəyişməsinə ciddi təsir göstərdi. Hətta dünyadakı erməni
lobbisinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Ermənistan ərazisindən çəkilməsi
planlarının baş tutmamasından sonra bu layihənin Gürcüstan marşrutu ilə gerçəkləşdirilməsinə
qarşı təxribatçı kampaniyasının da iflasa uğraması Azərbaycanın neft siyasətinin uğuru kimi
qiymətləndirilməlidir. Beləliklə, regionda enerji ixracı marşrutlarının müəyyənləşdirilməsində
öz iradəsini diqtə edən və ardıcıl həyata keçirən Azərbaycan həm də tərəfdaş ölkələrlə siyasidiplomatik əlaqələrini, eləcə də beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmişdir.
Neft siyasətinin nailiyyətləri sırasında, əlbəttə, Dövlət Neft Fondunun yaradılması və
fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. Burada toplanmış neft gəlirləri ölkənin maliyyə qüdrətini
artırmış və sosial-iqtisadi sahədə mühüm vəzifələrin həll olunmasına əlverişli imkanlar
açmışdır. Azərbaycan hökumətinin valyuta ehtiyatlarının səmərəli idarəçiliyi sayəsində 2021cı ilin 1 yanvar tarixinə Dövlət Neft Fondunun aktivləri 43 mlrd 564 mln AZN təşkil etmişdir.17
İlk illərdə Fondun vəsaitlərindən yalnız Ermənistanın təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi
köçkün vəziyyətinə düşmüş insanların sosial-məişət durumunun yaxşılaşdırılması və
məskunlaşdırılması üçün istifadə olunurdu. Bu məqsədlə 2001-2020-ci illərdə 2 mlrd 703 mln
AZN sərf edilmişdir. Amma daha böyük problemlərin həlli, o cümlədən ordu quruculuğu və
ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi üçün 2003-cü ildən etibarən Fondun
ehtiyatlarından dövlət büdcəsinə maliyyə vəsaitlərinin köçürülməsinə (transfertinə) başlandı.
Əgər 2003-cü ildə 100 mln AZN həcmində ilk transfert büdcə gəlirlərinin 8,2%-nə bərabər
idisə, 2013-cü ildə bu məbləğ xeyli artaraq 11 350 mln AZN-ə, dövlət büdcəsində payı isə
58,2%-ə çatmışdır. Sonrakı illərdə də ardıcıl davam edən transfertlərin illik həcmi azalmışdır.
Lakin ümumilikdə 2003-2020-ci illərdə Dövlət Neft Fondunun aktivlərindən dövlət büdcəsinə
köçürülmüş 112 mlrd 140 mln AZN18 ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı mühüm cari və
qlobal məsələlərin həllinə ciddi töhfə vermişdir.
Nəticə. Göründüyü kimi, Azərbaycanın neft siyasəti müstəqillik illərində ölkənin
qarşısında duran əsas sosial-iqtisadi problemlərin həlli ilə yanaşı, xarici dövlətlərlə qarşılıqlı
əlaqələrin qurulması və genişləndirilməsi, beynəlxalq mövqelərin möhkəmləndirilməsi,
dünyadakı erməni lobbisinin təzyiqlərinin aradan qaldırılması, Dağlıq Qarabağ münqişəsinin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli şəkildə tənzimlənməsi sahəsində həyata keçirilən kursun
çox vacib tərkib hissəsi kimi çıxış etmişdir.
Əvvəla, imzalanmış neft-qaz müqavilələri üzrə Azərbaycana irihəcmli sərmayə yatırmış
şirkətlər, ilk növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurasıın daimi üzvü olan beş aparıcı ölkəni- ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya və Çini təmsil edir. Onlardan üçü ( ABŞ, Rusiya, Fransa) həm
də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məqsədilə yaradılmış ATƏTin Minsk qrupunun həmsədri kimi fəaliyyət göstərir. Buna görə də dünyanın nüfuzlu
dövlətlərilə neft sektorunda sıx əməkdaşlıq Azərbaycanın yalnız iqtisadi əlaqələrinin deyil,
eləcə də siyasi-diplomatik münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə əlverişli imkanlar açmışdır.
Bununla yanaşı, Xəzər dənizində və quru yataqlarında həyata keçirilən enerji layihələrinə
Avropa və Asiyanın, o cümlədən islam aləmi və region ölkələrinin geniş cəlb olunması
Azərbaycanın dünya birliyində mövqeyinin güclənməsini, geosiyasi çəkisinin artmasını
şərtləndirən amillərdən biri kimi özünü büruzə vermişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycanın ardıcıl səyləri nəticəsində bölgədə ixrac boru kəmərlərinin
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yeni şəbəkəsinin yaradılması bir sıra qonşu və habelə Avropa dövlətləri ilə qarşılıqlı anlaşmanın
güclənməsinə, münasibətlərin strateji xarakter kəsb etməsinə təsir göstərdi.
Nəhayət, indiyədək Dövlət Neft Fondunda toplanmış valyuta ehtiyatlarından səmərəli
şəkildə istifadə olunması ölkənin iqtisadi potensialının yüksəldilməsinə, habelə ən qabaqcıl
standartlara uyğun ordu quruculuğuna və dövlətin müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsinə şərait yaratdı.
Beləliklə, Azərbaycanın neft siyasəti ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına və beynəlxalq
mövqelərinin güclənməsinə təkan verərək, özünü təmin edən müstəqil dövlətin
formalaşmasında və bütün qüvvələrinin səfərbər olunaraq Qarabağ torpaqlarının təcavüzkar
Ermənistanın işğalından azad edilməsində çox mühüm rol oynadı.
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ÖZET
Bu makalede, neonikotinoitler ve bunların çevre sağlığı açısından önemi hakkında bilgi
verilmiştir. Neonikotionitler, yeni pestisitlerden olup kimyasal olarak nikotine benzerler.
Kurşun bileşikleri üzerinde çalışılırken 1970’li yıllarda tesadüfen sentezlenmişlerdir. Nikotin
ve epibatidin’in kimyasal yapısı temel alınarak yapılan sentez çalışmalarında önce nitiazin,
sonra imidakloprid, asetamiprid, klotianidin, nitenpiram tiakloprid ve tiametoksam gibi diğer
neonikotinoitler elde edilmiştir. Neonikotinoitlerin pestisit olarak kullanılmaları son yıllarda
artış göstermektedir. Yanlış ve yaygın kullanılmaları insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerine
olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle neonikotinoitlerin etkileri, kullanım alanları ve
toksisiteleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Neonikotinoitlerin etki mekanizması
asetilkolinin nikotinik reseptörlerine kovalent olarak bağlanmaları ile açıklanmaktadır. Merkezi
sinir sistemi, otonom gangliyonlar ve iskelet sinir sistemindeki asetilkolinin nikotinerjik
reseptörlerini önce uyarır, sonra uzun süre deprese ederler. Uzun süren depolarizasyon
esnasında kaslar yeni uyarılara cevap veremediği için spastik felçler görülür. Canlılarda
solunum yetmezliği sonucu ölüme neden olurlar. Bu etkileri hedef (böcek) canlılar ve
konakçılarda (memeli, kuş vb) ortaya çıkar. Farmakodinamik ve farmakokinetik özellikteki
farklılık nedeniyle böceklerin duyarlılığı memelilere göre daha yüksektir. Neonikotinoitler
çevrede, tarım ve veteriner hekimlik alanında pestisit amacıyla değerlendirilir. Ancak yanlış
kullanılmaları kalıntı ve kirlilik sorunu doğurmaktadır. Çevreden ya da canlılara doğrudan
uygulandıklarında emilerek kana geçer. Temas ve sindirim zehiri olarak etkirler. Dolayısıyla
hayvan ve insanlarda zehirlenme ve ölüm riskinin yükselmesine neden olurlar. Balık ve arı gibi
faydalı böceklerin popülasyonunda azalmaya sebep oldukları bilinmektedir. Bu nedenle
kontrolsüz kullanılmaları ekoloji açısından sorun oluşturmaktadır. Ayrıca sağlık ve ekonomik
sorunlar doğurmaktadır. Avrupa birliği ülkelerinde imidakloprid, klotianidin ve tiametoksamın
kullanımı 2018 yılında kesin olarak yasaklanmıştır. Bu grup ilaçların Türkiye’de bilimsel
kurallar çerçevesinde kullanılması sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nenonikotinoit, insektisit, pestisit
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ABSTRACT
The aim of the study is to present information on the neonicotinoids and their importance in
terms of environmental health. Neonicotinoids are among new pesticides and they are
chemically similar to nicotine. They were incidentally synthesized while working on lead
components in the 1970s. In the synthesis works that were conducted based on the chemical
structure of nicotine and epibatidine, other neonicotinoids as nithiazine, then imidacloprid,
acetamiprid, clothianidin, nitenpyram thiacloprid, and thiamethoxam were obtained. The use of
neonicotinoids as pesticides has increased in recent years. Their improper and common use has
a negative impact on the health of people, animals, and the environment. Therefore, studies are
conducted on the impacts, areas of use, and toxicities of neonicotinoids. The action mechanism
of neonicotinoids is explained in their covalent connection to the nicotinic receptors of
acetylcholine. They first stimulate the nicotinergic receptors of acetylcholine in the central
nervous system, autonomic ganglia, and skeletal nervous system, then depress them for a long
time. During long-lasting depolarization, spastic paralysis occurs as the muscles fail to answer
new stimulations. They result in death in living organisms as a result of respiratory failure.
These effects occur in target (insect) creatures and hosts (mammals, birds, etc.). The sensitivity
of the insects is higher than the mammals due to the difference in the pharmacodynamic and
pharmacokinetic features. The neonicotinoids are used as pesticides in the environment,
agriculture, and veterinary medicine. However, their improper use results in residue and
pollution. They are absorbed in the blood when the creatures are exposed directly or from the
environment. They act as contact and digestive poison. Therefore, they result in an increase in
the risk of poisoning and death in animals and humans. It is known that they cause a decline in
the population of beneficial insects such as fish and bees. Hence, their uncontrolled used causes
ecological problems. Additionally, it causes health and economic problems. The use of
imidacloprid, clothianidin, and thiamethoxam in the EU countries was strictly prohibited in
2018. It is very important for health that this group of medicine is used under scientific rules in
Turkey.
Keywords: Neonicotinoids, insecticide, pesticide
GİRİŞ
Düzensiz yapılaşma gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak tarım alanları her geçen gün
azalmaktadır. Hızlı artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla tarım
alanlarından daha fazla verim elde etme ve gıdaları koruma yöntemleri üzerinde
çalışılmaktadır. Bu amaçla sulama, gübreleme, biyogenetik yöntemler ile pestisitlerin tarımda
kullanımı gündeme gelmiştir (17).

PESTİSİTLER
Tarımsal ürünlerin üretimi, depolanması, taşınması, pazarlanması veya tüketimi sırasında
verimi düşüren haşereleri, mikroorganizmaları, yabani otları ve diğer zararlıları öldürmek,
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çoğalmalarını engellemek, ortamdan uzaklaştırmak suretiyle zararlı etkilerini azaltmak
amacıyla kullanılan fiziksel, kimyasal veya biyolojik maddelere pestisit denir (14, 17).
Pestisitlerin kullanılması Sümerler’e (M.Ö. 4000-2350) kadar uzanır (kükürt tozu). Mısır (M.Ö.
1500) ve Antik Yunanistan’da (M.Ö. 1000’li yıllar) petisitlerin (kükürt) uygulandığı
bildirilmektedir. Günümüzde yaklaşık 600 adet kimyasal madde pestisit (patent alan sayısı
6000) olarak kullanılmaktadır (17). Dünyada pestisit pazarı 2016 yılında 60,2 milyar dolara
ulaşmıştır. Bu pazarın 2021 yılına kadar 78,7 milyar dolara ulaşması beklenmektedir (14).
Pestisitleri içerisinde yer alan ve zararlı böceklere karşı kullanılan insektisitler, tarımsal
verimde önemli artış sağlamaktadır (5, 17).
NEONİKOTİNOİTLER
Neonikotinoitler yeni nesil insektisitler olup, tarım, hayvancılık ve çevrede insektisit amaçla
kullanılırlar (9, 17). Nikotin (1960’lı yıllar) ve bir alkaloit olan epibatidin’in yapısı
neonikotinoitlerin geliştirilmesinde değerlendirilmiştir (18). Kaliforniya Modesto’da bulunan
Shell Biyolojik Araştırma Merkezinde 1970’li yıllarda kurşun bileşikleri üzerinde çalışılırken
tesadüfen nitiazin keşfedilmiş ve 2- (dibromnitrometil)-3-metilpiridin adlı bileşiğin insektisit
etkili olduğu gösterilmiştir. Bu 1978 yılında yapılan IUPAC toplantısında tescillenmiştir.
Nitiazin ışığa karşı hassas olduğu için piyasaya sürülmemiştir (17, 18).
Japonya'daki Nihon Tokushu kimyagerleri 1980'lerin başında 1-benzil-2- (nitrometilen)
imidazolidin içindeki fenil radikalini çıkarıp, bunun yerine 3- veya 4-piridin eklediklerinde
insektist etkinliğin 25 kat arttğını tespit ettiler. Daha sonra 1985 yılında 2-kloro-5-piridil içeren
ksenobiyotik, nitroguanidin ile birleştirerek nikotinden yaklaşık 12 kat daha kuvvetli insektisit
etki gösteren imidakloprid’i sentez edildi (17, 18). İmidakloprid ışığa karşı dayanıklı olup 1991
yılında piyasaya çıkarılmıştır (17). Takeda Chemicals'daki bilim adamları nitrometilen
yapısında asiklik grupların bulunmasının da insektisit aktiviteyi yükselttiğini keşfetmişlerdir.
Bu bulgudan yararlanan araştırıcılar nitenpiramıı sentezlemişlerdir (18). Bunu kimyasal yapısı
(E)-N1-(6-kloro-3-piridil) metil-N2-siyano-N1-metil asetamidin olan asetamiprid sentezi
izlenmiştir. Nippon Soda Co. Ltd. şirketi tarafından ilk kez 1995 yılında Japonyada Mospilan
ticari adıyla piyasaya sürülmüştür (17). Ciba-Geigy firması 1985 yılında 6-kloro-3-piridil
radikalini, bir 2-kloro-5-tiyazolil radikali ile değiştirdiklerinde, kan emici sinekler üzerindeki
aktivitede belirgin bir artış tespit etmişlerdir. Sonra oxadiazinan'a bir metil grubunun ilave
edilmesi, bileşiğin kan emici böceklere karşı etkisini arttığı tespit edilmiştir. Bu iki
modifikasyonun kombine edilmesi ile tiyametoksamı sentezlenmiştir. Tiametoksam ve 1,3,5oksadiazinan halkasının 5. konumunda bir N-metil grubu taşıyan bileşikler asetilkolinin
nikotinerjik reseptörleri ile allosterik olarak etkileşir (18). Mitsui Chemicals’daki araştırıcılar,
1993 yılında imidakloprid’deki kloropiridil radikalinde yer alan nikotin kısmını, asetilkoline
benzer şekilde oksijen içeren bir radikal ile değiştirmişlerdir. Bu amaçla serbest alkol ve metil
eterden oluşan bir dizi esterden faydalanılmıştır. Eter elenerek elde edilen bileşiğin yapılan
testte Nephotettix cincticeps'e karşı iyi etki gösterdiği tespit edilmiştir. Katyonik merkez
monometillenerek yüksek aktiviteye sahip, açık zincirli nitroguanidinlerin sentezi
gerçekleştirilmiştir (dinetefuran). Burada nitroguanidin üzerine diğer radikaller (asetil, benzoil
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ve metilkarbamat) yerleştirilerek elde edilen bileşiklerin etkisi böcek türlerine göre değiştiği
saptanmıştır (18). Dinotefuran, 2002 yılında Mitsui Chemical Company tarafından piyasaya
sülmüştür (17).
Sınıflandırılmaları
Neonikotinoitler 1., 2. ve 3. Nesil neonikotinoitler diye sınıflandırılırlar. Birinci nesil
neonikotinoitler kloronikotinil bileşikler olarak bilinir ve yapılarında 6-kloro-3-piridil radikali
taşıralar (imidakloprid, asetamiprid, tiakloprid ve nitenpiram). İkinci nesil neonikotinoitler
tianikotinil bileşikler olarak bilinir ve yapılarında 2-kloro-5-tiyazolil radikali taşırlar
(tiametoksam, klotianidin). Üçüncü nesil neonikotinoitler (dinotefuran) furanikotinil bileşikler
olarak bilinir ve yapısında tetrahidro-3-furanil radikali taşırlar (17, 18).
Fiziksel, Kimyasal ve Farmakokinetik Özellikleri
Asetamiprid beyaz renkli, kokusuz kristal bir tozdur. Aseton, su, metanol, diklorometan,
tetrahidrofuran, asetonitril’de çözünür (17). Asetamiprid pH 4-7’de oldukça dayanıklı, ancak
pH 9, 45oC sıcaklık ve güneş ışığında çok yavaş bozulur. Mikroorganizmalara karşı ise çok
dayanıklıdır. Asetamipridin yarılanma ömrü havada 5 saat, suda ise 34 gündür. Asetamipridin
metoboliti olan metil (6-kloro-3-piridil) metilamin, çevre şartlarına karşı dayanıklı olup suda
çözünür ve birikir (17).
Asetamiprid, deri ve mideden vücuda alınır. Sindirim sisteminden hızlı absorbe olur. Tüm
vücuda yayılır. Karaciğer, böbrek, adrenal ve tiroid bezlerine geçer (17). Neonikotinoitler
memelilerde sitokromların aracılık ettiği oksidasyon reaksiyonları ile az oranda metabolize
edilirler. Bazı metabolitleri birincil bileşiğe göre daha toksik olabilmektedir (16). Alındıktan
24 saat içerisinde idrarla tamamen atılır (17). İmidakloprid cilde uygulandıktan sonra, yaklaşık
24 saat içinde tüm yüzeye yayılır. Emilerek lipit ve yağ bezlerinde depolanır. Sistemik etkili bir
ilaç olan nitenpiram (yarı ömrü köpeklerde 4, kedilerde 8 saat), etçillerde sindirim sisteminden
çok hızlı emilir. Uygulamadan 30 dakika-2 saat sonra plazmada maksimum yoğunluğuna ulaşır.
İdrarla yaklaşık 2 gün içinde çok hızlı bir şekilde tamamen atılır (2).
Etki Mekanizmaları
Asetilkolinin nikotinerjk reseptörlerinin beyin, otonom sinir sistemi gangliyonları ve
nöromüsküler kavşaklarda bulunduğu gösterilmiştir. Günümüzde asetilkolinin reseptörlerinin
(α1-10, β1-4, γ, ε, δ) en az 17 alt tipi olduğu tespit edilmiştir (18). Neonikotinoitler, nikotin gibi
postsinaptik membranlarda bulunan asetilkolinin nikotinerjik reseptörlerinin agonistidirler (1,
2, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 21). Neonikotinoitler asetilkolinin nikotinerjik reseptörlerine kovalent
olarak bağlanırlar (9). Bağlanma iskelet kaslarında membran depolarizasyonunu indükleyerek
uyarıya sebep olur (2, 9, 13, 14). Kovalent bağlandıkları için reseptörden hızla ayrılmaz ve
zarda uzun süre depolarizasyon yaparlar. Bu esnada kaslar yeni uyarılara cevap vermediği için
uyarıları spastik felçler izler (2, 13). Bu etkiler, reseptörlerinin bulunduğu merkezi sinir sitemi,
otonom gangliyonlar ve motor sinirlerde ortaya çıkar (13, 14, 17). Motor nöronlardaki etkileri
diğer yerlere göre daha kuvvetlidir (2). Etkilerinin uzun sürmesinin nedeni böcek ve

Page 492

4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
March 18-21, 2021/ Karabagh, AZERBAIJAN

memelilerde asetilkolinesterazlar tarafından parçalanamamalarına da bağlanmaktadır (15).
Böceklerin nikotinik reseptörlerine karşı affiniteleri memelerdekilerden daha yüksektir. Bu
nedenle böceklerdeki toksisiteleri daha yüksektir (9, 10. 13, 14, 15, 21). Bu affinite farklılığı
reseptörlerin yapısındaki küçük değişikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir (18).
Etkileri ve Kullanım Alanları
Neonikotinoitler, tarım ürünlerine zarar veren kan emici böcekler, kın kanatlılar ve bazı
kelebekler üzerine öldürücü yaparlar (17). Böcek yumurtaları hariç, böcek gelişiminin tüm
aşamalarında etkili olurlar (16). Yeni geliştirilmiş olup, çok sayıda ülkede bitki ve hayvan
sağlığı alanında kullanılmaktadırlar (21, 22). Kullanıldığı alanlar arasında tarım, ormancılık,
hayvancılık ve toplum sağlığı sayılabilir (13). Günümüzde dünyada kullanılan insektisitlerin
yaklaşık % 11-15’ini (17), tohumlarda kullanılan pestisitlerin ise yaklaşık % 80’ini
neonikotinoitler oluşturmaktadır (14). Neonikotinoitlerin en önemli avantajı insektisit
etkilerinin güçlü olması nedeniyle düşük dozda uygulanmasıdır (17). Tahıl, patates ve
meyveleri haşerelerden korumak amacıyla yaygın olarak kullanılırlar (10). Tohum ıslahında,
veteriner hekimlik ve çevre sağlığı alanlarında çok tercih edilirler. Fazla kullanılan
neonikotinoitler arasında imidakloprid bulunmaktadır (9). Yapılan araştırmada imidaklopridin
homoptera (yaprak bitleri ve ağustos böcekleri) ve heteroptera (ekinoks olmayan böcekler)
üzerine yüksek, kelebek tırtıllarına (Lepidoptera) karşı ise düşük etki gösterdiği tespit edilmiştir
(18). Şeker pancarı tohumlarının ilaçlanması Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında
neonikotinoidler (klotianidin, tiametoxam ve imidakloprid) ile gerçekleştirilmektedir (7).
Asetamiprid, 1990'lı yıllardan beri Türkiye’de insektisit amaçla tarım ve evlerde
kullanılmaktadır (21). Asetamipirid bitkilere zarar veren yaprak bitleri, sinek, böcek ve akarlara
karşı uygulanır (1, 17). Almanyada yapılan araştırmada pretroitlere dirençli Meligethes
aeneus'a (kolza böceği) karşı tiyaklopridin etkinli olduğu tespit edilmiştir (19).
Evcil hayvanların dış paraitlerine karşı neonikotoinoitler (imidacloprid) uygulanabilir (2).
Köpek ve kedi gibi evcil hayvanlarda kene ve pire mücadelesi amacıyla neonikotinoitler
kullanılmaktadır (1, 9, 16, 17). İmidakloprid su ve şampuanlarda dayanıklıdır. Temas zehiridir.
Akarlar hariç, böcek, pire (8 saat içinde) ve bitleri hızla öldürür. Nitenpiram sistemik etkilidir,
temasla insektisit etki göstermez İmidakloprid ve nitenpiramın terapötik indeksi kedi, köpek ve
insanda geniştir. Ancak yüksek dozlarda uygulanması zehirlenme yapar. (2).

Toksisite ve Toksikasyon
Asetamipridin farelerde ortalama letal dozu (LD50) oral uygulamada 146-217 mg/kg, dermal
uygulamada ise >2000 mg/kg düzeyinde olduğu bildirilmektedir (17). Tiaklopridin’in ortalama
letal dozu (LD50) oral uygulamada 180-2000 mg/kg, dermal ugulamada ise 2000–5000 mg/kg
civarındadır (16).
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Dünya Sağlık Örgütü dünyada her yıl yaklaşık üç milyon insanın yanlış kullanım sebebiyle
insektisitlerle zehirlendiği ve zehirlenenlerin büyük bölümünün öldüğünü bildirilmektedir (13).
Canlılardaki zehirlenme belirtileri merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi gangliyonlar ve
iskelet kaslarında görülür. Hepatik enzimlerin aktivitelerini bozarlar. İmmun sistemi
baskılayarak kanser görülme riskini yükseltirler. Mutajenik ve teratojeniktirler (10).
Neonikotinoitlerle zehirlenmelerde özellikle sinir sistemi belirtileri dikkat çeker (16).
Asetamiprid memelilerde düşük dozlarda bile nörotoksik etkilidir (17). İnsan ve hayvanlarda
oldukça güvenli olan asetamipridin buharları solunduğunda baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı,
kusma gibi belirtilerin ortaya çıktığı bildirilmektedir (1, 22). Asetamiprid oral yolla alındıktan
sonra midriyazis, kaşıntı, titreme, konvülziyon, salivasyonda artış ve ataksi görülür. Bu
belirtileri yüksek dozlarda ölüm izler (17).
Asetamiprid AST, ALT ve ALP gibi karaciğer enzimlerinin konsantrasyonunu arttırır.
Tosisitesinde metabolitlerinin de rol aldığı düşünülmektedir (22). Neonikotinoitler arıların
bağışıklık sisteminde sorun oluşturduğu ve dirençli olduğu viral etkenlere karşı duyarlı hale
getirdiği bildirilmektedir (14). Asetamipridin farelerde splenoit proliferasyonu azalttığı,
kurkuminin ise asetaminopridin azalttığı hücresel immun yanıtı artırdığı tespit edilmiştir (10).
Asetamiprid ve metabolitleri antioksidan enzimlerin aktivitesini değiştirmektedir.
İndüklenebilen nitrik oksit sentaz (iNOS) inhibitörü olarak kabul edilmektedir (22).
Asetamipridin siyatik sinir dokusunda, katalaz ve asetilkolinesteraz enzimlerini düşürdüğü,
malondialdehiti ise yükselttiği bildirilmektedir (17). Asetamipridinin oksidatif stres aracılığıyla
erkek farelerde vücut, testis, epididimis, seminal vezikül ve prostat gibi organların ağırlığını,
ayrıca serum testosteron konsantrasyonunu, sperm sayısını, canlılığını, hareketliliğini ve
akrozomun sağlamlığını azalttığı belirlenmiştir. Asetaipridin yaptığı bu olumsuz etkilerin E
vitamini tarafından düşürüldüğü saptanmıştır (22).
Salvaggio ve ark. (16) tarafından yapılan çalışmada tiaklopridin Gallus gallus domesticus’un
75 fertil yumurtası üzerinde embriyo gelişimine olan etkileri araştırılmıştır. Yumurtalara
tiakloprid verilip, 10, 15 ve 20 günlük inkübasyonlardan sonra açıldığında embriyolarda
gelişme bozuklukları, büyüme geriliği, uzuv kusurları ve ektopya visserolü gözlenmiştir.
Karaciğer ve akciğerlerde hepatik steatoz ve hemoraji tespit edilmiştir. Tiakloprid fare ve
tavşanlarda embriyo gelişimini bozmaktadır. Mancozeb ve imidaklopridin birlikte verilmesi
embriyotoksik etkiyi kuvvetlendirmektedir (16). Fernandez ve ark. (6) tarafında yapılan
çalışmada, tiametoksam, tiakloprid, asetamiprid, fosmet ve dicofol Colinus virginianus, Anas
platyrynchos ve Coturnix coturnix japonica’dan elde edilen yumurtalarda test edilmiştir. C.
japonica yumurtalarından canlı yavru çıkma oranı istatistiksel açıdan kontrole göre farklı
bulunmuştur (6).
Neonikotinoitlerin sitotoksik, mutajen ve genotoksik etkili olduğu bilinmektedir. Asetamipridin
in vitro insan periferal lenfositlerinde genotoksik ve sitotoksik olduğu gösterilmiştir (11).
Sandayuk (17) tarafından yapılan çalışmada asetamipridin 15 mg/kg dozda kromozomal
aberasyonu ve mikronükleus frekansını arttırdığı, mitotik aktivite ile birlikte PCE/NCE
oranlarını düşürdüğü tespit edilmiştir. Bagri ve ark. (1) tarafından asetamipridin 4,6 mg/kg/gün
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dozda 60 ve 90 gün süreyle İsviçre albino erkek farelere verildiğinde somatik hücrelerde
genotoksik ve sitotoksik etki yaptığı mikronükleus ve kromozamal aberasyon testi ile tespit
edilmiştir. Asetamipridin in vitro insan periferal lenfositlerinde yaptığı mutajen etki alfasipermetrin tarafından kuvvetlendirilmektedir (22). Çavaş ve ark. (4) tarafından yapılan
araştırmada asetamipridinin insan akciğer hücrelerinde sitotoksik ve genotoksik olduğu
belirlenmiştir. Araştırmada fullerenol nanopartiküllerinin, asetamiprid tarafında indüklenen in
vitro sitotoksisite ve genotoksisiteyi engellediği ileri sürülmüştür. Pestisitlerin karıştırılması
genotoksisiteyi değişebilir. Bu değişiklik ticari formülasyondaki yardımcı maddelerden de
kaynaklanabilir (20). İmidacloprid’in hem saf hem de ticari formülasyonları insan periferal
lenfositlerinde MN sıklığını anlamlı derecede artırdığı bildirilmektedir (11). Uzun süre yüksek
dozda asetamiprid verilen farelerde meme kanseri ve fetal kaburga malformasyonlarının ortaya
çıktığı bildirilmektedir (22). Asetamipridin oksidatif stresi artırması, tümör oluşumunda etkili
olabileceği düşünülmektedir. Zhang ve ark. (22) tarafından yapılan çalışmada asetamipridinin
p38 aktivitesini yükseltildiği, E vitaminin ise bunu önlediği tespit edilmiştir.
Neonikotinoitler uygulandıklarında aylarca, hatta yıllarca toprakta kalabilirler. Doğrudan
neonikotinoit püskürtülmüş yapraklarda birkaç gün boyunca arılarda toksisiteye neden
olabilecek miktarda kalıntı bulunabilir. Ev ve bahçelerde kullanılan neonikotinoit preparatları
tarımda kullanılan ticari preparatlara göre yaklaşık 120 kat daha fazla neonikotinoit
içermektedir. Bu tip preparatların tarımda kullanılması zehirlenme riskini yükseltmektedir (14).
Balıklar, neonikotinoitlerden miktar ve maruz kalma süresine bağlı olarak olumsuz etkilenir.
Balıklarda böbrek fonksiyonlarını bozarak ölüme neden olabilirler (13, 16). İmidacloprid ve
tiakloprid’in, kuşlar için toksik olduğu bilinmektedir (16).
Neonikotinoitlerin bitkilerdeki kalıntıları bal arısı ve diğer polinatör türler tarafından alınabilir.
Ayrıca arılar kontamine sudan da ilaçları alabilirler (14). Neonikotinoidlerin temas veya oral
yolla alınması arılarda zararlı etkiler yapar (1). Neonikotinoitler, toplu arı ölümlerden sorumlu
tutulduğu bildirilmektedir (5, 17). Neonikotinoitler, arıların uçuş kabiliyetlerini ve
davranışlarını olumsuz etkiler. Düşük dozda alınan neonikotinoitler kolonilerin hayatta
kalmasını zorlaştırır. İmidakopride maruz bırakılan kovanlarda, ana arı üretimini düştüğü ve
koloni büyümesinin % 85 oranında azaldığı bildirilmektedir (14). İmidakloprid ve klotianidin
ile ilaçlanış alanlardan alınan polen ve nektar örneklerinde pbb düzeylerinde ilaç kalıntılarının
tespit edildiği gösteren çalışmalar bildirilmiştir (3). Bagri ve ark. (1) polen, arı ekmeği, bal ve
balmumunda asetamiprid kalıntılarına rastlandığı bildirilmektedir. Tarım alanlarındaki
kovanlardan alınan arı keki ve bal mumu örneklerinde tiametoksam ve klotianidin kalıntısının
kentsel alanlardan alınan örneklere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir (14). Luken ve ark.
(8) tarafından yapılan çalışmada arılarda kontrol grubunda 22. günde %21 oranında mortaite
görülürken, imidaclopridin farklı konsantrasyonlarına maruz kalan arılarda mortalite oranı daha
yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada klothianidin ve tiaklopridin arı yavrularında değişik
oranlarda ölüm yaptığı belirlenmiştir. Almanya’nın yukarı ren vadisinde neonikotinoitlerle
ilaçlanmış mısır tohumları ekilen bölgede 2008 yılında 11.000’den fazla arı kolonisinde
zehirlenme ve ölüm olayına rastlanmıştır (7, 12). Bu nedenle Almanya’da klothianidin,
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imidakloprid ve tiametoxam ile ilaçlanmış mısır tohumunun ithalatı, pazarlanması ve ekilmesi
2009 yılında yasaklanmıştır (12). Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (European Food Safety
Agency, EFSA) tarafından 2012 yayınlanan bir raporda, neonikotinoitlerin arı kolonileri, böcek
ve kuş popülasyonunda azalmaya neden olduğu bildirilmiştir (9). Bu veriler ışığında Avrupa
ülkelerinde kolza ve mısır gibi bitkilerin tohum ve yapraklarında insektisit amaçla
neonikotinoitlerin kullanılması 2013 yılından itibaren yasaklanmıştır. İki yıl süreyle yasaklanan
neonikotinoitler arasında klothianidin, tiamethoxam ve imidacloprid bulunmaktadır (3, 7, 9,
14). Bu çerçevede. imidakloprid, klotianidin ve tiametoksam’ın kullanımı 30 Mayıs 2018
tarihinde Avrupa Komisyonu kararıyla tamamen yasaklanmıştır (9). Ancak Avrupa Komisyonu
tarafından alınan bu yasaklama kararının büyük oranda neonikotinoitlerin bal veya bombus
arılarda öldürücü etki gösterdiğini belirten birkaç laboratuvar çalışmalarına dayandığı ileri
sürülmektedir. Laboratuvar çalışmalarında kullanılan dozun fazla olduğu, oysa arıların çevrede
farklı şartlarla karşı karşıya oldukları için neonikotinoitlerin subletal dozlarına maruz kaldıkları
görüşünde olanlar da vardır (3). Ayrıca arılarında görülen ölümlerinin yalnız neonikotinoitlere
bağlanamayacağı da ileri sürülmektedir (14). Ölümlerde neonikotinoitlere ilaveten diğer
olumsuzluk faktörleri de göz önüne alınması gereklidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde çok sayıda kimyasal madde pestisit amacıyla kullanılmaktadır (15). Bunların
yaygın ve yanlış kullanılmaları canlılar ve doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır.
(9, 16). Neonikotinoitlerin canlılara ve çevreye zararlarını önlemek için aşağıdaki tedbirlerin
alınması önerilebilir. Avrupa birliği veya diğer ülkeler tarafından alınan kısıtlama ve yasak
kararları takip edilmeli ve bu konuda çalışmalar yapılarak gerekli olanlara uyulmalıdır.
Neonikotinoitlerin kullanımını azaltmak için haşere izleme modelleri, yönetmelikler ve ulusal
ilaç uygulama kılavuzları hazırlanmalıdır. Uygulanmalarında doğru yer, doz, zaman gibi
kavramlara önem verilmelidir. Neonikotinoitlerin arı koloni kayıplarındaki rolleri, bitki, çevre,
bal, ölü arıda vb. neonikotinoit kalıntıları konusunda yapılacak çalışmalar teşvik edilmeli ve
desteklenmelidir. Uygulayıcılar bu konuda bilgilendirilmelidir.
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XÜLASƏ
Mövlana Cəlaləddin Rumi “Nəfsini (özünü) bilən Rəbbini bilər” həqiqətindən yola
çıxaraq, insanın öz dəyərini başa düşməsinə böyük əhəmiyyət vermişdir. “Öz dəyərini anlayan
insan Allahın böyüklüyü qarşısında hörmətlə təzim edib, O’nu sevər”, deyə bildirmişdir.
İnsanın özünü tanımasının qarşısındakı insana müsbət mənada təsir edəcəyini, özünü dərk
etməyənlərin başqalarının qüsurları ilə məşğul olacaqlarını vurğulamışdır. Mövlana Allahın bu
dünyadakı güzgüsü olan insanı mənəviyyatın daşıyıcısı olaraq görmüş, din ayrıseçkiliyi
etmədən hərkəsə hörmət göstərmişdir.
İslam təsəvvüfündə aləmin özü və aynası hesab edilən insan-i kamil, mükəmməlliyinin
və tamlığının son həddindəki insani nəfsdir. Bir tərəfdən insan, digər tərəfdən aləmin ilk
nümunəsidir. Allah adının təcəlli və təzahür yeri, yaradılışın qayəsi və Allahın yer üzündəki
xəlifəsidir. Müdriklik, mərhəmət, igidlik, sevgi və humanistlik kimi bütün əxlaqi keyfiyyətləri
özündə cəm edən Mövlanaya görə bu insan həm Allaha qarşı məsuliyyəti olan, həm də
cəmiyyətə nümunə olan bir insan olmalıdır.
Sevgidən yaradılan və Allahın yer üzündəki aynası olan insanı hörmət edilməsi vacib
olan ali varlıq olaraq görən Mövlana hər an səhv edə bilmə xüsusiyyətinə malik olan insanı
səhvləri ilə qəbul edə bilməyi böyüklük adlandırmışdır. O, ali duyğularla cılız arzuları özündə
birləşdirən insanı içinə düşdüyü metafizik böhrandan xilas etməyə çalışmışdır. İnsanları din və
inanclarından yana sorğulamamış, onlara sevgi və dözümlülüklə yanaşaraq könül dünyalarını
fəth etmiş və cəmiyyətə qazandırmışdır.
Quranın verdiyi mesajı və Hz. Peyğəmbərin əxlaqını əlində rəhbər tutan Mövlana,
sevgidən yaradılan insana hörmət edilməsi vacib olan ali bir varlıq kimi baxır. Ona görə əsl
böyüklük, hər an səhv edə bilmə xüsusiyyətinə malik insanı səhvləri ilə qəbul edə bilmək və
ona tolerant yanaşmaqdır.
Cəmiyyətə faydalı insanlar yetişdirməyi özünə qayə seçən Mövlanə, ürəyindəki Allah
sevgisi ilə kin, nifrət, qürur və şöhrət kimi pis vərdişlərdən uzaq bir elm adamı və aşiqdir. Bütün
məzhəb və dinlərə, qəbilə və millətlərə eyni gözlə baxmış, onları vəhdət dənizinin dalğaları
olaraq qiymətləndirmişdir. O, bunu insanların atasının bir olduğu və heç kəsin bir başqasından
təqvası xaricində üstünlüyünün olmadığını vurğulayan Quran ayəsindən aldığını bildirir:
“Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra birbirinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah
yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən çox
çəkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır” (Hücurat, 13).
Mövlanə bütün insanlara səfqət və mərhəmətlə yanaşaraq sevginin hər cür dərdə əlac
olan bir dərman olduğunu vurğulayır.
Açar sözlər: din, sevgi, mərhəmət
ABSTRACT
Based on the fact that Mevlana Jalaluddin Rumi "knows his Lord who knows his nafs,"
he attached great importance to man's understanding of his worth. "He who understands his
worth bows down before the greatness of God and loves Him," he said. He stressed that a
person's self-knowledge will have a positive effect on the person in front of him, and those who
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do not understand themselves will deal with the shortcomings of others. Rumi saw man as a
mirror of God in this world as a carrier of spirituality, and respected everyone without
discrimination.
In Islamic Sufism, the human being, who is considered to be the mirror of the world
itself, is the human soul, the ultimate in perfection and completeness. Man, on the one hand, is
the first example of the universe, on the other. It is the manifestation and manifestation of God's
name, the rock of creation, and God's caliph on earth. According to Mevlana, who embodies all
the moral qualities such as wisdom, compassion, courage, love and humanism, this person must
be a person who is both responsible to God and an example to society.
Mevlana, who saw man, who was created out of love and is the mirror of God on earth,
as a supreme being who must be respected, called it greatness to be able to accept a person who
has the ability to make mistakes at any time. He tried to save man from the metaphysical crisis
in which he combined high feelings and weak desires. He did not question people about their
religion and beliefs, but treated them with love and tolerance, conquered their worlds of hearts
and brought them to society.
The message of the Qur'an and the Prophet Mevlana, who is guided by the moral values
of the Prophet, sees the human being created out of love as a supreme being who must be
respected. Therefore, true greatness is being able to accept a person with the ability to make
mistakes at any time and to be tolerant of them.
Mevlana, who has chosen to cultivate people who are useful to society, is a scientist and
a lover who, with the love of God in his heart, is free from bad habits such as hatred, hatred,
pride and fame. He treated all sects and religions, tribes and nations with the same eyes, and
regarded them as the waves of the sea of unity. He states that he derives this from a verse in the
Qur'an that emphasizes that people have one father and that no one has an advantage over
another except piety:
“O people! We created you from a male and a female. Then We divided you into nations
and tribes that you might know one another. The most honorable of you in the sight of God is
the most God-fearing of you. Surely Allah is Knowing, Aware. ”(Hujurat, 13)
By treating all people with compassion and mercy, Mevlana emphasizes that love is a
cure for all kinds of pain.
Keywords: religion, love, mercy
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